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Ääntämisen merkintä:

Pitkä vokaali merkitään kirjaimen yläpuo-

lella olevalla viivalla: ~, esim. ä (suom. aa).

Korko merkitään pilkulla: ' korollisen tavun
vokaalin jäljessä, siis: Acacia [-kä'-J. Jos korko
od ensi tavulla, ei sitä merkitä.

9 kirjaimella merkitään epämääräinen vokaali,

joka äännetään kuin hyvin lyhyesti ja epäsel-

västi lausuttu e, esim. englannin feddr&sn.

Nasaalivokaalit 1. nenässä äännetyt vokaalit

merkitään ' merkillä, esim. ä, ransk. en (= ne-

nässä äännetty a).

ö kirjaimella merkitään esim. englannin the

sanan alkukonsonantti.

P kirjaimella merkitään esim. englannin
thing sanan alkukonsonantti.

z kirjaimella merkitään esim. saks. singen,

engl. zeal, ransk. rose, ven. 03epo sanoissa 2:llä,

s:llä ja 3:llä kirjoitetut äänteet.

z kirjaimella merkitään esim. ransk. je, ven.

«tajiij sanoissa ;' jaa? kirjaimilla merkityt äänteet.

s on = saks. sek, engl. sh, ven. ui, esim. sanoissa

schule, shirting, myint.

ts on = saks. tsch, ven. m, esim. sanoissa tscher-
kesse, HejiOBtKi..

Ylläolevat z, z, s ja ts merkit ovat Tietosana-
kirjassa myös otetut tavalliseen suomalaiseen
kirjaimistoomme käytäntöön merkittäessä sellais-

ten kielten äänteitä, joissa ei käytetä eurooppa-
laista kirjaimistoa, ja joskus muulloinkin, esim.
Tseljuskin, Puskin, Niznij-Novgorod, Kovaja
Zemlja, afUi.

f] kirjaimella merkitään engr-äänne (= sama
äänne, joka esiintyy k:n edessä suomen sanassa
sanka), esim. englannin meeting [mltir]].

' konsonantin jäljessä, sen ylälaidassa merkit-
see muljeerausta (ks. Muljeerattu konso-
nantti).
< merkillä ilmaistaan sitä, että sen vasem-

malla puolen oleva sana johtuu sen oikealla puo-

len mainitusta sanasta, esim. Auskultantti (<
lat. auscultä're - kuunnella)

.

Hakasissa on ääntämisenmukaisesti merkitty
asianomainen sana tai joku sen osa vain silloin.

kun sen ääntäminen lukijalle voi olla epätietoinen.

Lyhennyksiä

:

a = aari

aas. — aasialainen

abi. = ablatiivi

adj. = adjektiivi

afr. = afrikkalainen

akk. = akkusatiivi

alban. = albanilainen

alankom. = alankomaalainen
alk. = alkuaan
amer. = ameriikkalainen
anat. = anatomiassa, anatomi-

nen
angls. == anglosaksilainen

arab. = arabialainen

arkeol. = arkeologiassa, arkeo-

loginen

armeen. = armeenialainen
arl. = artikkeli

as. = asukasta
aset. = asetus

ask. = alkuskandinaavilainen
ass. — assyrialainen

astrol. = astrologinen

astron. = astronomiassa, astro-

nominen
at.-p. = atomipaino
austr. = austraalialainen

bab. = babylonialainen
belg. = belgialainen

biol. = biologiassa, biologinen
liöäm. = böömiläinen

= Celsius

cg = sentigramma
cl = sentilitra

cm = sentimetri

dat. = datiivi

dep. ja depart. == departementti
dg = desigramma
dl = desilitra

dm = desimetri

egypt. = egyptiläinen
e. Kr. = ennen Kristusta
elektrot. = elektrotekniikassa,

elektrotek n illinen

eläinl. = eläinlääketieteessä

eläint. = eläintieteellinen,

eläintieteessä

engl. = englantilainen

ent. = entinen
esim. = esimerkiksi

esp. = espanjalainen
etc. = et cetera

etel. = etelä, eteläinen

euroopp. = eurooppalainen
ev.-lut. = evankelis-luterilainen

farm. = farmakologia
fem. = feminiini

fil. kand. = filosofian kandi-
daatti

fil. Us. = filosofian lisensiaatti

filos. = filosofia, filosofiassa

fil. toht. = filosofian tohtori

flaam. = flaamilainen

fonet. = fonetiikassa

fr. == frangi

fys. = fysiikassa

fysiol. = fysiologiassa, fysiolo-

ginen

g = gramma
gen. = genetiivi

geol. = geologiassa, geologinen

geom. = geometriassa, geomet-

rinen

gcrm. = germaanilainen
goot. — goottilainen

ha = hehtaari

hali. = hallinnollinen

hepr. = heprealainen

hevosv. = hevosvoima
hiippak. = hiippakunta
hist. = historiassa

hl = hehtolitra

holl. = hollantilainen

hydrograf. = hydrografias^i

ibld. = ibidem, samassa paikassa

ilmat. = ilmatieteellinen, ilma-

tieteessä

int. = intialainen

irl. = irlantilainen

isl. = islantilainen

it. =z italialainen

it. pit. = itäistä pituutta

itäv. = itävaltalainen

jap. — japanilainen

/. Kr. = jälkeen Kristuksen

j. n. e. = ja niin edespäin

juul. = juutalainen

k. = kuollut

kand. = kandidaatti

ka7tsat. = kansatieteellinen

kansantul. = kansantaloustie-

teessä

kasvatusop. = kasvatusopilli-

nen, kasvatusopissa

kasvit. = kasvitieteellinen.

kasvitieteessä
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käup. = kauppasana; kaupunki
kcis. = keisarillinen

keis. k. = keisarillinen kirje

kem. = kemiallinen, kemiassa

kesk. lat. = keskiajan latina

ky = kilogramma
khlak. = kihlakunta

kiira == kirkkoherra

khrak. = kirkkoherrakunta

kiehumap. = kiehumapiste

fciciif. = kielitieteellinen, kieli-

tieteessä

kiinal. == kiinalainen

kirjap. = kirjapainotaitoa kos-

keva
A;m = kilometri

konet. = koneteollisuudessa

fcpi. = kappale, kappaletta

kreik. = kreikkalainen

fcs. — katso

kunink. = kuninkaallinen

kuvann. = kuvannollisesti

kuvem. = kuvernementissa, ku-

vernementti

; = litra

/. = eli ; lääni

lakit. = lakitieteellinen, laki-

tieteessä

Zapp. = lappalainen

Zof. = latinalainen

lev. = leveys

log. = logiikassa

luonnoni. = luonnontieteellinen

/i//i. = lyhennettynä
Zo?tt. = läntinen

lääkct. = lääketieteellinen,

lääketieteessä

m = metri

maant. = maantieteessä

maanv. = maanviljelyksessä

main. = mainittu

masaks. = muinaisalasaksalai-

nen
mask. = maskuliini
malitn. = matemaattinen, mate-

matiikassa
rfiefc. = mekaniikassa
mengl. = muinaisenglantilainen

merenk. = merenkulku
merenp. — merenpinnan, meren-

pinnasta
Dictcor. = meteorologiassa

metsänh. = metsänhoidollisesti

?ng = milligramma
mtZy. = miljoona

min. = minuutti

miner. = mineralogiassa

mittausop. = mittausopissa

mfc. — markka
m /a f. = myöhäislatinainen

mm = millimetri

m. m. = muun muassa
mon. = monikko
mongol. = mongolilainen

nj. p. = mainitussa paikassa

mpers. = muinaispersialainen

mruots = muinaisruotsalainen

mskand. = muinaisskandinaavi-
laineu

muin. = muinainen
muinaist. = muinaistiede, mui-

naistutkimus

fnafc. = mukailtu
muod. = muodostettu

»n<s. = musiikissa

tnysaks. = muinaisyläsaksalai-

nen
mt/f. = mytologinen, myto-

logiassa

n. = noin ; näitä,

rnd. = nidos

nimismiesp. = nimismiespiirissä

rafc. = niinkuin

riom. = nominatiivi

nor/. = norjalainen

». s. = niin sanottu; näitä sa-

noja

nuor. = nuorempi
mi/A;. = nykyään, nykyinen

oftaimol. = oftalmologiassa

oik. = oikealta; oikeastaan

omist. = omistaja

om.-p. = ominaispaino

os. = osa, osaa; osoite

o.-i/. = osakeyhtiö

p. = päivä; penniä
pain. = painos, painettu

paleont. = paleontologiassa

patol. = patologiassa

penink. = peninkulma

per. = perustettu

pers. = persialainen

ptf. = pituus

po/i;'. = pohjoinen

pohjoism. = pohjoismainen

por?. = portugalilainen

prof. = professori

pros. = prosentti

pwoL = puolalainen

put.-kurk. = putouskorkeus

r«fc. = rakennettu
rakennust. = rakennustaiteessa

ransk. = ranskalainen

rautat. = rautatie; rautatielai-

tos

rek.-ton. = rekisteritonui

roomal. = roomalainen

rovastik. = rovastikunta

rom. = romaanialainen

rwo£s. = ruotsalainen

ruotsink. = ruotsinkielisiä

8. = syntynyt; samana
safcs. = saksalainen

sam. r. = samana vuonna
sanskr. = sanskriitissa

sc/^. = sekunti

sen. pää*. = senaatin päätös

scur. = seuraava, seuraavana

sielut. = sielutieteessä

sir. = sivu

skand. = skandinaavilainen

skntl. = skotlantilainen

slaav. = slaavilainen

sZof. = sloveenilainen

s. o. = se on
subst. = substantiivi

sulamisp. = sulamispiste

suom. = suomalainen
suomenkiel. = suomenkielisiä

s«wr. = suuruutta

s. f. = samana vuonna
8veits. = sveitsiläinen

si/nr. = syntynyt
syrj. = syrjääniliiinen

syyr. = syyrialainen

sähköt. = sähkötekniikassa
siiästöp. = säästöpankki

^. = tahi : tätä

taideteoll. = taideteollisuudessa

taloust. = taloustieteessä

tansk. = tanskalainen

<af. = tataarilainen

ra?;. = tavallisesti

<e&n. = teknillinen

feoZ. = teologiassa, teologinen

teoll. = teollisuudessa

teoll.-lait. = teollisuuslaitoksia

//e- ;'a vesir. = (ie- ja vesi-

rakennustaito

tilastot. = tilastotieteessä

fotm. = toimittanut

fon. = tonni

fsefc. == tsekkiläinen

fsav. = tsuvassilainen

<«7). = tuhat, tuhatta

turk. = turkkilainen

tähtit. = tähtitieteellinen, tähti-

tieteessä

u. I. = uutta lukua

unk. = unkarilainen

U. T. = Uusi testamentti

uuslat. = uuslatinainen

t>. =z vuonna, vuotta

vak. = vakinainen
vanh. = vanhemjii

vapaah. = vapaaherra
vas. = vasen, vasemmalta
uen. = venäläinen

ix //( &. = venekunta
vhk. = vihko
intm. = viimeinen, viimeksi

viimein. = viimemainittu

r/r. = virolainen

v. I. = vanhaa lukua

voi. = volymi
votj. = votjaakkilainen

w<. = vertaa

y. T. = Vanha testamentti

vuorit. = vuoritoimellinen

vuosik. = vuosikerta

vuosis. '= vuosisata, vuosisadalla

vv. = vuosina

ygerm. = yhteisgermaanilainen

i//i/. = yhteensä
t/Ä-s. ::= yksikkö

ylim. = ylimääräinen

yi. merenp. = ylempänä meren-
pintaa

yläp. = yläpuolella

y. m. = ynnä muuta



Bibot [ribö'], Alexandre (s. 1842), ransk.

politikko; asettui ensin asianajajaksi Pariisiin,

valittiin 1878 edustajakamariin, 1909 senaattiin

ollen kumpaisessakin vanhoillisten tasavaltalais-

ten (progressistien) joktomiehiä; tuli 1890 ulko-

asiainministeriksi toimien Ranskan ja Venäjän
välisen liiton aikaansaamiseksi; oli 1892-93 pää-

ministerinä, 1895 uudelleen pää- ja raha-asiain-

ministerinä
;
muodosti kesäk. 1914 ministeristön,

joka kuitenkin heti edustajakamarin ensimäisessä
äänestyksessä joutui tappiolle ja oli pakotettu luo-

pumaan; tuli elok. 1914 finanssiministeriksi sodan
johdosta muodostettuun kokoomushallitukseen;
v:sta 1906 Ranskan akatemian jäsen. J. F.

Bibot [ribö'], T h & o d u 1 e A r m a n d (s. 1839),

ransk. sielutieteilijä, oli ensin filosofian opet-

tajana parissa Pariisin lyseossa, tuli 1885 yli-

määr. professoriksi Sorbonneen, 1888 kokeellisen

ja vertailevan sielutieteen professoriksi College

de Franceen. Perusti 1876 aikakauskirjan ,,Revue

philosophique", jota on aina siitä asti yhtä mit-
taa johtanut. On julkaissut lukuisia mielenkiiti-

toisia sielutieteellisiä teoksia, m. m.: ,,La psycho-
logie anglaise contemporaine" (1870), ,,L'h6re-

ditö, ötude psychologique'' (1873), „La psycho-
logie allemande contemporaine" (1879), ,,Les

maladies de la memoire" (1881), ,,Les maladies
de la volonte" (1883), „Les maladies de la per-

sonnalite" (1885), ,,Psychologie de 1'attention"

(1889), ,,La psychologie des sentiments" (1896),

,,La logique des sentiments" (1905), ,,Essai sur
les passions" (1907). A. Gr.

Bicambio (it.) 1. recambio [-a'-], vekselin
takautuminen ; paluu- 1. epuuvekseli ks. Vekseli.
Bicardo [riku'dou], David (1772-1823), engl.

taloustieteilijä; toimi ensin juutalaissyntyisen
isänsä pankkiiriliikkeessä, mutta menetti tämän
kannatuksen käännyttyään kristinuskoon. Ete-
vällä liikemieskyvyllään R. lyhyessä ajassa keräsi
monen miljoonan omaisuuden

; vetäydyttyään 1814
pois liike-elämästä hän 1819 valittiin parlament-
tiin. R. harjoitti liiketointensa ohella alkuansa
matemaattisia ja luonnontieteellisiä opintoja,
mutta tutustuttuaan Adam Smithin teokseen
,.Wealth of nations" hän antautui yksinomaan
taloustieteellisiin tutkimuksiin. Hän on Smithin
etevin oppilas ja engl. vapaamielisen koulukun-
nan huomattavimpia edustajia; samaten kuin
Smith, niin hänkin — olematta yksipuolinen
,,manchestermies" — kannatti taloudellista va-

1. VIII. Piiinettu 15
/10 15.

pautta. ja vastusti valtion sekaantumista talous-

elämään. Teoreettisena taloustieteilijänä hän
kulki omia itsenäisiä teitänsä syventyen etu-

päässä sellaisiin taloustieteen teoreettisiin kysy-
myksiin, jotka olivat Adam Smithiltä jääneet
syrjään. R. selvitteli varsinkin peruskäsitteitä:

arvo, hinta, korko, työpalkka, liikevoitto, maa-
korko (vrt. M a a k o r k o) . Hänen suurin saa-

vutuksensa oli se, että hän puki jyrkkään ja

täsmälliseen muotoon eräät kansantaloudellisen

jakautumisen päälait tutkien tätä varten työ-

palkan, liikevoiton ja maakoron kehitystendens-

sejä ja keskinäistä riippuvaisuutta. R:n pyrki-

myksenä oli johtaa taloustieteen totuudet muuta-
mista harvoista aksiomeista, mutta lähtiessään

täten yksipuolisista premisseistä hän myöskin
joutui yksipuolisiin johtopäätöksiin. Hänen esitys-

tapansa on abstraktista ja osittain vaikeatajuista,

mutta hänen todistelunsa on terävää ja ma te

maattisesti sitovaa, niin että häntä syystä pide-

tään yhtenä taloustieteellisen ajattelun klassi-

koista. R. on ollut 19:nnen vuosis. taloustietei-

lijöistä ehkä vaikutusvaltaisin; hänen varastos-

tansa ovat sosialistitkin noutaneet aseita. Marx
on omalla tavallaan kehittänyt R:n arvo-oppia,

ja Lassalle on saanut rautaisen palkkalakinsa

hänen työpalkkateoriastaan. Teoksia : ,,High price

of bullion, a proof of the depreciation of bank
notes" (1810), „An essay on the influence of

a low price of corn on the profits of stock, etc."

(1815), ,,Proposals for an economical and secure

currency, etc." (1816), ,,On the principles of poli-

tical economy and taxation" (1817, pääteos),

,,Essay on the funding system" (1820), ..Pian

for the establishment of a national bank" (1824).

R:n kootut teokset ilmestyivät ensi kerran 1846

Mac Cullochin julkaisemina; vrt. myös hänen

myöhemmin julkaistuja kirjeitään. [Patteu,

,.Malthus and Ricardo"; Oppenheimer, ,,D. Ricar-

dos Grundrententheorie".] ./. F.

Bicci [ritsij, Matteo (1552-1610). Kiinassa

toiminut jesuiittalähetyssaarnaaja, jonka onnis-

tui päästä vaikutusvaltaisten kiinalaisten, jopa

itse keisarin suosioon ja lopulta korkeaan valtion-

virkaan. Jesuiittain pintapuolista lähetysmenet-

telytapaa noudattaen hän meni mukautumisessaan
niin pitkälle, ettei hän ainoastaan omaksunut kii

nalaisten vaatetusta, tapoja j. n. e., vaan vieläpä

salli osi-isäin ja Konfutsen palveluksen. Hänen

kiinankielisiä teologiaa, matematiikkaa ja astro-



3 Riccia—Richelieu

nomiaa koskevia teoksiaan on uusimpaan aikaan
asti levinnyt yhä uusina painoksina. [Ch. Sainte-

Foi, „Matteo R." (1859), Werfer, „Matteo Ricci"

(1870).] A. J. P-ä.

Riccia, pieniä, usein tähtimäisiä, kostealla

maalla (varsinkin savella) kasvavia t. vedessä

kelluvia maksasammalia, joilla sukuelimet ovat

sekovarren selkäpinnassa. Meillä harvinaisia.

K. L.

Riccio [ritso] 1. R i z z i o, D av id e (k. 1566),

Skotlannin Maria Stuartin uskottu, synt. Pie-

montissa, seurasi 1561 eriiän lähetystön mukana
Skotlantiin, herätti soitannollisilla lahjoillaan

kuningattaren huomion ja tuli 1564 hänen kir-

jurikseen ransk. kirjeenvaihtoa varten. Tässä toi-

messa hän pääsi Marian suureen suosioon. Ku-
ningattaren mies, Henrik Darnley, alkoi syyttä

epäillä puolisonsa uskollisuutta ja kadehti muu-
tenkin R:n vaikutusvaltaa. Hän teki salaliiton

eräiden ylimysten kanssa R:n henkeä vastaan, ja

1566 R. murhattiin kuningattaren silmäin edessä.

G. R.

Ricercar [ritserhä'r] (it.), rnus., polyfoninen

soitinsävellyslaji 16:nnella ja 17:nnellä vuosis.,

syntyi kuorotyylin jäljittelystä. R:sta kehittyi

fuuga (ks. t.). 18:nnella vuosis. nimitettiin eri-

tyisen taitorikkaasti rakennettuja fuugia r :ksi.

/. K.
Richardson [ritsadssn], James (1809-51),

engl. Afrikan tutkija, matkusteli 1845 Marokosta
käsin Saharassa, tunkeutui toisella matkalla Tri-

poliksesta Ghadameksen yli ensimäisenä euroop-

palaisena Ghatiin. Kuoli retkellä, jonka halli-

tuksen toimesta teki 1850 Barthin ja Overwegin
keralla Keski-Afrikkaan. Teoksia: ..Travels in

the great desert of the Sahara" (1848), ..Narra-

tive of a mission to- Central-Af rica" (1853) ,, .Tra-

vels in Morocco" (1859). (E. E. K.)

Richardson [ritsodsan], Samuel (1689-1761),

engl. romaaninkirjoittaja. R. opiskeli aluksi

kirjanpainamista, ja erään kirjakauppiaan kehoi-

tettua häntä sommittelemaan mallikirjeitä taval-

lista elämää varten, heräsi hänessä, ajatus liittää

nämät kirjeet yhdeksi kertomukseksi ja siroi-

tella niihin moraalisia opetuksia. Siten syntyi

1740 hänen moralisoiva romaaninsa „Pamela",
joka, saavutti suurta suosiota ja laski perustuk-

sen uudenaikaiselle perheoloja kuvaavalle romaa-
nille. Etevin hänen romaaneistaan on ,,Clarissa

Harlo\ve" (8 nid., 1748), sommittelultaan hei-

kompi ,,Sir Charles Grandison" (6 nid.. 1754).

R:n teokset ovat liian laajoja ja sentimentaa-

lisia; mutta niissä ilmenee syvää ihmistunte-

musta, varsinkin mitä naisluonteen erittelyyn

tulee. Hänen teoksensa ilmestyivät 20 nid. 1783.

//. Kr-n.

Richardson /ritsodsov]. Sir John (1787-

1865), engl. pohjoisnapaseutujen tutkija, seurasi

1819-22 ja 1825-27 Franklinin luoteisväyliin et-

sintäretkeä, teki 1848-49 Raen keralla matkan
Mackenzie- jokea myöten Pohjois-Jäämeren ranni-

kolle hakien tietoja hävinneestä viimeisestä Frank-
linin retkikunnasta. — Julkaissut: ..Fauna bo

reali-americana" (1829-37), ..Arctic searching ex-

pedition" (1851 1, ..The Polar re^ions" (1861).

(E. /•:. k.)

Richardt, Christian Ernst (1831-92).

tansk. pappi ja runoilija, nuorin ja lyyrikkona
etevin siinä ylioppilaskolmikossa, jonka hän

Kardinaali Richelieu.

yhdessä Plougin ja Hostrupin kanssa muodosti.
Hänen runokokoelmansa ,,Smaadigte" (1861) si-

sältää hänen parhaat ja suosituimmat isänmaalli-
set runonsa. Myöhemmin hän valitsi uskonnolli-

sia, aiheita runoihinsa esineiksi. R:n runoudelle
kuvaavaa on sen herttaisuus, lempeä vakavuus
ja terve huumori. Kootut runot julkaistiin (3 os.)

1895. //. AV-h.
Richelieu [rilaljö'], 1. A r m a n d J e a n d u

Plessis de K. (1585-1642), herttua, kardinaali,
ransk. valtiomies. R., joka
alkuaan oli valmistautunut
sotilasuraa varten, nimi
tettiin 21-vuotiaana Lu-
ponin piispaksi ja antautui
pian senjälkeen innolla hoi-

tamaan hiippakuntaansa.
Mutta hänen harras uskon
nollisuutensa ei voinut tu-

kahuttaa nousevaa valtiol-

lista kunnianhimoa, joka

pakotti hänet pyrkimään
laajemmalle toimialalle.

Näyteltyään huomattavaa
osaa v:n 1614 säätyko-
kouksessa hän 1616 pääsi

ministeriksi leskikuninga-

tar Maria dei MedicFn suo-

sikin Concini'n johtamaan
hallitukseen. Mutta jo seur. v. ConcinFn tultua

murhatuksi ja leskikuningattaren tultua syrjäy-

tetyksi R. menetti asemansa. Tämän jälkeen R.

oli jonkun aikaa karkoitettuna Avignoivissa,

mutta saatuaan aikaan sovinnon Ludvik XIII:n
ja hänen äitinsä välillä hän tuli 1622 kardinaa-
liksi ja 1624 uudelleen ministeriksi saavuttaen

heti johtavan aseman. Kuningas, joka näyttää
tunteneen vastenmielisyyttä R :tä kohtaan, mu-
kaantui siitii huolimatta luinen voimakkaaseen
tahtoonsa ja hyväksyi täydellisesti hänen poli-

tiikkansa, jonka päämääränä oli kuningasvallan
tekeminen rajattomaksi ja Ranskan kohottaminen
eurooppalaiseksi suurvallaksi. Viimemainitun tar-

koituksen saavuttamiseksi R. ryhtyi menestyk-
sellä heikontamaan Habsburgien hallitsemia Es-

panjaa ja Itävaltaa ja kannatti tästä syystä ka-

tolisuudestaan huolimatta kolmikymmenvuotisessa
sodassa tehokkaasti protestanttisia valtioita, eri-

tyisesti Ruotsia, ensin raha-avulla ja diplomaat-

tisilla keinoilla, sittemmin, v:sta 1635. asevoi-

malla. R:n kuollessa oli Ranskan alue laajentu-

nut Elsassin, Artois'n ja Roussillon'in maakun-
nilla ja sitä pidettiin Euroopan mahtavimpana
valtiona. Yhtä suurella taidolla, tarmolla ja me-
nestyksellä R. toteutti sisäpolitiikkansa päämää-
riin kukistamalla kaikki ne vallat, jotka ehkäi

sivät kuningasvallan nousua. Hugenoteilta hiin

riisti heidän linnoitct ui turvapaikkansa ja teki

lopun heidän valtiolle vaarallisesta erikoisase-

mastaan, mutta antoi heidän pitää uskonvapau-

den ja täydet kansalaisoikeudet. Yhtä tarmok
kaasti 1;. esiintyi aatelistoa vastaan, joka osoitti

uppiniskaisuutta ja tahtoi edelleen ylläpitää it-

senäistä asemaa valtiossa. Sen keskuudessa teh-

tiin useita salaliittoja hänen kukistainisekseen,

mutta R. masensi säälimättä vastustajansa mes-
tauttaen tai karkoittaen maasta useita ylimyksiä
Kiistä nimitys ..verinen kardinaali"): aatelisten

linnat purettiin maahan ja maakuntain aatelis-
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ten maaherrain rinnalle asetettiin hallituksesta

kokonaan riippuvaisia porvarillisia virkamiehiä,

n. s. intendenttejä, joille todellinen valta siir-

rettiin. Parlamenttien sekaantuminen lainsää-

däntöön ehkäistiin ja valtiosäädyt jätettiin ko-

koonkutsumatta. R. loi myöskin suuren sota-

joukon ja vahvan laivaston ja perusti ranskan
kielen ja kirjallisuuden edistämiseksi Ranskan
akatemian, mutta muuten sisäinen reformityö jäi

häneltä syrjään ja valtion raha-asioita hoidet-

tiin huonosti. Nerossa, oveluudessa ja häikäile-

mättömässä tarmossa R :llä ei ollut vertaistansa

tämän aikakauden valtiomiesten joukossa. — R:n
kirjoituksista mainittakoon hänen muistelmansa
„M6moires", ,,Testament politique", ,,Lettres" ja

„Maximes politiques" (molemmat viimemainitut
kokoelmassa ,,Collection des documents inedits").

[d'Avenel, ,,R. et la monarchie absolue"; Hano-
taux, „Histoire du cardinal de R."; Fagniez, ,,Le

pere Joseph et R."]

2. A r m a n d E m m a n u e 1 d u P 1 e s s i s d e

R. (1766-1822), herttua, valtiomies-, poistui val-

lankumouksen aikana Ranskasta, otti 1790 osaa

Venäjän sotaan Turkkia vastaan, yleni Venäjän
palveluksessa kenraaliluutnantiksi ja oli Venä-
jällä tärkeissä hallinnollisissa toimissa, m. m.
Odessan kuvernöörinä v:sta 1803 toimien menes-
tyksellä tämän kaupungin olojen kehittämiseksi;

palasi Napoleonin kukistuttua Ranskaan 1814 ja

oli 1815-18 ja 1820-21 Ranskan pääministerinä.

[Crousaz-Crötet, ,,Le duc de R. en Russie et en

France".] J. F.

Richepin [rispä'] Jean (s. 1849), ransk.

kirjailija, joka herätti huomiota sovinnaisia val-

heita vastaan suunnatuilla räikeän naturalisti-

silla runoillaan, ja sai näiden tähden istua van-

kilassa. Kuuluisimmat ovat kokoelmat: ,,La chan-

son des gueux" (1876), ,,Les caresses" (1877),

,,Les blasphömes" (1884). Hänen lukuisista ro-

maaneistaan, joissa hän niinikään naturalistisella

häikäilemättömyydellä kuvailee sielullisia eris-

kummaisuuksia ja sairaalloisia olentoja, mainit-

takoon: „Madame Andrö" (1874), ,,La Glu"
(1881; näytelmäksi sommiteltu 1883), musta-
laiskertomus ,,Miarka" (1883), ,,Braves gens"

(1888), „Le cadet" (1890), „Lagibasse" (1900).

Näytelmänkirjoittajanakin R. on saanut mainetta.

Parhaat ovat runomuotoinen, intialaisaiheinen

,,Nana Sahib" (1883), tunnelmallinen kalastaja-

draama ,,Le Flibustier" (1888), sekä runodraamat
„Ver la joie" (1894) ja „Chemineau" (1897). R.

on Ranskan akatemian jäsen. //. Kr-n.

Richer [-se'], Jean (k. 1696), ransk. tähti-

tieteilijä, joka Pariisin tiedeakatemian lähettä-

mänä tarkkasi Cayennessa Marsia 1671-73 aurin-

gon parallaksin määräämistä varten (R:n ja Pa-

riisissa yhtaikaa tehtyjen havaintojen nojalla

Cassini laski tälle parallaksille arvon 9,s") ja

siellä ollessaan huomasi Pariisissa oikein käyneen
pendelikellonsa jättäytyvän jäljelle n. 2 min.
vuorokaudessa. Viimemainittu havainto oli en-

simäinen laatuaan, osoittaen painovoiman olevan
pienemmän alhaisella lal il tulilla kuin korkealla.

II. R.

Richert [rihhert], J o li a n Gabriel (1784-

1864), ruots. lainoppinut ja politikko, tuli 1814
lakikomitean jäseneksi, jona sitten oli suurim-
man osan elämästään. R:llä on hyvin suuri mer-
kitys ruots. lainopin alalla. Valtiollisiin kysy-

myksiin hän myöskin hartaasti otti osaa ja oli

vapaamielisen puolueen tukipylväitä. V. 1830
hän kreivi Anekarsvärdin kanssa julkaisi ehdo-
tuksen eduskuntamuutokseksi Norjan valtiomuo-
don henkeen: ,,Förslag tili national-representa-
tion". A. G.

Richet [risr'l, Charles (s. 1850) , ransk. lää-

käri ja fysiologi, on suuresti edistänyt fysiologi-

sia tietojamme mahalaukunnesteen erittymisestä
ja ruumiin lämpötaloudesta ynnä ruumiissa ta-

pahtuvasta palamisilmiöstä sekä keskushermoston
fysiologiasta. Suuret ovat R:n ansiot myös see-

rumhoidon alalla; ensimäisenä hän näytti toteen,

että ruiskuttamalla jonkin eläimen vereen verta
toisesta immuunista (ks. t.) voitiin lisätä edel-

lisen eläimen tartunnan vastustuskykyä, seikka,

joka myöhemmin johti tuohon merkitykseltään
niin tärkeään seerumterapiaan (ks. t.). Enim-
män tunnetuksi on R. kuitenkin tullut anafy-
laksiaa (ruumiin vähentynyttä myrkynvastustus-
voimaa) koskevista tutkimuksistaan, joista hän
sai v:n 1913 Nobelin lääketieteellisen palkinnon.
— R. on myöskin esiintynyt kaunokirjailijana
salanimellä Charles Epheyse. M. O-B.
Richmond fritsmondj. 1. Kaupunki Koillis-Eng-

lannissa, Yorkin kreivikunnan pohjoisosassa, kau-
niissa laaksossa Swale-joen vas. rannalla ; 3,837

as. (1901). — Suurenmoiset linnanrauniot 30 m
korkealla äkkijyrkällä kalliolla (linna rak. 1071),

St Mary'n kirkko; wesleyläisten jumaluusopilli-

nen seminaari. Piispanistuin. — Läheisyydessä
Hipsvvellin kylä, jota sanotaan Wiclifin syntymä-
paikaksi. — 2. Kaupunki Etelä-Englannissa, Sur-

rey^ kreivikunnassa, muutama km Lontoosta län-

teen Thamesin oik. rannalla; 31,672 as. (1901).

— Kaarle I:n 1637 perustama iso puisto, St Mary
Magdalenen kirkko (Thomsonin ja Edmund Kea-
nin haudat), teatteri, tähtit. observatori, kaunis
silta Thamesin yli. Wesleyläisten jumaluusopilli-

nen seminaari. — Harjoitetaan puutarhanhoitoa.
— R. on tunnettu kauneudestaan (sen nimi
v:een 1497 olikin Sheen - kaunis) ; ihana varsin-

kin on näköala R. Hill-kukkulan penkereeltä. Pal-

jon lontoolaisia asuu R:ssa. — 3. Virginian val-

tion pääkaupunki Yhdysvalloissa, 7 kunnaalla
siihen asti kuljettavan James-joen vas. rannalla,

juuri James-joen koskien alapuolella (käyttö-

voimaa teollisuuslaitoksiin), ratojen risteyksessä;

127,628 as. (1910; 1900 85,050, joista 32*230 nee-

keriä, 2,865 ulkomailla syntynyttä). — Huomat-
tavia rakennuksia: St John's church-kirkko

(1740), kapitoli (1785-92), kaupungintalo, kir-

jastorakennus y. m. Washingtonin, Henry Clay'n.

Stone\vall Jacksonin, Leen muistopatsaat, muuta-

mia mahtavia sotilasmuistomerkkejä. Hollywood
cemetery'n y. m. hautausmailla on haudattuna

40,000 etelä- ja pohjoisvaltioiden sotilasta. —
Useita college- y. m. oppilaitoksia, m. in. Virginia

union university neekereitä varten ; kirjasto(80,000

nid.), Confederate memorial library-seuran mu-
seo. — Teollisuus huomattava, etenkin tupakka-,

rauta- ja terästeollisuus. Valmistusarvo 146,1

milj. mk. (19% koko valtion teollisuuden tuotan-

nosta). Satama syvennetty 5. s m:iin. Rannikko-

liikenne vilkasta. Ulkomaankauppa vähäinen. -

Per. 1737. Virginian pääkaupunki 177!». eteläval

tioiden pääkaupunki 1861-65, jolloin pohjoisval-

tioiden sotajoukot sen valloittivat. 4. Kauntin

pääkaupunki Yhdysvalloissa Indianan valtiossa
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Whitewater-joen rannalla ratojen risteyksessä;

19,602 as. (1906; paljon kveekareita).' Useita
oppi- ja sivistyslaitoksia, m. m. kveekarien Earl-

ham college, kirjasto (39,000 nid.). Teollisuuden

(maanviljelyskoneita ja -aseita) valmistusarvo
34,8 milj. mk. (1905). Kauppa huomattava. —
R:n perustivat kveekarit 1806. — 5. New Yorkin
piiri, borough (ks. New York, palsta 1137).

E. E. K.

Richmond [ritsmond], engl. jaarlin, sittem-

min herttuan arvonimi. Myöhemmin eläneitten

R:n herttuain kantaisä oli Kaarle II: n avioton

poika Charles (1672-1723), R:n ja Lennoxin
herttua.

1. Charles R. (1735-1806), R:n ja Lennoxin
herttua, edellisen pojanpoika, oli 1766 jäsenenä

Rockinghamin ministeristössä, puolusti Pohjois-

Ameriikan siirtomaiden kanssa syntyneen riidan

aikana siirtomaalaisten oikeuksia, teki 1780 pit-

källe menevän vaalireformiehdotuksen, jonka pää-

ponsina oli yleinen äänioikeus, jokavuotiset vaalit

ja yhtä laajat vaalipiirit, rupesi 1782 jäseneksi

Rockinghamin toiseen ministeristöön ja 1784 Pit-

tin ministeristöön.

2. Charles Gordon R. (1791-1860). R:n
ja Lennoxin herttua

;
otti osaa Napoleonin so-

tiin Espanjassa ja YVaterloon taisteluun, vastusti

katolisten vapauttamista ja Peelin vapaakauppa-
politiikkaa: oli 1830-34 jäsenenä Greyn ministe-

ristössä.

3. Charles Henry R. (1818-1903). R:n ja

Gordonin herttua, oli Derbyn, Disraelin ja Salis-

buryn konservatiivisten ministeristöjen jäsenenä.

J. F.

Richter [rihtar], Adrian Ludwig
(1803-84), saks. taidemaalari, piirustaja ja radee-

raaja; isänsä vaskenpiirtäjä Karl August
R:n (k. 1848) oppilas, jatkoi opintojaan Italiassa

1823-26. työskenteli Dresdenissä. jonka akatemian
professorina hän oli 1836-73. Ensi aikoinaan R.

maalasi J. A. Kochin ja J. Schnorrin tapaan
tyyliteltyjä italialais-aiheisia maisemia, kunnes
v:n 1840 vaiheilla alkoi esittää romanttisen idyl-

limäisiä kotoisia aiheita, kuten esim. Dresdenin
galleriassa olevat öljyvärimaalaukset ..Ylimeno

Schreckensteinin luona" (1837) ja ,.Hääkulkue
kevätmaisemassa" il847). Mutta piirustaessaan

lukemattomia kuviansa puupiirroksia varten ja

julkaistessaan monia kuvasarjojansa, esim. „Er-

bauliches und Beschauliches". ,,Christenfreude",

,,Das Yaterunser", „Der Sonntag" ja ,,Fiirs

Ilaus". hän vasta tapasi varsinaisen alansa, hert-

taisen naiivin kansanelämän, tarujen, runojen
sekä varsinkin kodin ja lapsimaailman kuvauk-
sen, jonka vuoksi hiin yhä vieläkin on maansa
suosituimpia taiteilijoita. Olematta taiteelliselta

esitystavallaan Hiissään suhteessa erikoisen huo-

mattava R. on kuitenkin hyvin tyypillinen Bie-

dermaierin ajan pikkuporvarillisuuden roman-
tikko, aitosaksalainen uskonnollis-tunteellinen ja

gemyyttinen luonne, oikea lastenkamaritaiteilija.

R. kirjoitti itse elämänmuistelmansa ,,Lebens-

erinnerungen eines deutschen Malers", jonka jul-

kaisi 1885 hänen poikansa Heinrich R. [Elämä-
kert. kirj. Erler (1897), D. Koch (1903) ja P.

Mohn iKnackfuss' Kiinstler Monographien N :o

14).] E. R-r.

Richter [rihtar], Carl Fredrik (1782-

1858). virkamies: yliopp. 1796; tuli virkamie-

heksi Turun hovioikeuteen 1803; kutsuttiin se-

naatin oikeusosaston jäseneksi 1820; oli kanslia-

toimituskunnan päällikkönä 1822-31 ja 1834-40,

oikeusosaston jäsenenä 1831-34; tuli Turun hovi-

oikeuden presidentiksi 1840. R., joka oli taitava

virkamies, lienee 1830-luvun loppupuolella ollut

senaatin vaikutusvaltaisin jäsen. J. F.

Richter [rihtar], Ernst Friedrich (1808-

79). saks. niusiikkiteoreetikko ja säveltäjä, toimi

Leipzigin konservatorin opettajana sen perusta-

misesta alkaen (1843), sitäpaitsi myös urkurina
(v:sta 1851) ja vihdoin (v:sta 1868) Thomas-
kirkon kanttorina ja kaupungin kirkkomusiikin
ohjaajana. Sävelsi kirkko- ja kamarimusiikkia,
pianosonaatteja y. m. .Julkaisi musiikin teorian

oppijakson, joka levisi laajalti käytäntöön (I :

Harmoniaoppi, 1853, 22:nen pain. 1900. käännetty
useille kielille; II. Kontrapunkti. 1872. 11 :s

pain. 1904. III. Fuuga, 1859, 6:s pain. 1896).

I. K.
Richter [rihtar], Eugen (1838-1906), saks.

politikko ; meni 1859 valtion palvelukseen, josta

erosi jo 1864; antautui senjälkeen politiikkaan

ja sanomalehtimiesuralle; julkaisi v:sta 1885 leh-

teä ..Freisinnige Zeitung" (sittemmin nimellä

..Freie deutsche Presse")
;

valittiin 1867 Pohjois-

Saksan liiton valtiopäiville. 1869 Preussin edus-

tajahuoneeseen, 1S71 Saksan valtiopäiville. R. he-

rätti pian huomiota oivallisena puhujana ja aina

taisteluvalmiina väittelijänä, kun hän vapaamie-
liseltä kannaltaan arvosteli Bismarekin politiik-

kaa, varsinkin tämän kauppa- ja tullipolitiikkaa,

jonka jyrkimpiin vastustajiin hän kuului. Hä-
nestä tuli aikaa myöten vapaamielisen puolueen
vaikutusvaltaisin johtaja, mutta hänen yksi-

puolisesti kielteinen vastustuspolitiikkansa ja

vallanhimonsa herätti lopulta tyytymättömyyttä
osassa vapaamielistä puoluetta ja sai aikaan sen

hajaantumisen ja heikontumisen. Hänen valtiol-

lis-yhteiskunnallisista kirjoituksistansa mainitta-

koon sosiaalidemokratiaa vastaan suunnatut „Die
Irrlehren der Sozialdemokratie" (1890) ja ,.Sozial-

demokratische Zukunftsbilder" (1891; suom.).

Richter frih tarj, Jean Paul Friedrich
(1763-1825), saks. kirjailija, tunnettu nimellä

Jean Paul [zä pölj. Hänen teoksensa uh-

kuvat herkkää tunteellisuutta, tulvehtivaa aja-

tusrikkautta ja rakastettavaa huumoria, mutta
hänen esitystapansa on kovin epätasaista ja

koukertelevaa. ja hänen kuvauksensa täynnä
kirjoista kokoonhaalittuja tietoja, mikä tekee ne
raskaasti luettaviksi. R:n esikoisteos, humoris-
tinen ..Grönländische Prozessen" (1783), yhtä vä-

hän kuin lähinnä sitä seuraavatkaan, ei kuiten-

kaan herättänyt suurempaa huomiota; vasta suu-

rella romaanillaan ..Hesperus" (1795) hän voitti

aikalaistensa suosion. Hänen parhaat romaaninsa
ovat: ..Leben des Quintus Fixlein" (1796), ,,Der

Armenadvokat Siebenkäs" (1796). ,,Titan" (1800-

03) ja „Die Flegeljahre" (1804-05). Hänen tie-

teellisistä teoksistaan mainittakoon : ..Vorschule

der Ästhetik" (1804i ja ..Levana oder Erziehungs-
lehre" (1805-06). Hänen omakirjoittamansa elämä-

kerta ,,Wahrheit aus Jean Pauls Leben" ilmestvi

1826. 77. Kr-n.'

Richter [rihtar], Jeremias Benjamin
(1762-1807), saks. kemisti, vuoriasessori Berlii-

nissä, on stökiometrian perustaja, s. o. hän oli

ensi mii inen, joka sai selville, että aineet yhty-
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vät toisiinsa määrätyissä painosuhteissa. R:n
tutkimuksilla happojen ja emäksien kvantitatiivi-

sista yhtymissuhteista oli suuri merkitys ke-

mialle, vaikka ne eivät hänen aikanansa saavut-

taneet ymmärrystä ja tunnustusta. Edv. Hj.

Richter [rihiarj, Gustav Carl Ludwig
(1823-84), saks. taidemaalari; opiskellut Berliinin

taideakatemiassa ja Cogniefn johdolla Parii-

sissa. Värityksellisen suunnan edustajana Ber-

liinissä R. on valinnut aiheitaan Raamatusta
(esim. ,,Jairuksen tytär", 1856, Berliinin kan-

sallisgalleriassa) ja historiasta („Pyramidien

rakentaminen", 1873, Miinchenin Maximilianeu-

missa) sekä oli aikansa muotimaalari laatu-

kuvausten ja etenkin muotokuvien („Kuningatar

Luise", Kölnin museossa) alalla. E. R-r.

Richter [rihtar], Ole Jorgensen (1829-

88), norj. politikko ; toimi aluksi virkamiehenä,

sanomalehtimiehenä ja asianajajana; oli v:sta

1862 suurkäräjien jäsenenä kuuluen vasemmis-

toon; 1871-76 odelstingin, 1877-78 lagtingin pre-

sidenttinä ; otti tehokkaasti osaa m. m. rikoslain

tarkastukseen; 1878-84 Ruotsin ja Norjan pää-

konsulina Lontoossa; rupesi 1884 jäseneksi Joh.

Sverdrupin ministeristöön ja tuli valtioministe-

riksi Tukholmaan; kun Sverdrupin ja R:n kesken

oli syntynyt erimielisyyttä, otti viimemainittu

eron ministeritoimestaan ja lopetti itse itsensä

Norjan ministerihotellissa Tukholmassa kesäk.

1888 ; R :n kuolema herätti Norjan yleisössä suurta

mieltenkuohua, ja yleinen mielipide pani sen mil-

loin Sverdrupin, milloin Björnstjerne Björnsonin

syyksi; viimemainittu, joka vv. 1888-90 käsitteli

asiaa useissa sanomalehtikirjoituksissa, on siitä

saanut aiheen näytelmäänsä ,,Paul Lange og Tora
Parsberg" (1898). J. F.

Richthofen [rihthöfanj, Ferdinand von
(1833-1905), saks. geologi ja maantieteilijä, seu-

rasi 1860 preussilaista diplomaattista retki-

kuntaa Itä-Aasiaan käyden Ceylonissa, Japa-

nissa, Formosalla, Filippiineillä, Jaavalla, Taka-

ja Etu-Tntiassa, lähti sieltä Pohjois-Ameriikkaan,

jossa tutki Kaliforniaa. Sieltä hän 1868 palasi

Itä-Aasiaan, tehden §anghaista käsin 7 retkeä

Kiinan valtakunnan melkein joka osaan ja Ja-

paniin. Palasi 1872 Eurooppaan; tuli 1875 Bon-

nin, 1883 Leipzigin ja 1886 Berliinin yliopiston

maantieteen professoriksi; perusti 1887 Berlii-

nin maant. opiston ja 1901-05 merentutkimuslai-

toksen. — R:n tutkimuksista tärkeimmät koske-

vat Kiinaa (jonka kivihiilikerroksiin hän ensi-

mäisenä kiinnitti huomion). Julkaissut: ,,China,

Ergebnisse eigner Reisen und darauf gegriindeter

Studien" (1877-85; kartasto). ..Aufgaben und
Methoden der heutigen Geographie" (1883), ,,Fuh-

rer fiir Forschungsreisende" (1886), ..Geomorpho-

logische Studien aus Ostasien" (1900-04). ,,Trieb-

kräfte und Richtungen der Erdkunde im neun-

zehnten Jahrhundert" (1903), ,,Vorlesungen iiber

allgemeine Siedlungs- und Verkehrsgeograplre"

(1908) y. m. E. E. K.

Ricimer ks. R i k i m e r.

Ricinodendron, Euphorbiaceoe-heimoTa suku,

tropiikeissa kasvavia paksuoksaisia puita, joilla

on 5-7-sormiset, pitkä ruotiset lehdet. R. Rnuta-
nenii (saanut nimensä lähetyssaarnaaja M. R a u-

t a s e n mukaan) on yleinen m. m. Saksan Lou-
nais-Afrikassa, sen n. 3,6 cm pitkien pyöreähkö-
jen luumarjojen siemenet sisältävät n. 32% vaa-

leankeltaista öljyä, jota toivotaan voitavan käyt-
tää eri tarkoituksiin. (/. Y-s.)

Ricinus ks. Risiinikasvi.
Rickert [-ikk-J, Heinrich (1833-1902) , saks.

politikko, oli 1858-66 sanomalehdentoimittajana
Danzigissa, v:sta 1870 jäsenenä Preussin edus-

tajahuoneessa, v:sta 1874 Saksan valtiopäivillä;

erosi 1879 kansallisvapaamielisestä puolueesta ja

liittyi 1884 saksalais-vapaamieliseen, mutta erosi

siitäkin 1893, koska kannatti Caprivi'n sotilas-

lakiehdotusta ja myöhemmin hallituksen siirto-

maapolitiikkaa; oli viime vuosinaan vapaamieli-

sen yhdistyksen johtajana. J. F.

Ricord frikö'r], Philippe (1800-89), ransk.

lääkäri, joka 1831-60 toimi Hospital du Midi-

sairashuoneen ylikirurgina Pariisissa. R. on etu-

päässä tunnettu veneerisiä tauteja koskevista

teoksistaan : „Traite" des maladies veneriennes"

(1838), „Lettres sur la syphilis" (3 :s pain. 1863),

„Lecons sur la chancre" (2:nen pain. 1860).

M. OB.
Ricordi [-ko'-J, Giovanni (1785-1853), it.

musiikkikustantaja, jonka Milanossa perustama
liike yhä on maailman suurimpia. /. K.

Riddarholm ks. Tukholma.
Riddarla ks. Ritala.
Ridderstad, Karl Fredrik (1807-86),

ruots. kirjailija, joka varsinkin historiallisten

romaanien kirjoittajana on tullut tunnetuksi.

Näistä romaaneista, jotka ajankuvauksina ovat

varsin huomattavia ja esitystavaltaan vilkkaita,

mainittakoon: ,,Svarta handen" (1848). ..Draban-

ten" (1850), „Fursten" (1852), ,,Drottning Lovisa

Ulrikas hof" (1855-56). R. on julkaissut niin-

ikään yhteiskuntaromaaneja, näytelmiä ja ru-

noja. Myöskin historiallisena kokoilijana hän
esiintyi teoksissansa : ,,Gömdt är icke glömdt"

(1846-53) ja ,,Minnen frän äldre och nyare tider"

(1854-56). H. Kr-n.

Ridderstolpe, Karl Johan (1719-85),

vapaaherra, ruots. politikko; tuli 1757 hovi-

oikeudenneuvokseksi Svean hovioikeuteen: esiintyi

vv. 1755-56 valtiopäivillä kuningasvallan puolusta-

jana hattupuoluetta vastaan ja oli vv:n 1760-62

valtiopäiviltä lähtien myssyjen etevimpiä johta-

jia; toukok. 1772 voitolle päässyt myssypuolue

asetti hänet valtaneuvoskuntaan, josta hän kui-

tenkin Kustaa III:n vallankumouksen johdosta

joutui pois jo elok. sam. v. J. F.

Rideau j-dC/J (ransk.). väliverho, esirippu

(teatterissa) ; sotavoimia suojeleva kunnas rin-

teineen.

Ridicule f-ky% < lat. riäi'culus], naurettava.

— vrt. Redikyli.
Riedl fridl]. i. Szende (Anselm M a n 8-

vet) B. (1831-73), unk. filologi, nimitettiin 1850-

luvulla Praagin yliopistoon perustetun unkarin

kielen lehtorinviran ensimäiseksi haltiaksi: siir-

tyi kuitenkin pian lyseonopettajaksi Budapestiin,

jonka yliopistoon hän sitten kiinnitettiin aluksi

(v:sta 1863) vertailevan kielitieteen dosenttina

ja myöhemmin (v:sta 1866) saksan kielen ja kir-

jallisuuden professorina. R. käänsi saksaksi unk.

lyyrikoita. julkaisi ..Kritische Blätter" ja myö-

hemmin ..Kritikai lapok" nimisiä kirjallisuushis-

toriallisia aikakauskirjoja sekä kirjoitti varsin

ansiokkaan unkarin kieliopin »Magyarische Gram-
matik" (1858, unk. laitos 1864).

2. Frigyes (Friedrich) R. (s. 1856). es-
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teetikko ja kirjallisuushistorian tutkija, edellisen

poika, v:sta 1905 unk. kirjallisuushistorian pro-

fessorina Budapestin yliopistossa, julkaissut m. m.
„Arany Janos" (1887, uusi pain. 1893), „A ma
gyar irodalom fö .ifänyai" (,,Unk. kirjallisuuden

pääsuunnat", 1897). „Magyarok Römäban" (,,Un-
karilaisia Roomassa", 1900). Y. W.
Rieger [vigsr], F r a n t i s e k Ladislav

(1818-1903), vapaaherra, tsekk. politikko :
toimi

nuoruudestaan lähtien tsekkiläisen kansallistun-

non herättämiseksi ja oli Palacky'n työtoveri ja

ja vävy; laati ensimäisen tsekinkielisen kansan-

taloudellisen kirjoituksen ja johti tsekki-

läisen tietosanakirjan julkaisemista (1859-74)
;

valittiin 1S4S Itävallan maapäiville ja 1861 Böö-

min maapäiville ja sieltä valtakunnanneuvoston

edustajahuoneeseen, mutta poistui jo 1863 sieltä

yhdessä muiden tsekkiläisten edustajain kanssa

saaden sitten tsekkiläiset pysymään poissa sekä

valtakunnanneuvostosta että maapäiviltä v:een

1879 asti. Hän oli näihin aikoihin tsekkiläisten

yleisesti tunnustettu johtaja, mutta menetti vai-

kutusvaltansa 1880-luvun lopulta lähtien, kun
nuortsekkiläiset pääsivät valtaan; nimitettiin

1896 herrainhuoneen jäseneksi. J. F.

Riego /-e'-/, Rafael del (1784-1823) , esp.

sotilas ja vapaudenmarttyyri; meni 1808 sota-

palvelukseen, mutta vietiin sam. v. sotavankina

Ranskaan, missä omaksui Ranskan vallankumouk-
sen periaatteet; aloitti 1820 sotilaskapinan Anda-
lusiassa, ja julisti v:ii 1812 perustuslain, valit-

tiin 1822 cortesiin ja tuli sen puheenjohtajaksi,

mutta ranskalaisen sotajoukon palautettua yksin

vallan R. vangittiin ja hirtettiin. R.-hymni, hä-

nen taistelutoverinsa S. Miguelin sepittämä, on

Espanjan vapaudenlaulu. J. F.

Riehl [rilj, AI oy s (s. 1844), saks. filosofi,

v:sta 1905 professorina Berliinissä; edustaa kan-
tilaista kritisismiä; teoksia: ,,Der philosophische

Kritizismus und seine Bedeutung fiir die positive

Wissenschait" (1876-87), ,,t)ber vvissenschaftliche

und niclitwissenschaftliche Philosophie" (1883),

..Friedrich Nietzsche" (1897), ,,Zur Einfiihrung

in die Philosophie der Gegemvart" (1903).

(J. F.)

Riehl /rt//. Wilhelm Heinrich (1823-

97) , saks. sivistyshistorioitsija ; toimi monella
alalla, vrsta 1854 professorina Miinchenissä, v:sta

1885 Baierin kansallismuseon johtajana; teok-

sia : ..Die Naturgeschichte des Volkes als Grund-
lape einer deutschen Snzialpolitik" (1857-69; oik.

4 eri teosta yhdistettyinä), ..Kulturgeschichtliehe

Novellen" (1856), ..Kulturstudien aus drei Jahr-

hunderten" (1859), ..Die deutsche Arbeit" (1861),

y. m. J. F.

Riehm frimj. Eduard Karl August
(1830-88), saks. evankelinen teologi, professorina

ensin Heidelbergissa, sitten v:sta 1862 Haliessa.

Välitysteologian edustajana R. oli V:n T:n kri-

tiikissä varovaisen maltillinen. Hänen teoksis-

taan mainittakoon : ,,lland\vörterbuch des bib-

lischen Altertums" (1874), ,,Die messianisrhe

Weissagung" (1875), ,,Einleitung in das AJte

Testament" i18S9). „Alttestamentliche Theologie"

(1889). Ar. 11.

Riekkalansaari, n. 12 km pitkä ja lähes 7

km leveimmältä paikalta leveä, tiheäänasuttu

saari Laatokassa, Sortavalan kohdalla mantereen
äärellä, kapeahkojen salmivesien erottamana mau

tereesta. R:n eteläosassa on luonnonkauneudes-
taan kuulu K e k r i n 1 a h t i (ks. t.). — Kansa-
koulu. L. H-nen.
Riekko ks. Metsäkanan suku.
Riekkometso (Tetrao urogallus X Lagopus al-

bus) on metson ja metsäkanan, riekkopyy
(Tetrastes bonasia X Lagopus albus) metsäpyyn
ja metsäkanan, sekä riekkoteiri (Tetrao tcl-

rix X Lagopus albus) teeren ja metsäkanan seka-

sikiö. Samoinkuin korpimetsän (ks. t.) synty-
miseen on näidenkin muodostumiseen syynä se,

että jommankumman kantamuodon joko koirak-

sia tahi naaraksia on jollakin paikkakunnalla
niukasti, minkä vuoksi toinen laji soitimen ai-

kaan menee toisen lajin soitimelle. Eri muodot
tunnetaan verrattain helposti vertailemalla kanta-
muotojen ominaisuuksia niihin. Yleensä on kaik-

kien muotojen ominaisuutena huomattava val-

keankirjavuus ja varpaiden runsas höyhenik-
kyys. R:ja on tavattu vain Pohjois-Euroo-
passa; kerran Norjassa, samoin Ruotsissa, Suo-

messa useamminkin, nim. Kittilässä (3 kpl.), Uts-

joella ja Nurmeksessa. Riekkopyy on saatu ker-

ran Rantasalmella. Riekkoteiriä tunnetaan Nor-
jasta, Ruotsista, Venäjältä ja Suomesta; niinpä

niitä on saatu Kuolajärvellä, Kuusamossa, Jyväs-

kylässä, Joroisissa, Helsingissä (?) ja ehkä Hei-

nolassakin. E. W. S.

Riekkopyy ks. Riekkometso.
Riekkoteiri ks. Riekkometso.
Riemann [rl-], Georg Friedrich Bern-

hard (1826-66), saks. matemaatikko, tuli Göt-

tingenin yliopiston matematiikan professoriksi

Dirichlefn jälkeen 1859. R. luetaan 19:nnenvuo-
sis. suurien matemaattisten nerojen joukkoon.
Sangen merkitykselliset ovat hänen tutkimuk-
sensa muuttuvaisen kompleksisuureen funktsio-

neista. Hän on osoittanut, että tällaisia moni-
käsitteisiä funktsioneja voidaan määrätä koko-

naisuudessaan yksikäsitteisinä (eikä vain osit-

tain, kuten sitä ennen, määrätyllä tavalla rajoi-

tetuissa alueissa) käyttämällä n. s. R:n pin-
toja, jotka riippuvat toisissaan kiinni n. s. haa-

rautumispisteissä. Menetelmäänsä hän on so-

veltanut Abelin funktsionien, minimipintojen ja

hypergeometristen sarjojen käsittelyyn. Näiden
tutkimustensa nojalla hänet luetaan uudenaikai-

sen funktsioniteorian luojien riviin. R. on myös
tutkinut alkulukujen teoriaa ja geometrian ko
kemusperäisiä lauselmia. Teoksia : ..Grundlagen

fiir eine allgemeine Theorie der Funktionen einer

veränderlichen complexen Grösse" (1851), ,,tjber

die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen

Grösse" (Berliinin akatemian ,.Monatsberichte"ssä.

1859), ..fher die Hypothesen, \velche der Geo-

metrie zu Grunde liegen" (Göttingenin akatemian

„Abhandlungen"issa, 1867). R:n kootut teokset on

julkaissut H. Weber (1876). V. S :n.

Riemann /rt-/, Hugo (s. 1849), saks. mu-
siikkitieteilijä, aikamme kuuluisin, tuotteliain ja

monipuolisin. Nerokkaana ja rohkeana hän on

avannut uudet urat monella musiikkiin kuulu-

valla alalla. Eniten tunnustusta on saavuttanut

R:n menetelmä sointuopin käsittelyssä. Toimi
dosenttina Leipzigin yliopistossa 1878-80, jonne

palasi 1895, oleskeltuaan musiikinopettajana eri

paikkakunnilla (Hampurissa 1881-90). Nimitet-

tiin professoriksi 1901 ja akateemisen musiikki-

tieteellisen seminaarin johtajaksi (Collegium mu-
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sicum) 1905. R:n teoreettiset teokset ovat enim-
mäkseen käännetyt monelle kielelle; samoin hä-

nen julkaisemansa musiikkisanakirja. Julkaisi

klassillisia pianoteoksia (Beethovenin y. m.) va-

rustettuina jäsentelyä ilmaisevilla merkeillä sekä
perinpohjaisiin tutkimuksiin perustuvia, joskin

myös joskus ylen rohkeita olettamuksia sisältä-

viä musiikinhistorian esityksiä: ,,Musiikinteo-

rian historia" (1898), ,,Musiikinhistorian aika-

kaudet ja sankarit" (1900), ,,Beethovenin jälkei-

sen aikakauden musiikinhistoria" (1901), „Mu-
siikinhistorian käsikirja" (I, 1901-05; II. 1907;
III. 1913). Julkaisi myös useita kokoelmia en-

tisten aikakausien musiikkiteoksia sekä etenkin

opetusvälineiksi tarkoitettuja omia sävellyksiänsä.

/. A'.

Riemenschneider [rimonsnäiddrj, T i 1 m a n n

t. Di 11 (n. 1460-1531), saks. kuvanveistäjä;
työskenteli etupäässä Wiirzburgissa. jossa m. m.
oli pormestarina. K. on alafrankkilaisen kuvan-
veistäjäkoulun päämestari, jonka myöhäisgootti-

laiset, teknillisesti taidokkaat teokset ilmaisevat

milloin naiivin suorasukaista, usein äärimmäi-
sen tarkkaa realismia, milloin hentoa muodon-
siroutta naiskuvissa, joiden haaveellisen harras
esittäminen häneltä onnistuu parhaiten, samoin-

kuin hän yleensä yksityishenkilöissään suoriu-

tuu suuremmalla menestyksellä kuin enimmäk-
seen liian rauhattomissa ryhmäsommitteluissaan.
R:n työt ovat sekä kivi- että puuveistoksia. Edel-

lisistä mainittakoon lukuisat hautamerkit, joista

pääteos on tehty keisari Henrik II :lle ja tämän
puolisolle Kunigundelle (Bambergin tuomiokir-
kossa, 1513). Puuveistoksista ovat Creglingenin,

Bothenburgin ja Dett\vangenin kirkkojen altta-

rit huomattavimpia. Eri museoissa on useita R:n
madonna- ja pyhimyskuvia. [Hänen teoksistaan

on K. Streit julk. 93 valopainosta käsittävän
kokoelman (1888) ;

elämäkert. kirj. A. Weber
(1888) ja E. Tönnies (1900).] E. R-r.

Riemumaisteri ks. Promotsioni.
Riemusaatto ks. Triumfi.
Riemutohtori ks. Promotsioni.
Riemuvuosi, juutalaisilla 7X7 vuoden kulut-

tua, siis joka 50 :s vuosi vietettävä suuri juhla-

vuosi, jolloin pellot oli jätettävä kesannoksi, vel-

kautumisen kautta menetetyt maat palautettava
entisille omistajilleen tai niiden perillisille ja is-

raelilaiset velkaorjat vapautettava (vrt. 3 Moos.
258 seur.). R:n hepr. nimitys jobel (vrt. Jubi-
leumi) merkitsee oikeastaan oinaansarvesta teh-

tyä pasuunaa, jonka puhalluksella r. oli alettava.

R. on tavallaan vain joka 7 :s vuosi vietettävän

sapattivuoden (3 Moos. 25i- 7 ) toinen potenssi ja

sellaisena teoreettista laatua. Siten on myös ym-
märrettävää, että sitä koskevat yhteiskunnallisesti

niin tärkeät säännöt ovat jääneet pelkäksi ihan-

teeksi, ja Talmudissa kerrotaan nimenomaan, et-

teivät juutalaiset ole koskaan r:ta viettäneet. —
R :ta vastaa katolisen kirkon viettämä anevuosi,
jolloin määrättyjen ,,hyvien töiden" suorituk-

sesta annetaan ,,riemuane". Sellaiseksi r:ksi mää-
räsi paavi Bonifacius VIII (ks. t.) ensi kerran
vuoden 1300, mutta myöhemmin ei sen viettä-

minen ole ollut säännöllistä. Klemens VI mää-
räsi sen vietettäväksi joka 50 :s vuosi, Urbanus
VI 1389 joka 33 :s vuosi, Paavali II 1470 joka
25 :s vuosi. A. F. Po.
Rienzi [rie'ntsij 1. Rienzo, Cola di, oik.

Nicola di Lorenzo Gabrini (1313-54),
it. valtiollinen haaveilija. Lukiessaan klassillis-

ten kirjailijain teoksia R. jo nuorena ihastui
kotikaupunkinsa Rooman suuriin muistoihin ; sa-

malla hänessä heräsi ajatus saattaa entiset olot
siellä jälleen voimaan. Sen johdosta, että paavit
asuivat tähän aikaan Avignon'issa, oli Rooma
joutunut sortoa harjoittavien aatelissukujen val-

taan. Toukok. 20 p:nä 1347 R. sai kansan nouse-
maan niitä vastaan kapinaan, julisti Kapito-
liumissa tasavallan, otti muutamia päiviä myö-
hemmin ,,kansantribuunin'' arvonimen ja pakotti
aateliset joko pakenemaan tai alistumaan. Mutta
R. ei kauan kestänyt suurta menestystään : hän
tuli ylpeäksi ja alkoi esiintyä narrimaisesti, me-
nipä suuruudenhulluudessaan vihdoin niin pit-

källe, että vaati itselleen oikeutta saada määrätä
itse keisarinarvosta. Tämän johdosta hän me-
netti paavin kannatuksen, ja kansakin luopui hä-

nestä, kun hän komeiluhalunsa tyydyttämiseksi ja

sotajoukon ylläpitämiseksi alkoi rasittaa sitä ve-

roilla; jouluk. sam. v. hänen täytyi paeta Roo-
masta. V. 1354 R. palasi paavin lähettämänä
takaisin Roomaan ja. sai uudelleen vallan kä-

siinsä, mutta herätti nytkin tyrannillisuudellaan

tyytymättömyyttä ja sai kapinan puhjettua sur-

mansa. R:ii kohtalosta on Buhver saanut romaa-
nin, Jul. Mosen y. m. murhenäytelmän ja Wagner
oopperan aiheen. Hänen kirjeensä julkaisi Gabrielli

6:nnessa nidoksessa teosta ,,Fonti per la storia

d'Italia". [Auriac, „l5tude historique sur Nic.R.":
Gabrielli, ,,C. di R."; Gregorovius, „Geschiehte

der Stadt Rom im Mittelalter".] J. F.

Riesengebirge [rizon-], Sudeetteihin kuuluva
vuoristo Saksan ja Itävallan (Sleesian ja Böö-

Riesengebirgp talvella.

min) rajalla, Sudeettien korkein kohta; 37 km
pitkä, 25 km leveä. Korkein huippu Schneekoppe

1,603 m yi. merenp. R. viettiiä jyrkästi gleesiaan,

loivemmasti Böömiin, ks. S u d e e t i t.

Rieska, tuore, happamaton (maito, leipä) ;

ohuita, kaalinlehdillä (kesällä) tai paistinpan-

nuissa paistettuja kakkuja piimitetystä koko-

maidosta, ohraryyneistä (tai karkeista ohrajau-

hoista) ja suoloista (Pohjois-Karjala). TJ.T.S.

Riess frisj, Peter Theophil (1805-83),

juut. sukuperää oleva saks. fyysikko, eli Berlii-

nissä yksityisenä tiedemiehenä, tuli 1842 Berlii-

nin akatemian jäseneksi. R. on tehnyt kokeita

kitkasähköstä ja julkaissut joukon tutkimuksia

tältä alalta, m. m. sähköpurkauksista ja niiden
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lämpövaikutuksista. Teoksista mainittakoon ,,Die

Lehre von der Reibungselektrizität" »1853; lis.

pain. 1867 ja 1878). U. 8:n.

Rietsch [rits], Heinrich (s. 1860), itäv. mu-
siikkitieteilijä. Tuli 1895 Wienin yliopiston do-

sentiksi ja 1900 professoriksi Praagiin. Pääteok-

set: „Die deutsche Liedweise" (1904), ,,DieGrund-

lagen der Tonkunst" (1907). ,,Die Tonkunst in

der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts" (1900, 1906).

Sävelsi oopperan, orkesteri- ja kamarimusiikki-

teoksia v. m. /. Ä.

Rietschel [Htssl], 1. Ernst R. (1804-61).

saks. kuvanveistäjä; työskennellyt etupäässä

Dresdenissä, jossa hän oli taideakatemian profes-

sorina v:sta 1S32 ja sai lukuisien oppilaidensa

kautta suuren vaikutusvallan Saksan taiteeseen.

R. oli opiskellut m. m. Berliinissä Chr. Ranchin
johdolla ja oppinut häneltä sekä ihannoivan

klassillis-voittoisen taidesuunnan että realistisen

esitystavan, jonka hän kehitti vieläkin selvemmin
ja voimakkaammin kuin hänen opettajansa. Hänen
pääteoksiaan ovat ,.Pietä"-kuva (1845, Pots-

damissa). Lessingin kuvapatsas (1853, Braun-
sclnveigissa) , Goethen ja Schillerin ryhmäkuva-
patsas (1854, YVeimarissa) ja Lutherin muisto-

merkki (Wormsissa, taiteilijan oppilaiden lopulli-

sesti valmistama IS(iS). Tämän lisäksi hän on
tehnyt, rinta-, koho- ja päätykolmiokuvia y. m.
Hänen teostensa jäljennöksistä on muodostettu
erityinen R. -museo Dresdeniin. [Oppermann,
..Ernst R." (1873) ja Eggers, ,,Brief\vechsel

/.uixhen Ranch und R." (1891).]

E. R-r.

2. Siegfried JuliusErnstE. (s. 1871)

,

oikeusoppinut, edellisen pojanpoika, v :sta 1899
professorina Tubingenissä; julkaissut huomat-
tavia, tutkimuksia oikeushistorian alalta, esim.

,.Die Civitas auf deutschein Boden bis zum Aus-
gange der Karolingerzeit" (1894), ,,Markt und
Stadt in ihrem rechtlichen Verhältniss" (1897),

,,Das Recht am eigenen Bilde" (1903), ,,Unter-

suchungen zur Geschichte der deutschen Stadt-

verfassung" I. (1905), ,,Untersuchungen zur Ge-
scliichte der germanischen Hundertschaft. I. Die
skandinavische und angelsächsische Hundert-
schaft" (1907). J. F.

Rietz [rits]. Johan Ernst (1815-68), ruots.

filologi, v:sta 1840 filosofian dosenttina Lundin
yliopistossa, vihittiin papiksi 1851; huomattavin
julkaisu tärkeä ..Svenskt dialektlexikon eller Ord-

bok öfver svenska allmogespräket" (1862-67).

Riga ks. Riika.
Rigas, K o n s t a n t i n o s ks. R h i g a s. K.

Rigaud f-gö'], Hyacinthe il 659 1 743 1

.

ransk. taidemaalari: opiskellut pääasiallisesti

Pariisissa ja saanut vaikutusta van Dvckin tai-

teista. R. on Ranskan huomatuimpia muotokuva -

maalareita, joka aikansa hengen mukaisissa,

juhlallisen ylhäisissä ja teatterimaisen mahtipon-
tisissa sommitteluissaan on luonut raiisk. hovi-

barokin tyypillisimpiä näytteitä esittäessään

hyvällä luonteenkuvauksella ja maalauksellisella

taidolla lukuisia eurooppalaisia ylimyksiä ja suur-

miehiä. Hänen kuuluisimpia maalauksiaan oval

esim. Pariisin Louvre-museossa Ludvik XIV:n
iso loistomuotokuva (1701), piispa Bossuet (1694)

ja Espanjan kuningas Filip V (1704). R. on
myöskin maalannut paljon historiallisia tauluja.

Elänet aateloitiin 1709, nimitettiin Pariisin taide

akatemian professoriksi 1710 ja sen rehtoriksi

1733. E. R-r.

Rigel (ji O r i o n i s) . ensimaiseen suuruusluok-
kaan kuuluva spektroskooppinen kaksoistähti (pe-

riodi 21,9 päivää) Orionin tähtikuviossa. Fyysilli-

sesti se kuuluu kiintotähtien ensimäisen luokan
heliumryhmään. Parallaksia ei ole voitu mää-
rätä. Etenee auringosta poispäin 19 km sekun-
nissa, näennäinen vuotuinen itseliikunta on
0",02. E. R.

Righi [Hgi], Augusto (s. 1850), it. fyy-

sikko, tuli 1873 syntymäkaupunkinsa Bolognan
polyteknillisen opiston fysiikan professoriksi,

1880 Palermon ja 1889 Bolognan yliopiston pro-

fessoriksi. R. on julkaissut m. m. joukon mag-
netismia ja sähköaaltoja koskevia tutkimuksia:
„La telegrafia senza filo" (1902; 2:nen pain.

(1904), .,11 moto dei ioni nelle scariche elettriche"

(2:nen pain. 1905). ,.11 radio" (1904).„La mo-
derna teoria dei fenomeni fisici" (1904).

U. S:n.
Righi'n ilmiö [Hgin], se vismutin ominaisuus,

että sen vastustus sähkönjohtajana, kasvaa, kun
se sijoitetaan magneettikenttään. Vastustuksen
lisäys on suurempi sähkövirran kulkiessa kohti-

suoraan magneetin voimaviivoja vastaan, kuin jos

virta on näiden suuntainen. R. i:tä on käytetty
magneettikentän voimakkuuden mää riiä mi seksi.

U. 8:n.
Righrn oskillaattori [Hgin], dat. oscillä'tio -

heilahteleminen) synnyttää langattomassa sähkö-

lennättimessä käytettäviksi so- -js: ^<.

veltuvia hyvin lyhyitä sähkö- -0 f > \f •
)
0-

aaltoja. Kuva esittää siitä N=^_°^=^
läpileikkauksen. A, B, C, D Righi'n oskillaattori.

ovat metallipalloja, joista

kaksi ensimäistä on suljettu paloöljyä sisältä-

vään eboniittilaatikkoon G ja kaksi jälkimäistä

on yhdistetty induktsionikoneen sekundäärijoh-
don napoihin. Samaan aikaan hypähtää kipinöitä

C:stä A :han ja />:stä B:hen sekä A:sta 7J:hen.

Viimemainittu herättää tehokkaan sähköaaltoliik-

keen, jonka aallonpituus ilmassa on suhteelli-

sesti hyvin pieni. V. S :n.

Rigi [rl-], vuori Sveitsissä. Viervvaldstätter-

järven ja Zugin-järven välisellä kannaksella,

vastapäätä Pilatusta Luzernista itään; huipuista

korkein Rigikulm (1.800 m yi. merenp.) , jolle vie

pari rautatietä. R:n rinteillä on metsää ja re-

heviä alppiniittyjä. — R. on Sveitsin tunnetuim-
pia matkailupaikkoja: siellä vuosittain käyvien
matkailijani lukumäärä arvioidaan 150.000 hen-

geksi.

Rigorismi (uuslat. rigör&sus = ankara, <
lat. rigor = kankeus ; ankaruus), ylen ankara,

järkähtämätön ajatustapa, joka varsinkin esiin

i\\ siveellisissä kysymyksissä vaatien siveyslain

laikkaa noudattamista pikkuasioissakin kaikista

seurauksista välittämättä. Tavallisesti liittyy sa-

naan paheksiva sivumerkitys, nmt ta Kant. joka

on rigoristisen siveysopin tyypillinen edustaja,

katsoo nimitykseen sisältyvän kiitosta. Kantin
mukaan siveysoppi menettää vakavuutensa, jollei

niin paljon kuin suinkin olla myöntämättä, että

elämässä on muka hyvästä ja pahasta riippu-

matta olevia tekoja ladiaforai tai luonteita; jo-

kainen teko tai luonne on siveellisesti arvostel-

tava hyväksi tahi pahaksi eikä myönnettävä sitä

siltä väliltä olevaksi. \{ :n vastustajat Kantin
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mielestä joko indifferentisteinä pitävät

määrättyä asiaa siveellisen arvostelun kannalta

puolueettomana, sellaisena ettei se ole hyvä eikä

paha. taikka synkretis teinä koettavat yh-

distää hyvän ja pahan ks. Indifferen-
t i s m i ja S y n k r e t i s m i)

.

Z. C.

Rigveda, int. hymnikokoelma. ks. Intian
kielet ja kirjallisuus, III, palsta 1021.

Rihkamakauppa (ruots. kramhandcl) . 1734

v:n lain kauppakaaren 4 luvussa asetettiin r.

tukkukaupan vastakohdaksi. Voimassaolevassa

elinkeinolaissa ei r:aa erikseen mainita, vaan on

se kaikenlaisen pikkutavaran kauppana, jollei

sitä harjoiteta kiinteästä myyntipaikasta, kulku-
kaup a n (ks. t.) sääntöjen alainen. Viimemai-

nitusta 1900 annettu asetus on, yleistä lakia vas-

taan sotivana ja valtiopäiväin myötävaikutuk-

setta syntyneenä, katsottava olevan laillista voi-

maa vailla. R. ruokatavarakaupan vastakohtana

on pyhäpäivinä kielletty (Rikoslaki 41:7).
El. K.

Rihla, määrätynmuotoinen uurros, joita ta-

vallisesti on useampia samansuuntaisia, esim.

ampuma-aseiden piipussa, rihlavalssissa, rihlapoh-

jaisessa höylässä. — Suusta ladattavan rihlatun

luotipyssyn tavallinen nimitys meillä. Po Po.
Rihlakolonna uurre- 1. kannelivarsinen pyl-

väs (ks. t.).

Rihlaus. 1. Puun-r. ks. Kanneli. — 2. Am-
puma-aseiden piipunaukossa olevien rihlojen

muoto, luku ja kierto. Itse rihlat (uurrokset) ovat

tavallisesti tasapohjaisia, mutta niitten väliset

korokkeet (kedot) teräväkulmaisia, pyöreäkulmai-

sia jopa aivan pyöreäselkäisiä. Kiväärien rihla-

luku on 3-7, tavallisesti 4, tykkien useampia kym-
meniä. Kierto riippuu piipun pituudesta ja suu-

ruudesta ollen jopa 2 1
/ 2-3 kierrosta pituudelle.

Po P-o.

Rihma ks. Lanka ja L a n k a n u m e r o.

Rihmalevät ks. Vihreät levät.
Rihmapyydykset ovat joko kokonaan (ansat,

verkot, nuotat) tai vain seinäosiltaan (rihma-

merta, rysä) rihmasta valmistetut. U. T. S.

Rihtniemi (ruots. Verknäs), luoteis-kaak-

koissuuntainen niemi Rauman eteläpuolella, Pyhä-

maan saariston pohjoispuolella Pohjanlahdessa.

Rihveli (ruots. griffel), kivikynä, valmiste-

taan etupäässä Saksassa, ainekseltaan savilius-

ketta samoinkuin kivitaulukin.

Riianlahti (ven. Rizskij zaliv, saks. Rigascher

Mecrbusen) on Itämeren itärannikolla. Sen suussa

ovat Saarenmaa ja Moon, edellisen eteläpuolella

Domesnesin-salmi. jälkimäisen itäpuolella Moonin-
salmi vievät R:sta Itämereen. — R. on pohjoi-

sesta etelään n. 180 km, idästä länteen n. 100

km. Suurin syvyys keskiosissa 40 m. Keskellä

selkää on Puno niminen saari ja R :sta koilliseen

pistävän Pärnunlahden edustalla on Kynö 1.

Kihnu-saar. R:een laskevista joista suurimmat:
Väinäjoki, Liiviläinen Aa, Pärnunjoki. — Jäätyy
talvella. — Liikenne R:lla hyvin vilkasta; sen

etelärannalla, Väinäjoen suussa on Venäjän suu-

rin kauppakaupunki Riika. — R:n rannikot kuu-

luvat Kuurinmaahan, Liivinmaahan ja Viroon.

E. E. K.

Riianpalsami, bnlsnmum, rigense, lääke, joka

sisältää eetterisiä öljyjä, kuten timjami- ja laven-

teliöljyä sekä kurkkumaa ja aloeta mietoon alko-

holiin liuotettuina. Käytettiin ennen hyvin pal-

jon ulkonaisia vammoja, haavoja y. m. vastaan
sekä sisällisesti. S. S.

Riidenlieko ks. Lycopodium.
Riihi, jyväviljan kuivatukseen käytettävä

kansanomainen talousrakennus. Vanhin r. -muo-

tomme on neliseinäinen, tiivis hirsirakennus, jossa

on oviaukko päätyseinässä. Sisustuksena on useim-

miten miehen korkeudella olevat, vaakasuorassa
asennossa siirreltävät parret (pyöreät orret,

n. 8-10 cm läpimitaten), joille viljalyhteet ahde-
taan (ladotaan) pystyyn; tyvet alaspäin. Oven
läheisyydessä oleva kivinen kiuas (savutorve-

ton uuni) levittää lämmön ja savun ylös viljan

sekaan, savustaen ja kuivattaen sen parin vuoro-

kauden kuluessa, minkä jälkeen vilja vars-
toilla (riusoilla, mutkilla j. n. e.) puidaan
r:n joko puisella tahi monesti savesta eli muusta
maasta juntatulla tai myös luontaisella kallio-

permannolla. R:n viereen liittyi myöhemmin
yksi tai useampi viistokattoinen kylkiäinen

(korsu) ruumenien säilytystä tai olkien tila-

päistä talteenpanoa ja silppujen hakkuuta var-

ten. Tällainen r.-muoto on vieläkin yleisimpänä

Suomessa, erittäinkin maan itä- ja pohjoisosissa.

Lännessä ja etelässä r. on kehittynyt ja laajen-

tunut. Viereen on rakennettu tilava puimahuone
(luuva) tai olkilato, tai 2 riihtä (paririihet) ja

niiden väliin luuva, jota voidaan siten yhtä-

mittaisemmin käyttää puintiin ja r.-työt syksyllä

valmiiksi jouduttaa. Puimakoneiden käytäntöön

tultua on parsien asemesta järjestetty tiiviitä

lautalavoja, joilla koneesta tuodut jyvät kuiva-

taan (Hihitetään). Viime aikoina on, erittäinkin

suurviljelyksessä, ruvettu käyttämään erilaisia

nopeammin toimivia, koneellisia riihiä ja v i 1-

jankuivau s laitoksia (ks. t.) . Paitsi

Suomessa on r. hyvin vanhoista ajoista ollut käy-

tännössä muuallakin suomensukuisten kansain

keskuudessa (r. sanan samanmerkityksellinen vas-

tine tavataan aina syrjäänin kielessä asti),

Itämeren-maakuntain suomensukuisilla kansoilla

useimmiten, kuten varsinkin uutisasutuksilla ai-

emmin Suomessakin, samalla saunana jopa asu-

muksenakin. Skandinaaviassa ja Venäjällä (suo-

mensukuisia kansoja lukuunottamatta) ei r:tä

käytetä. Riihitetty vilja on varsin kestävää sekä

siemenenä että syömäviljana ja on riihitetty

suomalainen ruis ollut hyvässä maineessa m. m.

Ruotsissa. [G. Grotenfelt, „Det primitiva jord-

brukets metoder i Finland", U. T. Sirelius. ..tfber

die primitiven "VVohnungen der finnischen und ob-

ugrischen Völkern".] U. B.

Riihimäen-Kesijärven rata ks. R i i li i m ä e n-

Lopen rata.
Riihimäen lasitehdas (omistaja O s a k e-

yhtiö Riihi m ä k i. perustuspääoma 100,000

mk. korotettu 300.000 mk:aan) on Hausjärven

pitäjässä Riiliimäen-Lopen rautatien varrella

n. 2 l
/s km päässä Riihimäen asemalta omalla

Tehtaala nimisellä palstatilalla. R. 1. per. 1910;

sitä on sittemmin vuosittain laajennettu niin,

että se nykyisin on alallaan maamme suurimpia.

Tehtaissa on 2 lasinsulatusuunia. joista toinen

s u 1 a 1 1 n u u n i toimii 10 sulatt imellä (jokai-

nen vetää n. 450 kg lasia) ja toinen n. s. amme-
uuni, toimii myös 10 työaukolla ;

tässä uunissa

sulatetaan n. 5.000 kg lasia vuorokaudessa.

Lasi- ja k r i s t a 1 1 i h i o m o on Suomen suu-

rin. Tehtaissa valmistetaan vuosittain pulloja



19 Riihimäen-Lopen rata— Riihimäki 20

n. 3 milj., lampunlaseja 1 1
/4 milj. ja talous-

laseja 1 3
/4 milj. kpl. Muista tehtaan alaan kuu-

luvista valmisteista mainittakoon sen kristalli-

tuotteet, jotka saivat Viipurin ammatti- ja teol-

lisuusnäyttelyssä 1914 1 :sen palkinnon. Tuot-

teista, joiden valmistusarvo 1910 oli 400,000,

1914 n. 600.000 mk., viedään melko paljon Venä-

jälle, mutta suurin osa kuitenkin myödään koti-

maassa. — Työväestössä on 250 henkilöä, joita

varten tehtaan läheisyyteen on rakennettu 10

asuinrakennusta (120 tulisijaa). Työväkeä var-

ten on sitäpaitsi kirjasto, sairasapukassa ja

vasta perustettu eläke- eli vanhuusrahasto, johon

yhtiö on lahjoittanut 5,000 mk. Työväestöllä on

vielä torvisoittokunta, lauluseura ja voimistelu-

seura. — O.-y. Riihimäen johtokuntaan ovat kuu-

luneet alusta lähtien sen perustajat maanviljelys-

neuvos 11. G. Paloheimo, johtaja M. A. Kolehmai-

nen ja toht. W. Bonsdorff sekä toimitusjohtajana

v:sta 1911 insinööri A. P. Kolehmainen.
(E. E. K.)

Riihimäen-Lopen rata, 14 km pitkä, yksityi-

nen, kapearaiteinen (0,eo m) rautatie Riihimäen

asemalta Kesijärven sahalle Lopen pitäjässä;

avattu yleiselle liikenteelle kesäkuussa 1911. Omis-

taja IL G. Paloheimo. — R.-L. r. rakennettiin

1907 hevosraitiotieksi, mutta jo 1910 varustet-

tiin uusilla kiskoilla ja liikettä välittämään han-

kittiin 3 höyryveturia. Radan keskipaikoilta

lähtee 7 km pitkä haararata puutavaran kulje-

tusta varten. — Ratian varrella on lukuisia teol-

lisuuslaitoksia, ks. Riihimäki 2.

Riihimäen-Pietarin rata. Pääraiteen koko
pituus Riihimäen aseman lähtövaihteesta Pieta-

rin Suomen-asemapihan loppupäähän 370,27 km

;

tienpinnan korkein kohta 119,578 m yi. merenp.
on Nastolan pysäkin ja Uudenkylän aseman vä-

lillä 77:nnellä km:llä Riihimäeltä. Kaksiraitei-

nen Viipurin ja Pietarin välillä, sekä Lahden ase-

malta Lahden varikolle, muualla penger on yhtä
raidetta varten. — Pääradalla on (1913) 43 ase-

maa ja 17 pysäkkiä. — Haararadat: Lahdesta
Vesijärven satama-asemalle 2,s>oo km; Simolasta

Lappeenrantaan 19 km (Lappeenrannan sata-

maan 20.390 km) ; Hovinmaalta Hovinmaan pa-

peritehtaalle 0.680 km; Viipurin asemalta Viipu-

rin satamaan 2, 100 km; Raivolan asemalta Rai-

volan tehtaalle 2. 170 km; Uspenskin hautaus-

maalle 3,oso km. Rataan yhtyy Kouvolasta S a-

von rata (ks. t.) ja sen jatkona Kotkan rata;

Karjalan rata (ks. t.) yhtyy Viipurissa.

— Radan eri asemilla (Riihimäki lukuunotettuna)

1912 saapuvien matkustajien luku 7,702.532. läh-

tevien 7.707.987; saapuvaa tavaraa 1,432.826 ton.,

lähtevää 973,593 ton. — V:n 1863 valtiopäivillä

käsiteltiin ensi kerran kysymystä Riihimäeltä
Pietariin päin rakennettavasta radasta, nimittäin
Riihimäen-Lähden rataosasta; säädyt olivatkin

valmiit myöntämään tarkoitukseen varoja, mutta
hanke raukesi kuitenkin, kun hallituksella ei sillä

kertaa ollut säätyjen määräämiä varoja käytettä-

vänään. V. 1867 valtiopäivät päättivät R.-P. r:n

rakentamisen ja hallitsija omasta aloitteestaan

myönsi Venäjän valt iovaroista sitä varten 10

milj. mk:n korottoman lainan ehdolla, ettii rata

tulee leveäraiteinen 1 1.524 ml ja et;ä kolmasosa
vastaisesta voitosta joka vuosi luovutetaan Venä-
jälle; säätyjen takauksella otettiin vielä 18 milj.

mk:n valtiolaina ja radan rakentamiseen ryhdyt-

tiin 1868. Rataosa Riihimäki-Lahti avattiin

fäännölliselle liikenteelle 1 p. marrask. 1869,

rataosa Viipuri-Pietari 13 p. helmik. 1870 ja

rata kokonaisuudessaan 11 p. syysk. 1870, haara-
rata Simola-Lappeenranta 1 p. elok. 1885; haara-
rata Rajajoen kivääritehtaalle avattiin yleiselle

liikenteelle 14 p. marrask. 1871. siirtyi yksityi-

selle yhtiölle 1875. — Valmistuessaan (1870) rata

oli vaatinut kustannuksia 27,525.280 mk., joka te-

kee n. 74.000 mk. 1 :tä rata-km:iä kohti; alku-

peräinen kustannusarvio oli laskettu 30 mii'.

mk:ksi. — Rautatiehallinnollisesti R.-P. r. kuu-
luu osana H e 1 s i n g i n-H ä m e e n 1 i n n a n-

Pietarin rataan, jonka pääradan pit.

477,82 km, haararatain 49,58 km, yht. 527.40 km
(1912); pääoma-arvo v:n 1912 lopulla 133.925.000

mk. (=253,000 mk. 1 :tä rata-km:iä kohti); tulot

1912 25.409,000 mk., menot 17,878,000 mk., netto-

voitto 7,531,000 mk. (tuottaen siis 5, es % korkoa
lisääntyneelle perustuspää-omalle. s. o. pääoma-
arvolle). L. H-nen.
Riihimäen saha (omistaja Riihimäen

sähkö- ja sahalaito s-o.-y., osakepääoma
1.000,000 mk.) sijaitsee Riihimäen aseman vie-

ressä Riihimäen-Lopen rautatien varrella. Sahan
perusti 1904 maanviljelysneuvos H. G. Palohemo.
joka 1914 luovutti R. s:n (sahaus vuosittain

4,500 standerttia) , Riihimäen sähkölaitoksen

(kehittää 2,500.000 kilovattituntia v:ssa) ja

Lopella olevan Kesijärven sahan (sahaus 2.500

standerttia) yllämainitulle yhtiölle. Sahojen
käyttövoima saadaan sähkölaitoksesta. — Työ-

väestö Riihimäellä u. 125, Kesijärvellä n. 60 hen-

keä. E. E. K.

Riihimäen sähkö- ja sahalaitos-o.-y. ks.

Riihimäen saha.
Riihimäki. 1. Rautatieasema (II 1.)

Helsingin-Hämeenlinnan rataosalla. Hyvinkään
ja Ryttylän asemien välillä. 71 km Helsingistä;

Pietarin radan (ks. R i i h i m ä e n-P i e t a r i n

rata) haarautumiskohta (370 km Pietariin).

Veturitalli 24:lle veturille; sivu- ja syrjäraitei-

den pituus asemalla 12.ea6 km. — V. 1912 ase-

malla oli paikkakunnalle saapuvien matkusta-
jani luku 89.500. lähtevien 91.166. Tavaraa saa-

pui 1912 88.650 ton.. josta huomattavimmat mää-
rät olivat : hirsiä ja propsia 35.522 ton.. tiilejä

21.752 ton., lankkuja ja lautoja 5.554 ton.. kiviä.

kalkkia ja sementtiä 2.790 ton., jauhoja ja ryy-

nejä 1.557 ton.. metalliteollisuudentuotteita 1.347

ton.; tavaraa lähetettiin sam. v. 51,940 ton.. josta

huomattavimmat määrät olivat: lankkuja ja lau-

toja 21,710 ton.. halkoja 21,669 ton., muuta puu-

tavaraa 2.087 ton., lasitavaroita 1.571 ton. -

2. Rautatieaseman ympärille muodostunut asu-
tti s, Hausjärven pitäjässä, käsitti 1914 lähes

700 taloa ja n. 6.000 as. (lukuunottamatta R:lle

sijoitettua venäläistä sotaväkeä). — Kansakouluja
4 ylempää (yli 400 oppilasta, 9 opettajaa) ja 2

alempaa in. 180 oppilasta. 2 opettajaa), yhteis-

koulu [8-luokkainen, yli 200 oppilasta), talous-

koulu, lastentarha (1914). Hausjärven kunnan
lääkärin asuinpaikka. Apteekki. Kansallis-osake-

pankin haarakonttori. — Vesijohtolaitos. — Teol-

lisuuslaitoksia : R:n s ä h k ö- ja sahalaitos
(ks. t.) ; teknokemiallinen tehdas ..Helios":

höyryleipomo (O.-y. R:n Elantola) ;
3 virvoitus-

juoma tehdasta : kaljatehdas : levyseppäverst :is ;

Suomen turvepehkutehtaan haaraosasto. Edellä-
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mainittujen lisäksi on lähellä R:eä, R:n-Lopen
r a d a n (ks. t.) varrella seuraavat teollisuus-

laitokset: R:n lasitehdas (ks. t.) , tervateh-

das, turvepulveritehdas (O.-y. Polttoturve), turve-

pehkutehdas (Lopen turvepehku o.-y.), tiilitehdas,

sekä radan päässä Kesijärven saha. — R. on ny-

kyjään laajan ja tiheäänasutun seudun tärkeä

liikekeskus. Asutus ja olot siellä ovat kehitty-

neet suunnattoman nopeasti. Ennen Helsingin-

Hämeenlinnan radan valmistumista oli nykyinen

R. vielä Hausjärven takamailla sijaitsevaa erä-

maata, josta ei edes ajotietä johtanut liikepai-

koille. V. 1900 R:llä oli jo 60-70 taloa ja 500-

600 as.; 1912 oli talojen lukumäärä noussut n.

500 :aan ja asukasluku n. 4.000 :een (asukasluku
nykyään nopeasti lisääntymässä). Näin huomat-
tavaksi muodostunut asutus ja uudet muuttuneet
olosuhteet ovat parhaillaan lähemmän järjeste-

lyn alaisina; 1908 puuhattiin R:n muodostamilta
kauppalaksi ja asetettiin pysyvä toimikunta asiaa

eteenpäin viemään. Kauppalahanke raukesi kui-

tenkin kohta alkuunsa, mutta senjälkeen on
toimikunta työskennellyt R:n muodostamiseksi
suorastaan kaupungiksi

;
tätä koskeva anomus

hyljättiin 1915. Kaupungiksi muodostumisen
viipyessä on olosuhteiden pakosta nykyjään
(1915) ryhdytty suunnittelemaan R:n ja sen lä-

himmän ympäristöseudun erottamista Hausjär-
vestä eri kunnaksi. — R:n aiotun kaupungin
alan, 348 ha: n, lunastamiseksi on laskettu tar-

vittavan 4,5 milj. mk. — 3. Hausjärveen kuu-
luva rukoushuonekunta, muodostettu
Hausjärven, Janakkalan ja Lopen rajakylistä sen.

päät. 21 p:ltä marrask. 1899, keskuspaikkana
R:n aseman seudut. Hausjärven papisto pitää

R:n kirkossa jumalanpalveluksia kahdesti kuu-
kaudessa. — Kirkko puusta, rak. 1905.

L. H-nen.
Riihimäki, Juho (1835-1903), valtiopäivä-

mies, suom. talonpoika Keuruulta, otti erinäisissä

luottamustoimissa ahkerasti osaa kuntansa edis-

tyspyrintöihin. Tuomiokuntansa edustajana talon-

poikaissäädyssä useimmilla valtiopäivillä 1867-99.

Riika (saks. ja ven. Riga, lätink. Rihga), kau-
punki Länsi-Venäjällä, Liivinmaan pääkaupunki,
hiekkaisella tasangolla Väinäjoen varrella 15 km
sen laskusta Riianlahteen, usean Sisä-Venä-
jälle vievän tärkeän radan päässä; 517,522 as.

(1913; 1850: 61,000 as.; 1897: 281,884 as.), joista

lättiläisiä 42,s%, venäläisiä 19.s%, saksalaisia

13,4%, puolalaisia 9,»%, liettualaisia 6,8%, juu-

talaisia 6,»%; uskonnoltaan 2
/3 on luterilaisia

(suurin osa saksalaisista, lättiläisistä ja virolai-

sista). — R:n pääosa on Väinäjoen oik. ran-

nalla oleva, 1856 hävitettyjen vallitusten paikalle

laitettujen istutusten ja vanhan vallihaudan ym-
päröimä vanhakaupunki A 1 1 s t a d t. liike-elämän
keskus ja virastojen asuinpaikka. Se on säilyt-

tänyt vanhanaikaisen leiman, kadut (pääkadut
Kalkstrasse, Kaufstrasse ja Scheunenstrasse) ovat
yleensä kapeat, mutkikkaat. Vanhaankaupunkiin
istutusten toisella puolen liittyy pohjoisessa Pie-

tarin esikaupunki (Petersburger Vorstadt; hienos-

ton asuma), idässä Moskovan esikaupunki (Mos-
kauer Vorstadt; venäläisten ja työväestön asuma)

;

lännessä, Väinäjoen vastaisella puolella (jonne
vie kolme siltaa) on Mitaun esikaupunki (Mitauer
Vorstadt; työväkeä). — Huomattavat, raken-
nukset ovat enimmäkseen vanhassakaupun-

gissa: Dcmplatzin torin eteläpuolella on myöhäis-
romaanilaiseen tyyliin 1215-26 rakennettu, 1400-
luvulla basilikaksi muutettu tuomiokirkko, jonka
yhteydessä olevassa ent. luostarissa on tuomio-
kirkkomuseo (kaupunginarkisto, hist. museo,
luonnont. kokoelmat). Domplatzin itäpäässä on
vielä pörssi; pohjoiseen on Schlossplatz-torin ää-

ressä ent. ritarikunnan komtuurin, nyk. kuver-
nöörin asuma linna (1330), roomal.-katolinen ja

anglikaaninen kirkko, valtakunnan pankin talo.

Samoilla seuduin on vielä ritarikunnantalo
(1864-66; kirjasto), lättiläinen teatteri, ven.

teatteri, osa polyteknillisen opiston rakennuk-
sista, Pietari-Paavalin tuomiokirkko y. m. Itään
ja etelään Domplatzista on: Pulverturm-torni
(1650; ainoa jäännös vanhoista linnoituksista),

ison ja pienen kiitän rakennukset, Rathausplatz-
tori, jonka äärellä ent. raatihuone (1750-65; kau-
punginkirjasto) ja Sclnvarzhäupter-seuran talo

(1330), P. Pietarin kirkko (1409-1692), kau-
punginteatteri y. m. Pietari Suuren ja Herderin
muistopatsaat, 1812-14 sodan muistoksi pysty-
tetty voitonpatsas. — Istutusten ulkopuolella,

jossa suuret Vvöhrmannsche Park. Schiitzengar-

ten, Kaiserliehe Garten nimiset puistot: kaupun-
gin taidemuseo, kreik. -katolinen tuomiokirkko,
lättiläisen yhdistyksen talo, goottilainen Gertrud-
kirkko (1867), kaupungin sairaala, polyteknilli-

sen opiston laboratori y. m. laitoksia, useiden

oppilaitosten talot. — Mitaun esikaupungissa on

Venäjän ensimäisen merimieskodin rakennus
(1SS4). — Oppi- ja sivistyslaitoksia:
polyteknillinen opisto (6 tiedekuntaa, 1,810 yli-

oppilasta 1912), 3 lukioa, 2 reaalikoulua, 2 kor-

keampaa tyttökoulua, 2 kauppakoulua, useita

yksityisiä saks. kouluja y. m., kaupunginkirjasto

(98,000 nid.), taidemuseo (500, osaksi vanhain
mestarien tauluja). Useita saks. tiet. y. m.

seuroja, lättiläinen kirjallinen seura, lättiläi-

nen seura; 3 teatteria. — R. on evankelisen

maakonsistorin, kreik. -katolisen arkkipiispan ja

roomal. -katolisen piispan sekä XX :n armeiakun-

nan päähallinnon asunto. — Elinkeinot. R.

on Venäjän huomattavimpia teollisuuskaupunkeja :

vaunu-, sähkö-, metalli-, tupakka-, kemiallisia

tehtaita m. m. Provodnik-yhtiön (osakepääoma

66 milj. mk.) kumitehdas, konepajoja, sahoja.

panimoita y. m. Erinomaisten, kauas sisämaa-

han ulottuvien liikenneväylien (Väinäjoki, rau-

tatiet) avulla R:n kauppa on kasvanut nopeasti

viime vuosisadan keskivaiheilta alkaen, ollen nyt

suurempi kuin minkään muun Venäjän kaupun-

gin; 1912 tuonti oli arvoltaan 264.8 milj. mk.,

vienti 572 milj. mk. (kaksi kertaa suurempi kuin

arvossa seuraavan, Pietarin, vienti). Tuodaan
puuvillaa, silliä, kautsukkia, kivihiiltä, metal-

leja; viedään viljaa, munia, pellavaa, pellavansie-

meniä, hamppua, puutavaroita, voita, vuotia v. m.

Satamaan, joka talvella jäätyy, eivät suuremmat

alukset pääse, vaan pysähtyvät Diinamiinde 1.

Ustj-Dvinsk nimiseen ulkosatamaan Väinäjoen

suussa. Siellä ja R:ssa 1912 selvitettiin 4.i milj.

rek.-ton. (Pietarin laivaliikenne suurempi), josta

ulkomaisen laivaliikenteen osalle tuli 3.5 milj.

rek.-ton. Säännöllinen laivaliikenne Väinäjoen

satamiin, useaan Itämeren ja pariin Englannin

satamaan (Lontooseen ja Hulliin). — R:n-lahdon

rannalla, Väinäjoen suun vas. puolella, ranni-

kon suuntaan kulkevan Kuurilaisen Aan ja me-



23 Riikinkukko— Riimäkronikka 24

ren välisellä kapealla niemekkeellä (Rigascher

Strand) on useita merikylpylöitä (Bilderlingshof,

Edinburg, Majorenhof. Alt Dubbeln, Neu-Dub-
beln, Karlsbad, Assern)

,
joissa vuosittain käy

80,000 kylpyvierasta. — Historia. R :n perusti

piispa Albert 1201, joka sinne kutsui saksalai-

sia porvareita ja seur. v. perusti kalpaveljesten

ritarikunnan. li. sai hampurilaisen oikeuden

1200-luvun lopulla, liittyi 1282 hansaan ja kas-

voi pian mahtavaksi kauppakaupungiksi. Piis-

pan (v:sta 1253 arkkipiispan) ja ritarikunnan

keskeisiin taisteluihin R:n porvarit ottivat osaa

tav. piispan liittolaisina. R. otti vastaan uskon-

puhdistuksen 1522 (arkkihiippakunta lakkautet-

tiin vasta 156Öt. yhtyi Schmalkaldenin liittoon

1541, tunnusti 1581 Puolan kuninkaan yliherruu-

den, säilyttäen kuitenkin kaikki oikeutensa. Kus-
taa Aadolf valloitti R:n 1621, 1656 tsaari Alek-

sej Mihajlovits sitä turhaan piiritti ja 1700 se

Dahlbergin johdolla piti puoliaan saksilaisia vas-

taan, mutta 1710 kreivi geremetev sen valloitti

sitkeän vastarinnan jälkeen ja Uudenkaupungin
rauhassa 1721 se Liivinmaan keralla joutui Ve-

näjälle. R. kärsi jonkun verran vihollisen piiri-

tyksestä 1812 ja saarroksesta 1856. Ven. kau-

punkihallinto pantiin käytäntöön 1878 ja ven.

kieli 1889. ks. liitekuvaa Rein-joki-Riika,
VII, palsta 1680. E. E. K.
Riikinkukko (Pavo eristät xx) on kanalintu,

kotoisin Itä-Intiasta ja Ceylonista. Pää, kaula ja

eturinta komeasti purp-

puransiniset, kultaisin

ja keltaisin hohtein, pääs-

sä on „kruunu" : ryhmä
pitempiä, pystyynnostet-
tavia, ponsipäisiä höyhe-
niä, selkä vihreä, alapuoli

musta, siipi- ja pyrstö-

sulat vaalean pähkinän-
ruskeat. Omituisinta r:n
(koiraan) puvussa ovat
pyrstön yläpeitinhöyhe-
nct. jotka ovat hyvin pi-

dentyneet (120-130 cm
pitkiä, samalla kuin muu
ruumis on 110-125 cm.),

muodostaen taajan ryh-

män. Näiden höyhenten
kärjissä on suuret, kau-

niit silmätäplät ; soiti-

men aikaan koiras tätä

koristustaan levittelee

suureksi viuhkaksi. Naa-

ras on vaatimattomampi
väreiltään, yläperän höy-

henet eivät ole pidenty-

neet. R :a pidetään koko
maa pallmi lämpimissä ja

lauhkeissa seuduissa puu-
tarhojen koristuslintuna;

taloudellinen merkitys
muuten vähäinen. ..silinä-

/•;. w. 8.

Riikintaaleri = riikintalari ks. Riksi.
Riikintalari ks. Riksi.
Riilahti (ruots. Rilax), maatila Bromarvin

pitäjässä luonnonkauniilla paikalla 4 km kir-

kolta eteläkaakkoon, käsittää R:n allodisäterin

sekä kolme piiritaloa. yhteensä 6 1
/ 2 manttaalia.

Riikinkukko, koiras.

Riikinkukko, naaras.

sulat" kauppatavaraa.

Riilahden kartano.

1,530 ha. On v:sta 1856 kreivillisen Aminoff-su-
vun sääntöperintötila. — Laivaliike Hangon-
kylästä. R. mainitaan jo 1437, jolloin sen omisti

lautamies Jösse Pietarinpoika. Arvid Eerikin-

poika Stälarmilla oli 1600-luvun alussa m. m. R :ssa

tiluksia, jotka hän kuitenkin menetti ja jotka

joutuivat häneltä kansleri Aksel Oxenstjernalle.

Viimemainitulta nämä tilat osittain oston, osittain

vaihdon kautta siirtyivät 1643 Karl Körningin les-

kelle, Anna Hästeskolle, jonka ensimäisellä mie-

hellä Aksel Matinpoika Kruusilla oli myös ollut

maaomaisuutta R :ssa. R. tuli näin Körning-suvulle,

jonka hallussa se oli n. v:een 1726. Luutnantti

Berndt Johan Aminoffin (k. 1779) avioliiton

kautta Kristiina Katariina Körningin kanssa tila

joutui Aminoff-suvulle, jonka hallussa se yhä on.

Sen Aminoff-sukuisista omistajista mainittakoon
,,kustavilainen" ja valtiomies J. F. Aminoff.

Nyk. omistaja (1915) kreivi J. F. Aminoff. —
Päärakennus valmistui 1804 luutnantti P. Gran-
stedtin piirustusten mukaan. Sisustus on her-

raskartanojemme huomattavimpia. Paitsi etu-

päässä empiretyylistä huonekalustoa on karta-

nossa iso kirjasto ja runsas taulukokoelma. joka si-

sältää m. m. Aminoff-suvun jäsenien muotokuvia
sekä useita vanhojen mestarien teoksia (m. m.

Lucas Cranachin sekä tosin ei aivan varmoja van

Dyckin, Claude Lorrainin, Jordaensin jo Wou-
vvermanin maalauksia y. m.). Muista esineistä

mainittakoon Kustaa TII:n kuolinnaamio.
— R:n selällä voitti itse Pietari Suuren joh-

tama venäläinen kaleeri-laivasto, päästyään tyy-

nessä ja sumussa sivuuttamaan Hankoniemen
kärjen, missä ruotsalaisen laivaston päävoimat
olivat. 27 p. heinäk. 1714 uskomattoman urhool-

linen puolustuksen jälkeen Niilo Ehrenskiöldin

johtaman vähäisen laivasto-osaston. Ehrenskiöl

dillä oli tulessa 900 miestä ja 112 tykkiä venä-

läisten 20,000 miestä ja 300 tykkiä vastaan. Ve-

näläisten mieshukka oli 3,001) henkeä ja heidän

laivansa olivat useimmat ammutut käyttökelvot-

tomiksi. R:n kartanon maalla on taistelussa,

jota nimitetään myös Hankoniemen taisteluksi,

kaatuneiden ruotsalaisten ja venäläisten muis-

toksi pystytetty musta graniittiristi. .1. Ea.

Riimi k s. L o p p u s o i n t u.

Riimikronikka, keskiajalla varsin tavallinen

runomuotoon puettu esitys jostain historiallisesta

a ja ii jaksosta. Meidänkin historiantutkimukselle

tärkeitä ovat Ruotsin keskiaikaiset r:t: Eerikin-

kronikka. Kaarlenkronikka ja Pieni riimikro-

nikka (ks. n.). Itämeren-maakuntain, myös vi-

rolaisten ja liiviläisten, vanhinta historiaa va-

laisee 13:nnen vuosisadan lopussa sepitetty ,,Liv-
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ländische Reimchronik" (uusin painos Leo Mey-
erin toimittama 1876). K. G.

Riimisauva ks. Riimusauva.
Riimukalenteri ks. Riimusauva.
Riimukirjoitus (ruots. runskrift

;
goot. runa,

isl. riiii - salaisuus). Vanha germ. riimukirjai-

misto oli käytännössä sekä länsi- että itägermaa-

neilla. Riimukirjaimistoja 1. futharkkeja (ks.

Futhark) on kaksi : vanhempi 1. ger-
maanilainen ja nuorempi 1. pohjois-
mainen. Edellinen tavataan esineissä, jotka

ovat peräisin vv:n 200-800 j. Kr. väliseltä ajalta.

Jälkimäinen taas oli käytännössä n. v :sta 800
v:een 1100. Vanhimmat r:t ovat tavattavissa

itägermaanien asumapaikoilta, Itä-Saksasta, Länsi-

Venäjältä ja Romaaniasta. Jo 100-luvulla j. Kr.
syntyy Mustanmeren pohjoisrannikolla germ.
kulttuuri, joka osoittaa selvää klassillisten kan-
sojen, kreikkalaisten ja roomalaisten, vaikutusta.

Näistä seuduista käy sitten mahtava kulttuuri-

virtaus pohjoiseen päin Itämeren rannikoille ja

sieltä pohjoismaihin, jonne se on saapunut jo

200-luvulla, tuoden mukanansa vanhimman riimu-

kirjaimiston. Kun Mustanmeren rannoilla asu-

vien goottien kulttuurissa on huomattavissa niin

selviä kreikkalaisen sivistyksen jälkiä, on otaksut-

tavaa, että kirjaimistokin on samasta lähteestä

kotoisin. Tutkimus onkin osoittanut, että van-
hemman futharkin 24 kirjaimesta 15 on kehitty-

nyt kreik. kirjoitusmerkeistä ja vain 4 roomal.,

5 kirjainta voi palautua joko kreik. tai roomal.

kirjaimistoon. Kreik. kauppiaat ovat nähtävästi

olleet goottien ensimäisiä opettajia, ja riimu-

kirjainten vastineet ovat sentähden etsittävät

kreikkalaisten (ja roomalaisten) jokapäiväisestä

1. kursiivikirjoituksesta. Germ. maailman kau-
kaisemmissa osissa kirjaimet piirrettiin puuhun,
kiveen tai metalliin. Tämä seikka aiheutti r:n

kehityksen siihen suuntaan, että vältettiin kaik-

kia vaakasuoria ja kaariviivoja, minkä johdosta

riimukirjaimet eroavat kaikista muista Euroo-

passa tunnetuista kirjaimista. Verrattakoon toi-

siinsa esim. ..... „.
riimukirjaimet r ft < H £

ja vastaavat roomal. kirjaimet F R C H S.

Muitakin muutoksia on tapahtunut riimukirjain-
ten kehityksessä. Järjestys on toinen kuin
kreik. -roomal. kirjaimistoissa ja kirjaimille on
annettu omat erityiset nimensä, jotka alkavat
sillä äänteellä, minkä merkki kirjain oli. Niin
oli f-kirjaimen nimi fe (- ruots. fä) tai freyr
(= ruots. Fröj), u-kirjaimen nimi oli urr {= ruots.

uroxe) , a-kirjaimen är (= ruots. dr). — Saksassa
ja Ranskassa r. ei näytä olleen pitkäikäinen eikä
näy päässeen suurempaan kukoistukseen. Englan-
nissa se eli kauemmin ja tuli, muutamissa koh-
din kehittyneenä ja muuttuneena, käytäntöön
suuremmissakin muistomerkeissä. Skandinaa-
viassa r. kuitenkin on saavuttanut laajimman
käytäntönsä. Vanhimmat pohjoismaiset piirrok-

set tavataan Tanskassa löydetyissä metallisissa

esineissä, aseissa, koristeissa ja työkaluissa,
mutta pian alettiin Ruotsissa ja Norjassa piirtää

kirjoituksia kiveen, ja tämä tapa levisi sitten

jo ennen viikinkiajan alkua Tanskaan. Erit-

täinkin Ruotsi (Uplanti, Södermanlanti ja Gott-
lnnti) on rikas riimukivistä (yhteensä n. 2,000).

Vanhalta Tanskan alueelta (siilien siis luettuna
Skäne, Halland ja Sonderjylland) on löydetty

n. 300; Norja on verrattain köyhä kiveen piirre-
tyistä muistomerkeistä. — Tuntuu omituiselta,
että vanhempi, 24 kirjainta sisältävä riimukir-
jaimisto muuttui (n. 800) nuoremmaksi, vain
16 kirjainta sisältäväksi. Tämä saa selityksensä
historiallisista tosiseikoista. V:n 600 jälkeen
voidaan huomata yleistä kulttuurin alenemista.
Kansainvaellusajan vilkas kosketus naapurihan
sojen kanssa taukosi ; kirjoitustaitoa ei enää
kannattanut mikään käytännöllinen tarve kuten
gooteilla. E. kävi harvinaiseksi ja sai jonkin-
laisen taikakeinon merkityksen. Ei voitu kehit-

tää kirjaimistoa kielen kehityksen mukaan. Tosin
muutamat kirjaimet kielen kehityksen mukaisesti
muuttivat merkitystä (niin esim. j:tä merkitsevä
kirjain rupesi merkitsemään o: ta, kun j sanan
alusta katosi), mutta toiselta puolen unehtuivat
useat kirjaimet, joilla vielä kielessä oli äänteel-

liset vastineensa, ja yleensä tyydyttiin kirjai-

mistoon, joka hyvin vähän vastasi kielen äänne-
asun vaatimuksia. — R. ovat yleensä lyhyitä.

Niillä on kielitieteellisessä suhteessa hyvin suuri

merkitys, mutta on joukossa sellaisiakin, jotka

antavat tärkeitä kulttuurihistoriallisia ja histo-

riallisiakin tietoja. Esineisiin piirretyt r. ilmoit-

tavat usein tekijänsä nimen ; riimukivet pysty-

tettiin tavallisesti kuolleiden muistomerkeiksi.
Vanhimmista r:sta mainittakoon Gallehusin lähei-

syydessä Pohjois-Slesvigissä löydetyn kultasarven
piirros (300-luvulta) : ek hlevagastir holtingar,

horna tavido (ruots. jag Hlevagast frän Hiili

gjorde hornet). Tärkein ja mieltäkiinnittävin kai-

kista riimukivistä on I(ä-Göötanmaan Rokin pitä-

jässä löydetty kivi, joka sisältää vanhan ruots.

sankarirunoelman katkelmia. Siinä on n. 750 kir-

jainta, ja kirjaimia on 7 eri lajia. Sen piir-

täjän nimi oli Biari. R. oli yleisessä käytän-
nössä kristillisen ajan alkuun asti, mutta vielä

kauan senkin jälkeen on riimukirjaimia tun-

nettu ja käytetty. Ruotsissa ne olivat tunnettuja

vielä 1500-luvulla, Gottlannissa vielä 1600-luvulla

(ehkä myöhemminkin) ja Taalainmaasta tunne-

taan 26 piirrosta 1600- ja 1700-luvuilta. Nuorim-
massa on vuosiluku 1795. Vielä v. 1885 oli

Lillhärdalissa (viimemainitussa maakunnassa)
ukko, joka tunsi riimukirjaimet, ja Elfdalin

pitäjässä sanotaan vieläkin olevan henkilöitä

jotka pystyvät lukemaan esi-isiensä kirjoituksia.

[L. F. A. YVimmer, ,,Runeskriftens oprindelse

og udvikling i Norden" (1874). sama, „Die

Runenschrift" (1887), sama, ,,De tyske rune-

mindesmserker" (1894), sama, ,J)e danske rune-

mindesmajrker", I-IV (1895-1908), G. Stephens.

..The old northern runic moiiuinents". I-IV

(1866-1901), S. Bugge, „Norges indskrifter mcl
de seldre runer". I (1891-1903; II keskeneräi-

nen), O. von Friesen, ,,Om runskriftens här-

komst" (1904), sama, „Upplands runslenar"

(1907), E. Älund, ..Runoina i Norden" (1904).]

R. 8.

Riimukivet k s. K i imiiki r joit u s.

Riimusauva, puuhun piirretty kalenteri, ta-

vallisesti särmikkään sauvan, harvemmin rasian

tai lautalehtisen kirjan muotoinen. Oli muinoin

Kalenterisauva kummaltakin lavealta puolelta aahtynn.
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käytännössä paitsi Länsi-Euroopassa myös Suo-

messa, Venäjän Karjalassa, syrjääneillä, samo-

jedeilla y. m. Oli Skandinaaviassa täysin ke-

hittynyt jo 1500-luvulla. Ruots. ja suom. r:ssa

on kolmenlaisia sarakkeita: yksissä päivämerkit

(kullakin viikonpäivällä sama merkki) kaikille

vuoden päiville, toisissa merkkipäivien, juhlien

ja uudenkuun merkit, kolmansissa n. s. kulta-

luvut; tuntemalla jonkun vuoden kultaluku voi-

daan sauvasta selvittää saman vuoden kalenteri

täydelleen. U. T. S.

Riippa, ankkurikivi kiinnitysnuorineen, jolla

kalastaja etenkin syvältä onkiessaan kiinnittää

veneensä. U. T. S.

Riippaluoti, mittaluoti syvyysmittauksia var-

ten, ks. Luot a a m i n e n.

Riippuansas ks. A n s a s.

Riippumatto ks. K e i n u v e r k k o.

Riippurata • (saks. Schtvebebahn), rautatie,

jossa raide on rakennettu niin korkeiden tukien

Riippurata. Loschwitz.

varaan, että vaununkoppa liikkuu sen alapuolella,

riippuen rai.eella kulkevista pienistä juoksupyö-
ristä samaan tapaan kuin köysiradoissa (ks. t.).

Raide on tav. yksikiskoinen ja sitä kannattavat
tuet rautapiikkejä, jotka sovitetaan pitkähkön
maikan päähän toisistaan, joten kisko on teh-

tävä jykeväksi palkiksi taikka ristikoksi, jonka
yläsyrjään itse ratakisko on kiinnitetty.

Juoksupyörät ovat laipallisia, niin etteivät luista

syrjään kiskolta, taikka käytetään erityisiä kis-

koo:: sivultapäin tukevia johtopyöriä, jotka suo-

rittavat saman asian. Vaununkoppa ripustetaan

juoksupyöristä koukunmuotoisilla ripustusrau-

doilla, jotka sivultapäin kiertävät kannatinkis-
kon ja ovat niin muodostetut, että vaunun suo-

rassa ollessa sen painopiste tulee suoraan kiskon
alle (vrt. kopan ripustusta köysiradoissa). R:jen
liikevoimana käytetään tavallisesti sähkövoimaa.
Niitä rakennettiin ensin hiilen, maan ja malmia

Riippurata Elberfeld-Barmen

kuljetusta varten köysiradan tapaisiksi, mutta
uudempana aikana niitä on tehty myös henkilölii-

kettä varten siellä, missä vilkkaan katuliikenteen

takia rataa ei ole voitu sijoittaa kadun pintaan,
tai missä maan luonne olisi vaatinut kovin suuria

tasoitustöitä, tai missä maan "lunastus olisi tul-

lut kovin kalliiksi, tai kun on tahdottu käyttää
suurta liikenopeutta. Tunnetuimpia r:oja ovat
Elberfeld-Barmenin r. Saksassa, jossa rata osit-

tain kulkee katujen osittain kaupungin läpi vir-

taavan Wupper-joen päällitse (ks. Rauta-
konstruktsioni, liitekuva) ja r. Losch-
\vitzissa lähellä Dresdeniä, jossa rata nousee jyrk-

kää mäenrinnettä huvilakaupungin keskitse kor-

kealle ylätasangolle. J. C-en.

Riippusilta ks. Silta.
Riippuvatsa, raskauden tahi suurien kasvan-

naisten aiheutuksesta laajentunut vatsa.

Riipuskala (ven. Rypuskaljskaja), kunta
Aunuksessa, Aunuksen piirikunnassa Alavoisen-

joen ja Yllösenjoen ympärillä, käsittää pää-

asiallisesti tiheäänasutut jokivarret Aunuksen
kaupungin ylä- ja alapuolella. 6.218 as. (1905).

Kansakouluja 9 (1905). — Huomattavia paikkoja:

Ondrusovan luostari, Laatokan rannalla,

Alavoisenjoen suun eteläpuolella; Lapinin takoma-
tehdas Kuittisen kylässä; Holopaisen takoma-
tehdas Ylä-Agjan kylässä. — Kunnanhuone R:n
kylässä. L. H-nen.

Riisi 1. riissi (Oryza sativa), n. 1-1. o m
korkea 1-vuotinen heinäkasvi, jolla on runsas-

tähkyläinen, lopulta yksipuolinen röyhy. Kukat
heinäkasvien tavallista tyyppiä, mutta 6-heteiset.

Heilimöi kuten ruis. Kussakin tähkylässä syntyy
1 jyvä, joka tavallisesti on valkea, mutta monilla
muodoilla myös vihertävä, ruskea, musta j. n. e.

R. kasvaa suoperäisillä paikoilla ja on kotoisin

vanhan maailman kuumista osista, ollen kenties

alkuperäinen sekä Austraaliassa, Aasiassa että

Afrikassa. R. on maailman tärkeimpiä viljakas-

veja. Runsaasti puolet maapallon asukkaista elää

suuremmassa t. pienemmässä määrässä sen

varassa. Itä-Intiassa. Kiinassa ja Japanissa r.

on rahvaan pääravintona. Viljelys on luultavasti

vanhin Kiinassa ja Taka-Intiassa. Euroopassa
opittiin r. tuntemaan vasta Aleksanteri Suuren
sotaretkien aikana. Viljelys alkoi Euroopassa,
samoinkuin Afrikassakin, vasta keskiajalla, aina-

kin Euroopassa, jossa sitä nykyisin viljellään

Espanjassa, Portugalissa, Italiassa (etupäässä

Pon tasangolla) ja Kreikassa, arabialaisten alka-

mana. Ameriikassa varsinainen viljelys alkoi

vasta 18:nnen vuosis. alussa. R. viihtyy vain

troopillisissa ja subtroopillisissa seuduissa ia

ainoastaan hyvin hedelmällisillä ja vesiperäisillä

mailla. Luonnostaan kuivilla maa-aloilla tehdään

r. -pellot rinteille ruutuina, jotka aika-ajoin

voidaan laskea veden peittoon alkaen ylhäältä ja

johtaen vettä yhä alemmas. R. istutetaan taval-

lisesti vasta taimina vetisille pelloille (kuva ks.

liitettä Japani, 11). KLehitysaika on 5-6 kk.

Suurin on r :n-vil ielys Kiinassa. Japanissa. Itä-

Intiassa ja Pohj.-Ameriikan eteläosissa, varsinkin

Carolinassa. Työskentely vesiperäisillä r. -vainioilla

on hyvin epäterveellistä. Etelä-Euroopassa r:n-

viljelys on kielletty asuttujen seutujen läheisyy-

dessä. Tunnettu on neekeriorjien suuri kuolevai-

suus Pohj.-Ameriikan r.-viljelyksillä. R:iä on

lukematon joukko eri muotoja. Erästä väheni-
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män märkyyttä ja ravintoa vaativaa, mutta myös
vähemmän tuottavaa muotoa, vuori-r:iä, jota

muutamat tutkijat pitävät eri lajinakin, 0. mon-
tana, viljellään eräissä Aasian kuivemmissa vuori-

seuduissa, joissa tavallinen r. ei menesty. Kypsy-
neenä ja kuivattuna r. puidaan, ja kuorelliset,

p a d d y nimellä tunnetut jyvät kuoritaan, kaup-

paa varten useinkin vasta Euroopassa, kiilloite-

taan ja vieläpä usein valkaistaankin. Näin saa-

tujen r.-ryynien paras laatu on Carolina-r.

R. sisältää keskimäärin 75 % hiilihydraatteja ja

vain 8 % valkuaisaineita, vähiten kaikista vilja-

lajeista. Paitsi erilaisia ruokia ja etupäässä

apretuurina käytettävää r.-tärkkelystä, valmiste-

taan r:stä myös alkoholinpitoisia juomia, kuten
paloviinaa, arakkia y. m. Kuorimisj litteitä käy-

tetään karjanrehuksi. Vuotuinen r.-sato voita-

neen arvioida 120 miljardiksi kg:ksi. Euroop-

paan tuodaan r. etupäässä Etu- ja Taka-Intiasta,

Japanista ja Javalta. Euroopan maista r :n käyttö

on suurin Italiassa ja Portugalissa. Yleensä se

on Euroopassa kasvamassa. Suomeen tuotiin

1910 r:iä eri muodossa n. 12,4 milj. kg. K. L.

Riisi (ruots. ris; saks. Ries; it. risma; arab.

rizma - tukku), paperimitta - 20 kirjaa, vrt.

Kirja, 3 ; Paali.
Riisi ks. Riisitauti.
Riisilinnut 1. amandiinit (Spermestes)

kuuluvat kutojalintuihin. Enimmäkseen pieniä

lintuja, nokka lyhyt ja paksu, väri tavallisesti

kirjava mutta vähemmän kuin useimpain mui-

den kutojalintusukujen. N. 70 lajia, levinneet

Afrikkaan, troopilliseen Aasiaan ja Austraaliaan.

Intialaisista on tunnetuin ja erittäinkin häkki-

lintuna suosittu r i i s i 1 i n t u (Sp. oryzivora),

hieman varpustamme pienempi laji. Elää Mala-
kalla ja Sunda-saarilla, tekee paljon vahinkoa
riisiviljelyksille. Kiinasta on kotoisin kiina-
lainen nunna (Sp. Sivinhoei), josta Japa-

nissa on kehitetty väriltään hyvin vaihtelevia,

kaupassa japanilaisen lokin nimellä tun-

nettuja häkkilintumuotoja. Yleisiä häkkilintuja

ovat vielä intialainen ja kiinalainen ruskea-

pukuinen m u s t a p ä ä n u n n a (Sp. sinensis),

afrikkalainen pieni harakkariisilintu
(Sp. cucullata) ja (kaikkein suosituimpia) hyvin
kirjava, Austraaliassa tavattava s e e b r a-

peippo (Sp. castanotis). E. W. S.

Riisitauti (rachitis), on pitkällinen aikaisen

lapsuusiän tauti, joka vaikuttaa vahingollisesti

koko elimistöön, mutta erityisestikin luuston ke-

hittymiseen. Luut eivät kalkkiudu eivätkä siten

saa tarpeellista kovuutta. R:n huomattavimmat
oireet esiintyvät näin ollen luustossa. Raajojen
pitkissä luissa esiintyy paksunnoksia päissä ni-

velien lähellä. Erityisen silmiinpistäviä ovat

nämä paksunnokset kyynärvarren ja pohkeen
luiden alapäässä, ranne- ja nilkkanivelen yläpuo-

lella. Jos riisitautisen lapsen annetaan seisoa

tai kävellä, niin vaillinaisesti kalkkiutuneet luut

taipuvat joko ulospäin, jolloin syntyy länkisää-

ret (O-jalat), tai sisäänpäin, jolloin syntyy pihti-

jalat (X-jalat). Usein sääret taipuvat myöskin
eteenpäin; silloin syntyy n. s. sapelijalat. —
Kylkiluissa muodostuu paksunnos siihen kohtaan
rintakehän etuosassa, missä luu yhtyy kylkiluu-
rustoon. Nämä kylkiluiden kyhmyt ovat usein
ensimäinen huomattava merkki riisitaudista. Kun
tauti kehittyy pitemmälle, nähdään kyhmyistä

muodostuva pisteviiva, joka kulkee kaarevasti yl-

häältä alas ja taaksepäin. Rintakehä kokonaisuu-
dessaan saa tavallisuudesta poikkeavan muodon.
Riisitautisen lapsen vatsa on iso (suolissa ilmaa)
ja vatsaelimet työntävät rintakehän alaosaa ulos-

päin. Rintakehän yläosa painuu taasen ulkoil-

man paineen vaikutuksesta sivuilta sisäänpäin,

joten siis rintakehä kokonaisuudessaan saa kel-

lon muodon. Jos rintakehän yläosa litistyy si-

vuilta suuressa määrin, työntyy rintalasta sa-

massa suhteessa eteenpäin ja siten syntyy ,, riisi-

tautinen linnunrinta" (pcctvs carinatum). —
Selkäranka voi myöskin taipua joko taaksepäin,

jolloin syntyy kyttyrä (kyphosis), tai sivulle:

kieroselkä (skoliosis). — Päässä on tavallisin oire

se, että aukileet (fontanellit) pysyvät suurina

ja niiden luureunat ovat pehmeät. Usein tunne-
taan myöskin takaraivossa pehmeitä kohtia,

joissa luu sormella painaessa taipuu. Otsa- ja

lakikyhmyt (tuhera frontalia ja parietalia) ovat

tavallista suuremmat ja silmiinpistävät. Ham-
paiden tulo myöhästyy ja tulevat ne usein taval-

lisuudesta poikkeavassa järjestyksessä. Hampai-
den myöhästyminen on melkein aina r:n merkki.
R:n yleisoireista mainittakoon rauhattomuus,

ärtyisyys, ajoittaiset ruuansulatushäiriöt ja mo-
nissa tapauksissa silmiinpistävä kalpeus, huoli-

matta siitä, että lapsi usein on lihava. Liiallinen

pään hikoileminen on myöskin huomattava. Nämä
yleisoireet esiintyvät usein aikaisemmin kuin

mitään oireita luissa voi havaita.

R. esiintyy tavallisesti 1 /o ja 3 ikävuoden vä-

lillä, mutta voi tulla aikaisemminkin. Aikuisilla

on samantapainen tariti, n. s. luiden pehmenemi-
nen (osieomalacia). Jotkut sanovat, että tämä ja

r. ovat sama. toiset sen kieltävät,

R:n syntyä ei varmuudella tiedetä. Se vain on
varma, että tauti ei johdu kalkkisuolojen puut-

teesta ruuassa, kuten joskus on väitetty, vaan eli-

mistön kyvyttömyydestä käyttää hyväksensä

ruuan mukana tulleita kalkkisuoloja. — Tun-
nettu asia on, että tauti esiintyy useimmin kau-

pungeissa ja köyhemmän kansaluokan keskuudessa,

jossa asunto-olot, ruoka ja hoito ovat puutteelli-

set. Kuitenkaan eivät hyvissä olosuhteissakaan

elävät lapset ole turvattuja taudilta, vaikka se

niissä esiintyy harvemmin. — Hyvin vaikutta-

vana syynä on keinotekoinen ravinto. Harvat
rintalapset sairastavat r:ia, kun taasen keino-

tekoisesti ruokituista suurimmalla osalla on mil-

loin lievempiä milloin vakavampia oireita. Huo-

mioonotettavana syynä on myöskin perinnölli-

nen taipumus. — Taudin ehkäisemiseen vaadi-

taan luonnollista ravintoa, huolellista lapsen-

hoitoa, raitista ilmaa ja valoa. Taudin hoidossa

käytetään hyvällä menestyksellä fosforikalan-

maksaöljyä, Suolakylvyt edistävät paranemista.

Kalkkisuolat taasen, joita myöskin käytetään,

eivät sellaisenaan vaikuta mitään — R:ia on

myös nimitettv e n e e 1 s k a n taudiksi.
/•:. A.

Riisitunturi, 402 m yi. merenp. (235 m yli

Kitkajärvien) kohoava tunturi Kuusamossa, Yli-

Kitkajärven keskikohdan luoteispuolella.

Riistavesi, n. 10 km pitkä, saarien ja niemien

pirstoma järvi Kuopion ja Tuusniemen kuntien

rajalla (osa ulottuu myös Vehmersalmeen). Aikoi-

naan R. on ollul vesiyhteydessä ainoastaan ete-

lään päin Suvasveteen, mutta 1700-luvun lopulla
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mursi R:n vesi lisäksi toisen laskut ien kapean
kannaksen poikki pohjoista kohti Pielaveteen (ja

sitä tietä Kallaveden vesiin). — Riisi a veden seu-

tujen muodostamisesta eri seurakunnaksi on
tehty aloite 1914. L. E-nen.

Riita (saks. Rechtsstreit) , lakit., oikeuden-

käynti yksityisoikeudenluontoisissa asioissa 1.

riita-asiainoikeudenkäynti. Vastakohta rikos-

asiainoikeudenkäynti. ks. Oikeudenkäynti
ja i k e u d e n k ä v n t i 1 a i t o k s e n uudis-
t u s. El. K.

Riitamaa (..Rithania"). useampia kyliä käsit-

tävä alue Kivennavan pitäjässä Rajajoen ja Sade-

joen yläjuoksujen länsipuolella; venäläiset, väit-

täen erästä Rajajokeen lännestä tulevaa sivu-

jokea joen yläjuoksuksi, vaativat 1500-luvun

keskivaiheilla sitä itselleen. Mainittu sivujoki

lienee Ronnunjoki, joka on Siesjärven kautta yh-

teydessä Rajajoen kanssa. R. oli aiheena useam-

piin molemminpuolisiin ryöstöretkiin, jotka joh-

tivat vuosien 1555-57 sotaan. [Edgar Sillman.

..Mikä oli Riitamaa" (Suomen Museo 1914).]

Riitasointu ks. Dissonanssi.
Riitasävel, m us., dissoneeraava 1. riitasoin-

tua aiheuttava sävel.

Riittävän perusteen laki ks. Perusteen
laki.

Riivattu, perkeleen tai yleensä jonkun pahan
hengen vaivaama. Myöhemmän juutalaisen ja

alkukristillisen katsantokannan mukaan riivau-

tuminen esiintyy varsinkin mielipuolisuutena

(vrt. Joh. 1020 ), mutta myös sokeutena ja myk-
kyytenä (vrt. Matt. 1222) , kaatuvana tautina

(vrt. Luuk. 939), kaikenlaisina kouristuksina

y. m. ruumiin ja sielun häiriöinä. R:ja koe-

tettiin parantaa loitsuilla ja manauksilla (vrt.

Ap. t. 19i3 seur.), mutta Jeesus ajoi ulos sairaista

riivaa jäiset ,,Jumalan Hengellä'' (Matt. 1228 ).

A. F. Po.
Riivinrauta, raastin, läkkipellistä tehty ta-

louskalu, johon kärkipäisellä teräspuikolla on

lyöty piikkireunaisia reikiä; käytetään juuri-

mukuloiden, hedelmien, juuston, leivän y. m. raa-

vintaan. Riivinkoneessa on levystä tehty, samoin
piikkireunaisilla reijillä varustettu pyörivä rumpu.

P-o Po.
Rijswijk fraisvaik], kauppala Alankomaissa

Etelä-Hollannin maakunnassa, Haagin ja Delftin

välissä, tunnettu siitä, että siellä 1697 Ruotsin
välityksellä tehtiin rauha toiselta puolen Rans-
kan, toiselta puolen Englannin, Alankomaiden
tasavallan ja Espanjan välillä. Ludvik XIV luo-

pui valloituksistaan Kataloniassa ja Espanjan
Alankomaissa ja anastuksistaan Saksassa (Strass-

burgia lukuunottamatta). J. F.

Rijswijk [raisvaikj, Jan Theodor van
(1811-49), flaam. runoilija, joka julkaisi sekä
uskonnollisia että valtiollisia runoja. Suosituim-

mat ovat hänen ..Volksliedjes" (1846). //. Kr-n.

Rikala, kylä Halikon pitäjässä Halikon joen

rannalla kirkon alapuolella. Muinainen kauppa
ja markkinapaikka pakanuuden ajan lopulta

alkaen. Muinaislöytöjä myöhäisemmältä rauta

kaudelta. Lähellä kylää on R:n Linnavuori.

[Juhani Rinne, ,,Halikon lahden seudun muinai-

sesta kaupasta" (Hist aikak. 1906. siv. 54-72).]

Rikard (1209-72), Cornwallin ja Poitoun
kreivi, saks.-room. kuningas. Englannin kunin-

kaan Juhana Maattoman poika, lähti 1240 risti

retkelle, josta hän kuitenkin pian palasi. Ta-
voitti Hollannin Vilhelmin kuoltua Saksan kruu-
nua, ja 1257 hänet Kölnin arkkipiispa y. m. lah-

jotut ruhtinaat valitsivat kuninkaaksi. i\lin

kävi neljä kertaa Saksassa, mutta hiilien valtansa

ei koskaan ollut suuri tässä maassa. V. 1264 hän
Leuesin tappelussa joutui Simon de Montfort in

vangiksi mutta vapautettiin seur. v. Oli Corn-
\vallin lyijy- ja tinakaivosten omistajana aikansa
rikkain ruhtinas.

Rikard, Englannin kuninkaita. 1. R. I

Leijonamieli (1157-99), hali. v:sta 1189,

Henrik II :n poika, seurasi isäänsä, jota vastaan
hiin usein oli kapinoinut. V. 1190 hän yhdessä
Ranskan Filip II :n kanssa lähti kolmannelle
ristiretkelle. Jo Sisiliassa R. joutui riitaan Fi-

lipin kanssa, valloitti Kyproksen ja saapui Ak-
konin edustalle, joka valloitettiin 1191. Uusien
riitojen jälkeen Filip palasi kotiin, mutta R.

jäi Palestiinaan jatkamaan taistelua Saladinia
vastaan ; uhkarohkeasta urhoollisuudestaan huo-

limatta hän ei kuitenkaan kyennyt valloitta-

maan takaisin Jerusalemia. Tehtyään kolmivuo-
tisen aselevon Saladinin kanssa R. 1192 palasi

Eurooppaan. Myrsky ajoi hänet Adrianmeren
rannikolle, ja kun hän valepuvussa jatkoi maitse
matkaansa, joutui hän vihollisensa. Itävallan hert-

tuan Leopoldin käsiin, jota hiin oli Akkonin val-

loituksessa loukannut. Leopold jätti hänet toiselle

R:n viholliselle, keisari Henrik VI : lie, joka piti

häntä vangittuna, eräässä linnassa; vasta tunnus-
tettuaan keisarin ylilääniherruuden sekä suori-

tettuaan lunnaat R. 1194 pääsi vapaaksi ja pa-

lasi Englantiin. Täällä hänen veljensä Juhana
Maaton, ollen liitossa Ranskan Filipin kanssa,

oli aikonut anastaa kruunun, mutta R. pakotti

veljensä alistumaan; sota Filipiä vastaan jat-

kui v:een 1199. Sam. v. R. kuoli Ranskassa
haavasta, jonka hän oli saanut piirittäessään

erään vasallinsa linnaa. R. tuli urhoollisuu-

destaan trubaduurien lempisankariksi. mutta hä-

neltä puuttui hallitsijan ominaisuuksia ja lisäksi

hän oli väkivaltainen ja saaliinhimoinen. Englan-
nille luinen hallituksensa oli onneton. — 2. R. II

(1367-1400), hali. 1377-99; Edvard III:n pojan

Edvardin, n. s. Mustan prinssin poika, seurasi

isoisäänsä valtaistuimella. Oli ensin setiensä

Yorkin, Gloucesterin ja Lancasterin herttua in

johdon alaisena. Verorasituksen johdosta syttyi

1381 Wat Tylerin johdolla kapina, joka saatiin

kukistetuksi. R. oli muuten kykenemätön hallit-

semaan sekä tuhlaava ja kävi menestyksettä so-

taa Ranskaa ja Skotlantia vastaan. Tyytymättö-

mät ylimykset ja parlamentti asettivat hallitus-

neuvoston hänen valtaansa rajoittamaan 1386-89.

V. 1397 R. kukisti ylimykset, joiden johtaja Glou-

cesterin herttua murhattiin. Parlamentti alis-

tui ja asetti valiokunnan, jonka tarkoituksena

oli toimittaa R :lle miltei rajaton valta. Mutta
1399 Herefordin maanpakoon karkoitettu hert-

tua, Lancasterin herttuan poika, nosti kapinan
ja vangitsi R:n. Tiima luopui kruunusta, ja Here-

fordin herttua nousi valtaistuimelle Henrik IV :n

nimellä. R. kuoli vankeudessa. — 3. R. III

(1452 85), hali. v:sta 1483, Rikardin. Yorkin hert-

tuan poika, sai veljeltään Edvard IV :ltä, joka oli

anastanut kruunun. Gloucesterin herttuan arvon.

R.. jonka ruumis oli ruma ja viallinen, osoitti

taistelussa Lancaster-sukua vastaan urhoolli-
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suutta ja taitoa, mutta myös julmuutta; hän lie-

net' m. m. ollut osallisena Henrik VI:n murhaan
1471. Edvardin kuoltua R. otti alaikäisen vel-

jenpoikansa Edvard V:n puolesta hallinnon oh-

jat valtakunnan protektorina, mutta ollen hyvin

kunnianhimoinen R. pian anasti käsiinsä nuoren
kuninkaan -ekä hänen veljensä, Yorkin herttuan

ja j ulistut ti parlamentilla itsensä kuninkaaksi
148;'». Vähän senjälkeen veljekset murhattiin To-

werissa ; vaaralliset ylimykset R. niinikään rai-

vasi tieltä. R. hoiti hallitusta taidolla. Hänen
vihollisensa kuitenkin sillävälin puuhasivat hä-

nen kukistamistaan, ja Henrik Tudor, Richmon-
din kreivi, joka äitinsä puolelta polveutui Lan-
caster-suvusta ja oli elänyt maanpakolaisena
Ranskassa, astui 1485 maihin Englannissa ja

voitti Bos\vorthin tappelussa R:n, joka kaatui.

Häneen sammui Plantagenet-suku, ja Ruusujen
sota päättyi tähän. R. on päähenkilönä Shake-
spearen murhenäytelmässä R. III. G. R.

Riki (engl. rig), takila, yleismerkityksessä

kaikki, mitä aluksen takilaan kuuluu, kuten
mastot ja muut pyöröpuut, kettingit, köysistöt,

väkipyörät y. m.; erikoismerkityksessä r:iin ei

kuitenkaan lueta mastoja ja muita pyöröpuita.

F. W. L.

Rikimer (k. 472). Länsi-Rooman sotajoukko-

jen päällikkö, sveeviläistä kuningassukua, oli voi-

tollisesti taistellut vandaaleja vastaan. V:sta456
alkaen hän oli valtakunnan oikea valtias, joka

keisari-istuimelle nosti toisen toisensa jälkeen

mieleisiänsä miehiä. K. G.

Rikkapuut 1. rikka p a r r e t. riihessä lä-

hinnä ovea olevat parret.

Rikkaruohot, kaikki sellaiset kasvit, jotka

vasten ihmisen tahtoa, taloudellista vahinkoa
t. muuta haittaa tuottaen kasvavat viljellyillä

t. yleensä erityisen hoidon alaisina olevilla maa-
aloilla, pelloilla, nurmilla, puutarhoissa, kaduilla

y. m., myös hoidetuissa metsissä (m e t s ä-

rikkaruohot, ks. t.). Ensi sijassa tar-

koitetaan r :11a aina pelloilla ja puutarhoissa

kasvavia. R. tuottavat vahinkoa käyttäessään
maaperän ravintoaineita, vettä, valoa, osaksi

myös lämpöä, jotka ovat aiotut hoidettaville

kasveille, samaten lisätessään maanmuokkaus-
kustannuksia, määrälleen vähentäessään ja laa-

dulleen huonontaessaan eatoa, pilaamalla myr-
kyllisyydellään rehua t. myrkyllisillä siemenil-

lään (aurankukka, Bromus secalinus, y. m.)

viljaa, toimimalla viljelyskasvien tuhosienten

isäntäkasveina j. n. e. R:n suuri leveneminen
ja valta riippuu niiden yleensä vähäisistä vaati-

muksista maaperään, lämpötilaan y. m. olosuhtei-

siin nähden, nopeasta kehityksestä, usein tavat-

toman runsaasta siemenmäärästä. siementen pit-

kästä itämiskyvystä y. m. Monet niistä, oltuaan
aluksi osaksi hyvinkin harvinaisia, ovat levin-

neet viljelyksen mukana ympäri maapallon ja il-

mestyvät usein hyvinkin nopeaan uudisviljelyk-

sille. Osa meikäläisistä r:sta on alkuperäisiä,

etenkin kallioisten rinteiden ja rantojen kasveja,

suuri osa on etelämpää tullut. Lisääntymistävan
mukaan erotetaan siemen- ja juuri-r. Eri
lajien esiintyminen riippuu suuresti maaperästä,
viljelyskasvien laadusta ja siitä riippuvista maan-
muokkaustavoista. Kevätviljapellossa viihtyvät
varsinkin 1-vuotiset r., syysviljan seassa etu-

päässä ne, jotka talvehtivat taimina; toiset ra-

2. VIII. Painettu *>/n 15.

kastavat kosteaa maata, toiset viihtyvät puutar-
hoissa paraiten j. n. e. Tavallisimmat meikäläi-
set peltojen siemen-r. ovat: peltoluoho (Apera
apica ventij, lutukka, ruiskaunokki, jauhosavikka.
peltoukonnauris, pillikelajit, linnunkaali, pelto-

lemmikki, kierto- ja ukontatar, peltoretikka, pelto-

hatikka, pihatähtimö, yleinen taskuheinä ja keto-

orvokki
;
yleisimmät ja haitallisimmat juuri-r.:

pelto-ohdake, peltokorte. valvattilajit. juolavehnä
ja leskenlehti. Lueteltujen lisäksi on vielä

suuri joukko tavallisia ja vielä enemmän harvi-

naisia, varsinkin satunnaisia, joita etenkin vuo-

sina, jolloin ulkolaisen siemenviljan käyttö on
erikoisen suuri, ilmestyy pelloillemme ja jotka

onneksi yleensä vähitellen, osa piankin, häviä-

vät. Useat Keski-Euroopassa suurta tuhoa aiheut-

taneet lajit, kuten Chrysanthemum segetum y. m.,

eivät ole meillä kyenneet laajemmalta leviämään.
Järkiperäinen maanviljelys pyrkii kaikkialla pon-

tevasti taistelemaan r:ja vastaan. Vastustuskei-

noista on tärkein r:n siemenistä vapaan kylvö-

siemenen (siemenentarkastus ja viljanpuhdistus)

ja mikäli mahdollista r:n siemenistä vapaan lan-

nan (karjalle älköön syötettäkö puhdistama-
tonta viljaa jauhamattomana t. keittämättömänä,
t. olkoon lanta hyvin palanutta) käyttö. Hävitys-
keinoja ovat tarkoituksenmukainen maanmuok-
kaus, sopiva kasvijärjestys (nurmenapito määrä-
aikoina), ahkera kyntäminen ja haraaminen ke-

santovuonna, nuoren oraan pintaäestys, juuri-

kasviviljelys (sen aikana ahkera pellon puhdis-

tus r:sta) ja suoranainen kitkeminen, myös eräät

kemialliset keinot (ruiskutus 10-15^, rautaviht-

rilliliuoksella. kainiitin y. m. käyttö), r:n niit-

täminen ennen niiden siemennystä ojien ja tei-

den varsilta, seinvieriltä. rikka- ja kantalajilta

j. n. e., eräissä tapauksissa sopiva ojitus (veti-

syyden ja happamuuden poistajana) y. m. Juuri-

rikkaruohoja voi lisäksi heikontaa ja tappaakkiu
alituisella maanpäällisten osien taittamisella.

Hävitys- ja vastustuskeinot ovat useinkin eri la-

jeille erilaiset. Muutamissa maissa on, osaksi

hyvällä menestyksellä, lakimääräyksillä velvoi-

tettu maanviljelijöitä taistelemaan r:ja vastaan.

R.-kysymyksen tärkeys käy rinnan viljelyksen

voimaperäisyyden kanssa, eikä meillä ole vielä

saavuttanut samaa, tavattoman suurta merki-

tystä kuin kehittyneemmissä maissa. A". L.

Rikkavesi, 18 km pitkä järvi Kaavin ja Tuus-

niemen pitäjissä. R:een laskevat Kaavinjärven
vedet Kaavinkosken kautta ; R:n yhdistää Ohtaan-

salmi lounasta kohti Juoja rveen.

Rikki (lat. sulphur), tulikivi, kem. alku-

aine, metalloidi. Vapaana, sitä on etenkin tuli-

vuoriperäisillä seuduilla Sisiliassa. Transkaukaa-

siassa, Transkaspian aroilla, Japanissa, Chilessä,

Perussa, Yhdysvalloissa y. m. Se on maassa tav.

sekoittuneena multaan, kiviin ja saveen, joista

se eristetään eri tavoin. Yksinkertaisin eristämis-

täpä on sulattaminen; tislaamista ja liuottamista

käytetään vähemmin. Sisiliassa kootaan raaka, kai-

voksista tai maanpäällisistä kerroksista saatu r.

miiluihin (calcaroni), jotka peitetään savella y.m.

ja poltetaan tavallisen miilun tapaan, jolloin

sula r. juoksee miilun pohjalta. Nämä ovat hy-

vin suuria, ja yksi miilu voi antaa 200 tonnia

r:iä palaen noin 2 kuukautta. Tässä palaa suuri

osa r:iä hukkaan rikkidioksidiksi, joka ilmaan

haihtuen hävittää kasvullisuuden ympäristöstä.
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Rikin harmistuminen.

Nykyään on alettu käyttää järkiperäisempiä

sulatustapoja; sulattaminen tapahtuu suurissa

tiili- t. rautauuneissa. Louisianassa saadaan r.

päivänvaloon syvistä kerroksista maan alta po-

raamalla sinne ensin reikiä ja johtamalla putkia

myöten ylikuumennuttua n. 165°-:sta vettä, joka

sulattaa r:n. Sees sulaa r:iä ja vettä pumpu-
taan tai painetaan puserretun ilman avulla ylös.

R:iä saadaan vielä r. -yhdistyksistä, pääasialli-

sesti pyriitistä. kuumentamalla sitä retorteissa.

Soodateollisuuden jätteistä, jotka sisältävät suu-

rimmaksi osaksi kalsiumsulfidia, eristetään myös
vähän r:iä.

Eri tavoin saatu raaka r. puhdistetaan sitten

uudestaan sulattamalla ja härmistämällä (ks. ku-

vaa) tai tislaamalla.

K: ia kuumennetaan
retorteissa, ja haih-

tuvat höyryt johde-

taan kylmäseinäi-

siin kammioihin, joi-

hin ne laskeutuvat

hienona keltaisena

jauhona, r.-li ä r-

m e e n ä, t u 1 i k u k-

k a n a (florcs sul-

phuris). Kanki-
r :i ä saadaan, kun
tislattu juokseva r.

valetaan puumuottei-
hin. Hyvin hieno-

jakoista r:iä saadaan saostamalla r. -yhdistyksistä,

jolloin muodostuu n. s. r.-m aitoa (lac sulpltu-

ris), niin esim. kuumentamalla pitemmän aikaa

tulikukkaa kalkin ja veden kanssa ja suodettuun
liuokseen lisäämällä suolahappoa. — Paitsi va-

paana on r:iä luonnossa laajalti eri tavoin sidot-

tuna yhdistyksissä, sulfideina, esim. useissa

malmeissa sellaisissa kuin rikkikiisu, vaskikiisu,

lyijykiille, sinkkivälke. sinooperi, y. m., s u 1-

f aatteina kuten kipsissä, baryytissa ja kise-

riitissä y. m. Sitä on vielä tulivuorikaasuissa

ja kivennäisvesissä r.-d i o k s i d i n ja r.-v e d y n
muodossa. Useat orgaaniset aineet kuten munan-
valkuaisaine, villa, hiukset, muutamat eetteriset

öljyt sisältävät r:iä.

R:n kem. merkki on S. At.-p. 32, 07. R. on

vaaleankeltaista, haurasta, mautonta ainetta, joka
johtaa huonosti lämpöä ja sähköä. Tulee hanga-
tessa negatiivisesti sähköiseksi. Ei liukene veteen,

mutta hieman alkoholiin, eetteriin, runsaammin
bentsoliin ja tärpättiöljyyn sekä helposti rikki-

hiileen. R. kiteytyy useissa eri muodoissa. Taval-

linen on rombinen r., joka sulaa 114. r,° ja

jonka om.-p. 2,06
;
monokliinisen sula-

mispiste on 120° ja om.-p. 1.96. Edellinen muut
luu jälkimäiseksi kuumennettaessa yli 95°.

Monokliininen muuttuu vähitellen itsestään taval-

lisessa lämmössä rombiseksi. Sula r. on keltaista

ja helposti juoksevaa nestettä, joka kuumennet-
taessa yli 200° :n tummenee ja tulee sitkeäksi.

Vielä enemmän kuumennettaessa se tulee taasen

helposti juoksevaksi ja alkaa, kiehua 448.4° höy-
ryten punakeltaisena. Kun n. 400° : sta sulaa r:iä

kaadetaan veteen, muuttuu se joustavaksi amor-
fiseksi r:ksi, kadottaen kuitenkin joustavuutensa
jotenkin pian. — R. yhtyy helposti useimpien
alkuaineiden kanssa. Ilmassa se palaa rikki-

dioksidiksi, syttyen n. 200° :n tienoilla. Typpi-

happo hapettaa sen helposti rikkihapoksi. Metal-
lien kanssa se muodostaa sulfideja. Yhtyy kloo-

riin, bromiin, jodiin ja fosforiin tavallisessa

lämmössä ja kuumennettaessa hiileen y. m. Yhdis-
tyksissään se on 2-, 4-, ja 6-arvoinen. Muodostaa
useita oksideja ja happoja.

Paitsi tavallisia oksideja, r.-dioksidia ja -tri-

oksidia, muodostaa r. vielä r.-seskvioksidin, S 2 3

ja r.-heptoksidin S2O7. Eapoista tärkeimmät ovat
r.-happo ja r.-hapoke; sitäpaitsi on vielä ali-

rikkihapoke, H0S0O4, ylirikkihappo H 2S 2 8 . tio-

rikkihappo, I1 2S 2 3 ja useat tio-hapot. Vedyn
kanssa r. yhtyy r.-vedyksi. R:iä käytetään
r.-hapon, r. -hiilen y. m. r.-yhdistysten valmista-
miseen, kautsukin ja guttaperkan vulkanisoimi-
seen, tulitikkujen ja ruudin valmistamiseen,
desinfisioimiseen. lääkkeeksi, etenkin ulkonaisesti

ihotauteihin, valkaisemiseen y. m. Sisilian

r.-tuotanto oli 1906 471.190 tonnia. Tuotanto on
vähentymässä ja se oli vv. 1910-11-12. 397,808,

376.171 ja 357.547 tonnia. Suuri osa siitä vie-

tiin ennen Ameriikkaan, esim. 1904 100.000 ton-

nia; nyt on vienti sinne miltei kokonaan laannut.
Tämä johtuu Ameriikan oman tuotannon suure-

nemisesta. Union sulphur co:n tuotanto oli 1911

200,000 tonnia ja 1912 800,000 ton. Suomeen
tuotiin r:iä vv. 1910, 1911 ja 1912, vastaavat

8.693, 7.089 ja 9,923 tonnia, arvoltaan keskimää-
rin vuosittain noin 1 1

/2 milj. mk:n edestä.

S. 8.

Rikkialkoholi ks. R i k k i h i i 1 i.

Rikkiammoniumi ks. A m m o n i u m s u 1 f-

h y d r a a t t i.

Rikkiantimoni ks. A 11 1 imonisulfidi t.

Rikkibakteerit ovat bakteereja, jotka hapet-

tavat mätäneviä aineita sisältävien vesien ja

rikkilähteiden rikkivedyn (H 2S+ = H 2 + S)

,

kasaten soluihinsa vapaata rikkiä, jonka ne pian
edelleen hapettavat rikkihapoksi. Näistä hapet-

tumistapahtumista r. saavat energian, jonka
eliöille yleensä hengitys tuottaa. Yleisimpiä r:eja

ovat rihmamaiset Beggiatoa ja Thiolhrix. Eri-

tyisen ryhmän r:n joukossa muodostavat punai-

set r., samoin ne, jotka hapettavat tiorikkihappoa.

K. L.

Rikkidioksidi, rikin ja hapen kem. yhdistys,

S0 2 , rikkihapokeanhydridi. Sitä muodostuu rikin

palaessa tai rikinpitoisia aineita kuten kiisuja

kuumennettaessa. Esiintyy myös tulivuorien kaa-

suissa. R:ia valmistetaan laboratoreissa pelkis-

tämällä rikkihappoa kuumentamalla sitä vasken,

raudan, hiilen y. m. kanssa. Se on väritön, tuka-

huttava, pistävänhajuinen kaasu, jonka om.-p.

on 2.26 ilmayksiköksi otettuna. Se voidaan hel-

posti nesteyttää jäähdyttämällä, koska sen kie-

lniniapiste tavallisessa paineessa on vain — 10° C.

Nestemäisen om.-p. on I.40. Sitä säilytetään

nestemäisenä vahvaseinäisissä pommiastioissa ja

käytetään teollisuudessa esim. jääkoneissa, koska

se tavallisessa lämmössä ja paineessa haihtuu

hyvin nopeasti ja riistää lämpöä ympäristöstään
alentaen liiman jopa — 60° :eenkin. Muuttuu jään

aäköiseksi — 76° :ssa. R. liukenee helposti veteen,

n. 80 volymia yhteen volymiin 0° :ista vettä.

Vesiliuos reageeraa happamoita ja on kem. omi-

naisuuksiltaan rikkihapokkeen tapainen, muodos-

taen emäksien kanssa tiiman suoloja, sulfiit-
t e j a. Näitä on normaalisia ja happamia. Edel-

lisiä on m. m. natriumsulfiitti. Na 2S0 3 . ja kai-
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siumsulfiitti CaS03 . Jälkimäisistä ovat tärkeim-

mät hapan natriumsulfiitti, NaHS03 ,
jota käy-

tetään kem. teollisuudessa moneen tarkoitukseen,

ja kalsiumbisulfiitti Ca(HS03 ) 2 ,
jota käytetään

suuret määrät selluloosateollisuudessa. Sulfiitit

kellittävät r:ia hapoilla käsiteltäessä ja hapettu-

vat helposti sulfaateiksi.

R. ja sulfiitit ovat voimakkaita pelkistimiä.

Niitä käytetään paljon väriteollisuudessa, valkai-

semaan silkkiä, villaa, olkiteoksia, korkkia,

paperiteollisuudessa, desinfisioimiseen, säilyttä-

mään viiniä, hedelmiä, y. m., käymisteollisuudessa

bakteereja tappavan vaikutuksensa takia, y. m.
Suurin käytäntö sillä kuitenkin on rikkihappo-

teollisuudessa. 8. S.

Rikkihapoke, H 2S03 (acidutn sulphurosiim), ei

ole vapaassa muodossa pysyväinen yhdistys, vaan
hajoaa vedeksi ja rikkidioksidiksi, jota myös
usein sanotaan r :ksi. R:n suoloja sanotaan
sulfiiteiksi (ks. Rikkidioksidi). S. 8.

Rikkihapokeanhydridi ks. Rikkidiok-
sidi.
Rikkihapokesuolat = sulfiitit, ks. R i k k i d i

oksidi.
Rikkihappo (acidum sulphuricum) 1. v i h t-

r i 1 1 i ö 1 j y, H2SO4, veden ja rikkitrioksidin

kem. yhdistys. Vapaana sitä esiintyy luonnossa
ainoastaan vähän, esim. muutamissa Etelä-

Ameriikan tuliperäisten seutujen läpi juoksevissa

vesissä ja kaivoslähteissä. Sidottuna suoloissaan,

sulfaateissa, sitä on suunnattomat määrät, esim.

kipsissä, anhydnitissä, kiseriitissä, kainiitissa,

raskassälvässä y. m. Alkuaan sitä valmistettiin

tislaamalla alunaa, rautavihtrilliä y. m. sulfaat-

teja. Basilius Valentinus 15 :nnen vuosis. lopulla

valmisti sitä polttamalla rikkiä ja salpietaria.

Sittemmin havaittiin, että ilma ja vesihöyry oli-

vat tärkeitä reaktsionissa, ja näin kehittyi vähi-

tellen n. s. lyijykammiomenetelmä val-

mistaa r :oa. Paitsi tätä on vielä n, s. kontakti-
mene t e 1 m ä. Molemmat tavat perustuvat sii-

hen seikkaan, että rikkidioksidi ha.pettuu määrä-
tyissä olosuhteissa rikkitrioksidiksi, joka veden
kanssa yhtyy r :ksi.

Lyijykammiomenetelmä voidaan tek-

nillisesti jakaa kolmeen eri osaan: 1. rikki-

dioksidin valmistus, 2. rikkidioksidin hapettami-
nen typpioksidien avulla veden läsnäollessa rikki-

hapoksi ja 3. rikkihapon väkevöiminen ja puh-
distaminen.

Ennen valmistettiin rikkidioksidi polttamalla

rikkiä, mutta nykyään sitä saadaan pääasialli-

sesti pasuttamalla pyriittiä, rikkikiisua, jota

tapaa ensin käytettiin Englannissa 1818.

Reaktsioni tapahtuu seur. yhtälön mukaan

:

4FeS 2+1102 = 2Fe2 3+ 8S02 . Suurin osa pyriit-

tiä saadaan Espan-
jasta, jonka vienti

1912 oli 2,300,000

tonnia, sekä Por-
tugalista ja Nor-
jasta. Pyriitti pa-

sutetaan erityisissä

kiisu-uuneissa (F),

joista muodostu-
nut n. 18 volymi-%
rikkidioksidia si-

r,:, .,.,,, „ , . . , • sältävä kuumaKikkihnpon valmistus. Lvijv-
kammioita. kaasu johdetaan

tyhjään kammioon B, johon m. m. rauta-, sinkki-,
ja arsenikkioksideja sisältävä n. s. kärpästomu
laskeutuu. Sitten johdetaan kaasu, 1859 ensi
kerran käytäntöön otettuun, n. s. Glover-torniin C,
sekoitettuna ilman ja typpihappohöyryjen kanssa,
joita viimemainittuja saadaan kuumentamalla
chile-salpietariu ja r:n seosta. N. 10 m korkea
lyijylaatoilla sisältä verhottu Glover-torni on
täytetty haponkestävillä huokoisilla aineilla, kok-
silla y. m., joiden välitse ylhäältä juoksee väke-
vähköä, typpioksideja sisältävää r:oa. Se väke-
vöityy tässä muodostuneesta r:sta ja jäljellejää-

neet kaasut johdetaan sitten lyijykammioihin
A, A', A" ynnä tarvittava määrä typpihappoa ja
vesihöyryä (v). Täällä tapahtuu pääasiallisesti r :

n

muodostuminen. Lyijykammiot ovat n. 4,000 m3 :n

vetoisia, lyijylevyillä sisältä tarkasti verhottuja
huoneita, tav. korkealle vapaalle jalustalle asetet-

tuja, jotta mahdollinen vuoto helpommin havaittai-

siin. Viimeisestä kammiosta A" johdetaan kaasut,
jotka nyt sisältävät typpeä ja typpioksideja, put-

ken E ja säiliön I) kautta koksilla täytettyyn kor-
keaan Gay-Lussac-torniin K, johon ylhäältä juok-

see Glover-tornin pohjalta saatua väkevää r-.oa.

Tämä r. ottaa itseensä typpioksidit ja juoksee
sitten putkea b myöten säiliöön /, josta se „nit-

roosi"-happona painetaan ylös Glover-torniin jat-

kamaan kiertokulkuaan. Glover-tornista juoksee
sitten typpioksideista vapautunut ja tornin kor-

kean lämpötilan vuoksi väkevöitynyt n. 75-80 %-
nen r. paineen avulla takaisin Gay-Lussac-tov-
niin. — Lyijykammioissa tapahtuva kem. reakt-

sioni ei ole aivan yksityiskohtaisesti selvitetty.

Ylimalkaisesti se voidaan osoittaa yhtälöllä

S02-fH 20-fO = H2S04 . Kuitenkaan ei prosessi

ole näin yksinkertainen, sillä on huomattu useita

välituloksia, esim. nitrosylirikkihappo H(NO)SOj.
Hapettumisessa on päätekijänä typpioksidi NO,
joka helposti ottaa happea muuttuen typpidiok-

sidiksi N02 ,
joka taas luovuttaa, puolet hapes-

taan rikkidioksidille muuttuen uudelleen typpi-

oksidiksi, joka siis on hapen välittäjänä reaktsio-

nissa.

Lyijykammioihin muodostuva kammio- L
k a m a r i h a p p o sisältää n. 60-65 % r :oa.

Om.-p. n. 1,55. Muutamiin tarkoituksiin, esim.

soodan, superfosfaattien. keinotekoisten lannoitus-

aineiden valmistukseen r. kelpaa sinänsä. Haih-
duttamalla kuumentaen lyijypaunuissa saadaan
n. 80-% :ta p a n n u h a p p o a. Koska lyijyastia

ei kestä tätä väkevämpää r:oa, täytyy sitä edel-

leen kuumentaa n. 325° :een platina-, lasi- tai

neutraalirauta-astioissa (piinpitoista rautaa) ja

näin saadaan tavallista raakaa engl. r:oa, jonka

väkevyys on 91-92 %, om.-p. 1.83. Se on usein

tummaa siihen joutuneitlen orgaanisten aineitten,

puun y. m. s. hiiltymisen vuoksi. Tämä sisältää

lyijyä, arsenikkia ja typpioksideja ja se voidaan

puhdistaa eri tavoin. Vedellä laimennettaessa

saostuu lyijysulfaatti, bariumsulfidia lisättäessä

saostuu arsenikki y. m. Väkevöiden ja tislaten

saadaan sitten puhdasta r:oa. Nykyään on myös
yritetty korvata lvi jykammioita useilla peräk-

käisillä Gloverin mallisilla torneilla, joissa kaa-

sut, y. m. saavat keskenään reageerata.

Kontaktimenetelmä perustuu siihen,

että puhdas kuiva rikkidioksidi ja happi (tai.

ilma) yhtyvät eräiden aineiden n. s. kontakti-

aineiden, kuten kuumennetun platinasienen
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rauta-, kromi- t. mangaanioksidien läsnäollessa,

n. s. kontaktivaikutuksen takia rikkitrioksidiksi,

joka taas veteen sekoitettuna antaa väkevää tai

mietoa r :oa. Tämä menettelytapa on osaksi syr-

jäyttänyt edellisen. Useasti käytetään samassa

tehtaassa molempia lapoja. Kontaktireaktsionin

keksi J. W. Döbereiner jo 1820-luvulla, mutta
vasta viime vuosikymmeninä se saatiin teknilli-

sesti tuottavaksi YVinklerin ja Kuietsehin y. m.

tutkimusten perustalla.

Putket R, jotka tav.

ovat platinoitua as-

bestia täynnä, oval

yhdistetyt yhteiseen

suojukseen siten että

kuumat pasutuskaa-

sut, jotka tulevat

venttiilien V Vi kaut-

ta, ensinnä kiertäväl

putkien ulkopuolella

pitäen ne lämpiminä
ja sitten vasta mene-
vät putkien sisään.

Näissä muodostunut
rikkitrioksidi tulee

kaasuna pois ja joh-

detaan väkevään rik-

kihappoon tav. siksi,

kunnes tämä sisältää

n. 27% r.-anhydridiä,

koska tällainen liuos

Rikkitrioksidi a valmistus.
Kontaktiiiparaatti

ei vaikuta haitallisesti rauta-astioihin.

Käytettyjen kaasujen tulee olla mitä puhtaim-
pia, ja kontaktiaineita ei saa kuumentaa liiaksi,

koska ne pian tulevat kelpaamattomiksi. Kun
muodostunut rikkitrioksidi johdetaan väkevään
r:oon, saadaan savuavaa r:oa ja tästä vedellä

laimentaen tavallista r :oa. Savuavaa r :oa (acidum
sulphuricum fumans) eli n. s. Nordhausenin
vihtrilliöljyä valmistettiin ennen paljon Nord-
hausenissa tislaamalla kalsinoitua rautavihtrilliä

(ks. P y rorikkih a p p o).

Pyriittiä kuumennettaessa saadut jätteet, n. s.

r i kk i k i i s u j ä t.tee t, sisältävä! paitsi rau-

taa usein vielä arvokkaita aineita esim. kultaa,

hopeaa ja vaskea, jotka välistä eristetään. Niitä

voidaan myös käyttää kontaktiaineena, valokaa-

sun puhdistukseen y. m.

Puhdas r. on väritön ja hajuton, öljymäinen

neste. Om.-p. 1,8384 15° :ssa C. Se kiehuu 338° :ssa

ja dissosioituu n. 400° :ssa rikkitrioksidiksi ja

vedeksi. Se jähmettyy jäähdytettäessä värittö-

mäksi kidemassaksi, joka sulaa 10,5°:ssaC. Se on

hyvin hygroskooppista, imee ilmasta kosteutta.

Sitä käytetään kaasuja kuivattaessa. Liukenee

veteen joka suhteessa. Tällöin vapautuu suuri

mi tri lampea Sekoitettaessa tulee aina r:oa \ i

hitellen kaataa veteen eikä päinvastoin. Puhtaan
eriväkevyisen r:n ominaispainon suhdetta väke-

vyysprosenttiin määrättynä 15° :ssa G osoittaa

seuraavalla palstalla oleva taulu.

R. on vahva happo, joka korkean kiehuma-
pisteensä vuoksi vapauttaa useat hapot suo

loistaan. Pelkistävien aineiden, kuten vasken

kera kuumennettaessa saadaan siitä rikki-

dioksidia. Se muodostaa kahdenlaajtuisia suoloja,

sulfaatteja (ks. t.) . Ollen kaksiemäksinen happo
r. muodostaa sekä normaalisia että happamia sul-

faatteja riippuen siitä, onko molekylissä kaikki

1 111). p
«/o

H,.so
4

Ora.-p. %
H.,S(t

4

Om.-p. °/o

H,.S04

1,010 1,57 1,400 50,ii 1,800 86,90

1,050 7.S7 1,450 OO,03 1.K20 90,os

1,100 14.35 1,500 59,70 1,830 92.io

1,150 20,91 1,550 64.26 1.R10 95,60

1,200 27.33 1,600 68,ia 1,841 97,oo

1,250 33,48 1,650 72,82 1.K415 97,70

1,800 39js 1,-00 l /.17 1,841 !IS,,,,

1,350 44,82 1,760 81,5« 1,K40

. 1,839

1,K3X5

99,20

99,70

99,95

vety tai ainoastaan puolet siitä korvattu metal-

lilla tai radikaalilla. Näitä saadaan m. m. liuot-

tamalla metalleja r :ssa, sulfideja tai sulfiitteja

hapettamalla y. m. tavoin. Useimmat niistä ovat

veteen liukenevia. Liukenemattomia tai vaikeasti

liukenevia ovat barium-, strontium-, lyijy- ja kal-

siumsulfaatit. Eappamia sulfaatteja muodostuu
kun normaalisiin lisätään r :oa ja nämä taasen
muuttuvat kuumennettaessa ensin pyrosulfaa
teiksi, jotka enemmän kuumennettaessa hajaan-

tuva! normaalisiksi sulfaateiksi ja rikkitrioksi-

diksi.

R. on teollisuudelle tärkein kemiallisista ai-

neista. Ei ole juuri yhtään kem. teollisuuden-

haaraa, joka ei joko suoranaisesti tai epäsuorasti

olisi riippuvainen r:sta. Sitä käytetään useimpia
happoja, esim. suola-, typpi- ja fosforihappoja

valmistettaessa, fosforin, bromin ja jodin, keino-

tekoisten lannoitusaineiden, alunan y. m. sulfaat-

tien valmistukseen, raudan tinaamiseen, kultaa

misessa, hopeoimisessa, sähköelementteihin, eet-

teriä, estereitä y. m. kem. aineita valmistettaessa.

väriaineteollisuudessa, vuoriöljyn, paraffiinin y. m.
öljy^jen puhdistamiseen laboratoreissa, perga-

menttipaperin, räjähdysaineiden, kuten pumpuli-
ruudin, dynamiitin ja pikriinihapon, valmistuk-

seen, sulfohappoja valmistettaessa, akkumulaat-
toreissa, vedyn valmistukseen y. m. Sitäpaitsi

r :oa käytetään lääkkeenä kuume- ja ihotaudeissa.

Suomen Farmakopeaan on otettu r., acidum sulphu-

ricum, om.-p. 1.836-1.840, jonka pitää sisältää vä-

hintään 95% vedetöntä r:oa ja laimea r., acidum
sulphuricum ddlutum, 9,9-10, i % sisiiltiivä. R:oa
valmistetaan pääasiallisesti Englannissa, Sak-

sassa, Yhdysvalloissa ja Ranskassa, sitäpaitsi

vielä Italiassa. Itävallassa, Belgiassa, Venäjällä

ja Japanissa. V. 1905 arvosteltiin koko maailman
r. -tuotanto n. 4 miij. tonniksi. Nykyään se on
n. 6 mii), tonnia. Vv. 1892, 1905' ja 1911 Sak-

san r.-tuotanto oli 496,400, 900,000 ja 1,699,300

tonnia. V. 1905 valmistettiin Englannissa 1,1

milj.. Yhdysvalloissa 850,000, Ranskassa 500,000

ja Venäjällä 125,000 tonnia r :oa. Suomeen tuo-

tiin 1910 431,755 kg, arvo 47.493 mk. ja 1912

472,303 kg, arvo 51.954 mk. S. S.

Rikkihappoanhydridi ks. Rikkitriok-
sidi.
Rikkihappoinen ammoniakki ks. A m m o-

n i u m s u 1 f a a t t i.

Rikkihappomyrkytys ks. M y r k y t y k s e t.

Rikkihiili, hiilisulfidi, rikkialkoholi, carbo-

neum sulphuratum, CS», hiilen ja rikin kem. yhdis-

tys, jota muodostuu hehkuvien hiilien vaikut-

taessa rikkihövrvihin. Väritön, vahvasti valoa

taittava neste, jonka om.-p. <>n n. 1,27. Puhtaana
sen haju on klon formia muistuttava, raakana se
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on hyvin ilkeänhajuinen. R. on antiseptinen ja

myrkyllinen aine. Se kiehuu 46° :ssa ja haihtuu

hyvin nopeasti. Syttyy hyvin helposti ja räjähtää

ilmaan haihtuneena, palaen silloin hiili- ja rikki-

dioksidiksi. R. liukenee ainoastaan hyvin vähän

veteen, eetteriin ja alkoholiin helposti. Se on par-

haimpia liuottimia eri aineille; fosfori, jodi,

rikki, kamferi, hartsit, rasvat, kautsukki, väri-

aineet y. m. liukenevat siihen helposti ja sitä käy-

tetään erilaatuisia rasvaöljyjä eristettäessä he-

delmistä, siemenistä, villasta, luista y. m. s., muu-
tamien kem. yhdistysten valmistamiseen, desinfi-

sioimistarkoituksiin y. m. 8. 8.

Rikkihopea, hopeasulfidi, Ag2S, esiintyy luon-

nossa hopeahohteena sekä kivennäisiin sekoittu-

neena vähissä erin. Sitä muodostuu johdettaessa

rikkivetyä hopealiuoksiin. Mustaa, happoihin vai-

keasti liukenevaa ainetta. N. s. galvanoidun

hopean pinta on peittynyt hienolla r. -kerroksella.

8. 8.

Rikkinänne ks. Rikki.
Rikkijoduuri, rikkiä jodin kanssa sulatta-

malla saatu tummanharmaa kiteinen aine, sulphur

jodafrum, jota käytetään ihotauteihin. S. 8.

Rikkikiisu 1. pyriitti, messinginkeltainen,

joskus vaaleampi, metallikiiltoinen kivennäinen.

Kiteytyy regulaarisessa järjestelmässä. Tavalli-

sin kidemuoto on kuutio sekä sen yhteydessä

usein pentagonidodekaedri ja oktaedri. Kovuus
6-6,5, om.-p. 4,9-5,2. R. on rautasulfidia FeS2, si-

sältäen 46,e'% rautaa ja 53,4% rikkiä. Liukenee

typpihappoon, mutta ei suolahappoon. R. muis-

tuttaa vaskikiisua ja sekoitetaan useasti siihen;

ne erottaa kuitenkin helposti toisistaan kovuuden
perusteella: r. lyö tulta terästä vasten, jotavas-

toin vaskikiisua (kovuus 3,5-4) voi helposti naar-

muttaa teräsesineellä. R:ua käytetään rikkiha-

pon (ks. t.) valmistuksessa, jolloin siitä pasutta-

malla saadaan rikkidioksidia. Rautamalmina ei

r :ua ensinkään käytetä. Sitävastoin r :11a on

suuri merkitys kulta- ja vaskimalmina, koska
siinä tai sen yhteydessä usein esiintyy kultaa tai

vaskikiisua. R. on kaikista yleisin metallikiiltoi-

nen kivennäinen. Sitä esiintyy sekä pienen pie-

ninä rakeina että suurina massoina niinhyvin se-

dimenttivuorilajeissa, esim. liuskeissa ja kalkki-

kivissä, kuin tuliperäisissäkin, varsinkin kokoo-

mukseltaan emäksisissä vuorilajeissa. Edellisessä

tapauksessa se on useimmiten syntynyt rautasuo-

loista elimellisten aineiden aiheuttamien pelkis-

tysprosessien kautta, muuten se on saostunut

liuoksista tai suorastaan tuliperäinen synnyltään.

E. M-nen.
Rikkikiisujätteet ks. R i k k i h a p p o.

Rikkikloridit, rikin ja kloorin kem. yhdis-

tykset. R i k k i k 1 o r u u r i a. r i k k i m o n o-

kloridia S 2C1 2 , saadaan johtamalla kloori-

kaasua sulan rikin yhteyteen. Punakeltaista nes-

tettä, om.-p. 1,-, kiehumapiste 138°C. Haju pis-

tävä, silmiä tulehduttava. Hajoaa vedessä suola-

hapoksi, rikkidioksidiksi ja rikiksi. Liuottaa rik-

kiä. Käytetään kautsukin vulkanisoimiseen. Vä-
hemmin tärkeitä ovat r i k k i k 1 o r i d i, SC12 ,

ja, rikkitetrakloridi, SC1 4 . 8. 8.

Rikkikloruuri ks. Rikkikloridit.
Rikkikukka, tulikukka, ks. Rikki.
Rikkikylpy ks. K i k k i 1 ä h t e e t.

Rikkilähteet, luonnollisia kivennäisvesilähteitä,

joiden vesi sisältää rikkivetyä. Käytetään terveys-

vesinä (iho- ja muita tauteja vastaan) sekä si-

sällisesti että kylpyihin. Niitä on useissa pai-

koissa Saksassa (Aachen, Burtscheid) , Ranskassa,
Italiassa ja Kaukaasiassa (Tiflis). Edv. II j.

Rikkimaito ks. R i k ki.

Rikkimaksa, sekoitus kem. yhdistyksiä, joita

syntyy, kun alkalimetallien tai kalsiumin hiili-

happoisia suoloja sulatetaan rikin kanssa. R. eli

rikkisu late (hepar sulpluiris) on farmaseut-

tinen valmiste, jota saadaan potaskaa ja rikkiä

yhteen sulattamalla. Se on kiinteä, ilmassa vetis-

tyvä, maksanruskea, rikkivedyn hajuinen aine.

Liukenee miltei kokonaan veteen. Sisältää pää-

asiallisesti kaliumtrisulfidia K 2S 3 . Käytetään
rikkikylpyihin. S. 8.

Rikkimetallit ks. S u 1 f i d i t.

Rikkioksidit ks. Rikki.
Rikkirauta, rikin ja raudan kem. yhdistys,

valmistetaan yhteensulattamalla rikkiä ja rau-

taa. Luonnollinen r. on rikkikiisu (ks. t.).

8. 8.

Rikkiryhmä, alkuaineryhmä, johon kuuluvat

rikki ja sen sukulaiset, seleeni ja telluuri.

Rikkisade, sade, jonka jälkeen vedenpinta on

peittynyt keltaisella rikin näköisellä tomulla,

minkä samoihin aikoihin runsaasti kukkivien pui-

den, kuten koivun, männyn t. kuusen y. m. il-

masta sateen mukana pudonnut siitepöly t. hyvin

runsaasti (esim. kuusessa) esiintyvien ruoste-

sienten itiöt muodostavat, ks. Veden kukka.
K. L.

Rikkisyaani ks. Syaani.
Rikkitikku ks. Tulitikku.
Rikkitrioksidi, rikin ja hapen kem. yhdistys.

S0 3 . rikkihapon anhydridi. Muodostuu sulfaat-

teja, etenkin pyrosulfaatteja kuumennettaessa,

hiukan myös rikkiä poltettaessa rikkidioksidin

ohella ja savuavaa rikkihappoa kuumennettaessa.

R :ia valmistetaan johtamalla sekoitus rikkidiok-

sidia ja happea tai ilmaa putkien läpi, joissa

on n. 450° :een kuumennettua platinasientä, tai

muita kontaktiaineita, esim. rautaoksideja. Se

011 väritöntä jään näköistä ainetta. Imee kiivaasti

vettä ilmasta muuttuen rikkihapoksi. Sen yhty-

essä veteen kehittyy paljon lämpöä. Nykyään
käytetään sitä suuret määrät väkevän rikki-

hapon asemesta esim. tervaväriaineita. rikkihap-

poa y. m. valmistettaessa (vrt. Rikkihappo).
S. 8.

Rikkivesi ks. Rikkilähteet.
Rikkivety, vetysulfidi, rikin ja vedyn kem.

yhdistys, H2S, esiintyy muutamissa paikoin tuli-

vuorten läheisyydessä, virraten kaasuna maasta,

tai liuenneena veteen n. s. rikkilähteissä. Sitä

muodostuu orgaanisten rikinpitoisten aineiden

mädätessä, niinpä esim. pilaantuneiden kanan-

munien paha haju johtuu juuri r:stä. Valokaa-

sussa on sitä myös vähän. Parhaiten valmiste-

taan sitä hajoittamalla rikkirautaa suola- tai

rikkihapolla. Väritön, pahanhajuinen, myrkylli-

nen kaasu; om.-p. l.is; syttyy helposti palaen

rikkidioksidiksi ja vedeksi. Veteen sila liuke-

nee huonelämmössä n. 3 volymia. Vesiliuos,

rikkivetyvesi, hajaantuu helposti erottaen

rikkiä; sitä käytetään kem. teollisuudessa ja ana-

lyysissä saostamaan metalleja liuoksista. R. vai-

kuttaa vesiliuoksessa heikkona happona muodos-

taen suoloja, sulfideja. Sen reagenssina käyte-

tään kirkasta hopeata ja lvi jyasetaattipaperia,
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jotka molemmat mustuvat r:n niihin vaakut-

taessa. S. S.

Rikkivetyvesi ks. Rikkivet y.

Rikko, kivirikko, ks. S a x i f r a g a.

Rikkomus, vähäinen rikos. R:illa tarkoite-

taan milloin yleisen rikosoikeudellisen luonteensa
puolesta muista rikoksista eroavaa rikosten ryh-

mää (politiarikokset) , milloin taas sellaisia rikok-

sia, joista rangaistus ei voi nousta määrättyä
rangaistusta suuremmaksi. Suomen rikosoikeu-

dessa rikoslain neljässä viimeisessä luvussa, mai-

nitut rikokset ynnä ne rikokset, joista sitä van-
hempi laki säätää ainoastaan sakkoa taikka van-

keutta korkeintaan kuusi kuukautta, muodostavat
erityisen r:ien ryhmiin, joka eräissä suhteissa

on muihin rikoksiin nähden poikkeusasemassa,
vrt. 1\ i k o s. A*. Ku.
Rikoksellisuus 1. k r i m i n ai i t e ett i, kan-

san tai kansanryhmän suhtautuminen rikoslakiin,

vrt. R i k o st il a s t o.

Rikoksen suosiminen, valtion oikeudenhoi-

toon kohdistuva lainvastainen teko, jonka tar-

koituksena on pelastaa rikoksen tekijä hänelle

tulevasta rangaistuksesta (henkilökohtai-
nen 1. varsinainen suosimi n e n)

tai saattaa hänet tilaisuuteen käyttää hyväkseen
rikoksen hänelle tuottamia etuja (asiallinen
1. e ]) ii v a r s i n a i n e n suosiminen). R.

S:sta, joka yleisesti milloin laajemmalti,

milloin ahtaammalti — katsotaan rikokseksi,

pidettiin aikaisemmin, esim. 1734 v:n laissa, eri-

tyisenä, lähinnä avunantoon verrattavana rikok-

sen (ks. t.) osallisuusmuotona, sittemmin käsitel-

tiin sitä osallisuusopista erillään rikosoikeuden

yleiseen osaan kuuluvana rikollisena menettelynä,

joka, saattaen liittyä mihin rikokseen taliansa,

oli määrätyssä suhteessa päärikokseen, ja nykyään
vallalla olevan käsityksen mukaan r. s. on eri-

tyinen rikos. Niinpä rangaistaan rikoslakimme
16 luvun 20 §:n mukaan sitä, joka, saatuaan

tietää rikoksen tapahtuneeksi, on kätkenyt rikok-

sen tekijän tai ollut hänen kätkemistään autta-

massa tahi edistänyt rikoksen tekijän pakoa
taikka ollut hänelle apuna rikoksen salaamisessa

tai sitä koskevain todisteiden hävittämisessä.

enintään viidensadan markan sakolla tai van-

keudella korkeintaan yhdeksi vuodeksi taikka, jos

teko on lähtenyt omanvoitonpyynnöstä, vankeu-
della enintään kahdeksi vuodeksi tai sakolla, ei

kuitenkaan koskaan suuremmalla rangaistuksella

kuin mikä olisi voitu tuomita avunannosta
samaan rikokseen: jos taas suosija on päärikok-

sen tekijään laissa tarkemmin mainitussa suku-

laisuussuhteessa tai ios päärikos on n. s. rikko-

mus (ks. t.1. jätetään suosiminen rankaisematta.
Usein pidetään r. s:na myöskin varastetun tava-

ran kätkemistä ja siilien liittyvää muuta luva-

tonta ryhtymistä rikoksella saatuun tavaraan.

K. K-a.

Rikoksentekijä. rikoksen tehnyt henkilö.

R:issä ovat kriminaaliantropologisen koulu-

kunnan kannattajat (vrt. Rangaistus) selit-

täneet olevan erilaisia tyyppejä, joiden mukaan
ne voidaan jakaa eri ryhmiin. Tunnetuimmat
tässä suhteessa tehdyistä lukuisista ryhmitte-

lyistä ovat jaot synnynnäisiin, tavanomaisiin.

tilapäisiin ja intohimoisiin r :hin ynnä rikolli-

siin mielisa.iraihin sekä yleisemmin parantumat-

tomiin ja parannettavissa oleviin r :hin. Taikka

rajaiseksi tarkoitettua luokittelua pidetään mui-
den rikosoikeudellisten oppisuuntien taholla mah-
dottomana ja erittäinkin suhtaudutaan kieltei-

sesti oppiin synnynnäisestä r:stä. joka olisi mää-
rättyjen ruumiillisten ja sielullisien tunnusmerk-
kien nojalla muista ihmisistä tarkalleen erotetta-

vissa, mutta toisaalta myönnetään kyllä, että
r:in ryhmittelyllä kriminaalipoliittisessa suh-
teessa on ollut ja varsinkin tulevaisuudessa tullee

olemaan hyvinkin suuri merkitys. — Ahtaam-
massa merkityksessä tarkoitetaan r :llä yllyttäjän
(ks. Y 1 1 y t y s) ja avunantajan (ks. A v u n-

a n t o) vastakohtana henkilöä, jonka rikollinen
toiminta ei rajoitu toisen kehottamiseen teke-

mään rikosta tai auttamiseen sen teossa, vaan
joka suorittaa rikokseen kuuluvan päätoiminnan.
Sellaisissa tapauksissa, joissa rikoksen muodol-
lisena toteuttajana on henkilö, joka itse asiassa

toimii toisen henkilön välikappaleena ja jolta

puuttuu jokin rangaistavaisuuden edellytys (esim.

on syyntakeeton tai tekoon pakotettu), pidetään
kuitenkin todellisena r:uä sitä henkilöä, jonka
toimesta rikos tehdään (n. s. välillinen
tekijä 1. intellektuaalinen a 1 k u.u n-

p a n i j a)

.

A'. K-a.

Rikoksentekijän luovuttaminen (ransk.

e.rtradition, saks. Auslicferung), menettely, jolla

valtio, missä rikoksen tehnyt tai rikoksesta

epäilty henkilö oleskelee, luovuttaa hänet toi-

selle valtiolle (useimmiten sille, jonka alamainen
hän on) syytteeseen pantavaksi ja rangaistavaksi

tai rangaistustaan kärsimään. R. 1. on kansain-

välisen oikeudenhoidon ja oikeusavun tärkein

muoto. Kansainvälinen oikeus ei kuitenkaan vielä

ole luonut yleisiä sitä järjesteleviä periaatteita,

vaan se riippuu etupäässä yksityissopimuksissa

olevista määräyksistä, osaksi myöskin eri mai-

den lainsäädännöstä. Joissakin valtioissa on kui-

tenkin olemassa yleinen laki r. l:stä, ja mää-
räävinä ovat silloin vain asianomaiset sopimukset.

Luovuttamisvelvollisuus käsittää vain ne rikok-

set, joiden johdosta valtio on sitoutunut luovutta-

maan rikoksentekijän. Toiset sopimukset sisältävät

luettelon niistä rikoksista, jotka aiheuttavat r. 1 :n,

toiset taas luettelevat poikkeuksina ne tapaukset,

jolloin ei luovuteta. Mikään ei estä valtiota luo-

vuttamasta rikoksentekijää toiselle valtiolle,

jonka kanssa sillä ei ole mitään luovuttamis-

sopimusta, taikka sellaisessa tapauksessa, jolloin

sopimuksenmukaista luovuttamisvelvollisuutta ei

ole; rikoksentekijällä ei ole mitään itsenäistä

oikeutta vaatia turvapaikkaa 1. asylia siinä val-

tiossa, johon hän on paennut. — Yleensä r. 1.

tapahtuu ainoastaan sillä ehdolla, että teko on

rangaistuksenalainen sekä luovutusta pyytävän

että sen valtion rikoslain mukaan, jolta luovu-

tusta pyydetään; voidaanpa r. l:sta kieltäytyä-

kin. silloin, kun jälkimäisen valtion lain mu-
kaan rikos on vanhentunut.

Valtiot eivät luovuta omia alamaisiaan
;

engl.-

amer. oikeuskäsit vksen mukaan valtion ei olisi

siitäkään kieltäydyttävä, mutta käytännössä ei

sellainen r. 1. tule kysymykseen. — N. s. val-

tiollisia 1. poliittisia rikoksentekijöitä ei luovu-

teta. ,,Poliittisen rikoksen" määrittelemisestä on

kuitenkin paljon erimielisyyttä. Vaikeuksia tuot

tavat n. s. suhteellisesti poliittiset rikokset, joi-

hin samalla sisältyy yleistä laatua oleva rikos.

Varsinkin on paljon käsitelty kysymystä hallit-
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sijanmurhasta (ja yrityksestä siihen), joka usei-

den sopimusten mukaan aiheuttaakin r. l:n.

Luovutuspyyntö esitetään vieraan valtion

viranomaisille diplomaattista tietä, ellei erityi-

sesti ole sovittu suoranaisemmasta menettelystä.

Siitä, ovatko r. 1 : ii edellytykset olemassa, päät-

tävät toisissa maissa tuomioistuimet, toisissa ylin

hallintovirasto tuomioistuinten myötävaikutuk-
sella. Sääntönä on, että luovutettua voidaan
syyttää ja rangaista ainoastaan siitä teosta,

joka aiheutti r. l:n; toimenpiteiden ulottaminen
muihin tekoihin edellyttää luovuttajan suostu-

musta.

Suomessa ei ole voimassa mitään lakia

r. l:sta (Venäjällä on sellainen, jouluk. 15 p:nä
1911 säädetty iaki voimassa), luovuttamisen mää-
räävät Venäjän tekemät ja Suomen asetuskokoel-

massa julkaistut kansainväliset sopimuskirjat.

Kun Suomessa ei tästä ole lakia, täytyy katsoa,

että r. 1. Suomesta voi tapahtua muissakin kuin
näissä sopimuksissa edellytetyissä tapauksissa.

Kuitenkin on selvää, ettei mikään r. 1. Venäjän
ja vieraau valtion välisen sopimuksen nojalla

taikka muulla perusteella voi tapahtua, jos r. 1.

joutuisi ristiriitaan Suomessa voimassa olevien

lakien (lähinnä rikoslain 1 luvun) kanssa (vrt.

erästä kesäk. 2 p. 1S26 annettua asetusta sekä
senaatin käskykirjettä kuvernööreille 17 p:ltä

marrask. 1906). — Luovuttamismenettelystä mää-
rätään eräässä senaatin maalisk. 3 p:nä 1909

tekemässä päätöksessä. -— [Lammasch, ,,Ausliefe-

rungsplicht und Asylrecht" (1887), v. Martitz,

„Internationale Reehtshilfe in Strafsachen"

(1888-97), v. Bar, „Lehrbuch des internationalen

Privat- und Strafrechts" (1892), Bernard, ,,Trait6

theorique et pratique de 1'extradition" (1890),

Laire. ,,L'extradition et les delits politiques''

(1911), Schildmacher, ,,Das Auslieferuugsver-
fahren und die Auslieferungsverträge" (1911),

K. G. Idman, „Rikoksentekijäin luovuttaminen
Suomessa voimassa olevien säännösten mukaan"
(Lakimies. 1912).] R. E.

Rikoksen uusiminen 1. i t e r a t s i o n i on ky-

symyksessä silloin, kun rangaisiukseen aikaisem-
min tuomittu henkilö tekee uuden rikoksen. Se
seikka, että rikollinen henkilö ei ensi kertaa tee

itseään syypääksi rikokseen, on omansa vaikut-

tamaan tuomariin rangaistusta uudesta rikok-

sesta määrättäessä rangaistuksen nostamisperus-
teena, mutta r. u:ta pidetään myöskin yleisesti

tärkeimpänä rangaistuksen enentämisperusteena
(vrt. Rangaistus), joskin tarkempi järjes-

tely tässä suhteessa on eri maissa hyvinkin eri-

lainen. Milloin vaaditaan — jotta uusimisella

olisi rangaistusta enentävä vaikutus — että

aikaisemmasta rikoksesta tuomittu rangaistus on
joko osaksi tai kokonaan kärsitty, milloin riit-

tää, että rikollinen ennen on rangaistukseen tuo-

mittu; useimmiten uusimisen mainittu vaikutus
on rajoitettu määrättyihin rikoksiin, mutta jos-

kus se on ulotettu rikoksiin yleensä; aina taas

ei tavata edes sitä tavallisesti esiintyvää vaati-

musta, että uuden rikoksen tulee olla laadultaan
sama tai ainakin samankaltainen kuin aikaisem-

min tehty. Suomen rikoslain mukaan r. u. vai-

kuttaa enentävästä ainoastaan muutamien rikos-

ten rangaistukseen, joista varkaus, näpistämi-
nen, murto, ryöstö, kiristäminen, varastetun ta-

varan kätkeminen ia haaskaus ovat tärkeimmät.

ja lisäksi vaaditaan, että uusi rikos on ainakin
aikaisemman kaltainen sekä että suom. tuomio-
istuimen viimeksimainitusta tuomitsema kuritus-
huone-, vankeus- tai sakkorangaistus on täydelleen
kärsitty; mutta näissäkään tapauksissa uusi-

mista ei pidetä rangaistuksen enentämisperus-
teena, jos ennen uuden rikoksen tekemistä kyni
menen vuotta on kulunut siitä päivästä, jolloin

rikollinen aikaisemmasta teostaan on täydelleen
kärsinyt yleistä lajia olevan rangaistuksen, tai

jos aikaisempi teko on tapahtunut, ennenkuin
r

: kollinen vielä oli täyttänyt kahdeksantoista
vuotia (rikoslain 6:s luku). — Kun viime aikoina
rikospolitiikka (ks. t.) on saanut entistä suu-

remman merkityksen, ovat rikoksen uusi-
jat 1. residivistit joutuneet erikoisen huo-
mion esineeksi, koska yhteiskuntaa heidän puo-

leltaan uhkaa paljoa suurempi vaara kuin mui-
den rikoksentekijäin taholta. K. K-a.

Rikoksenyritys on olemassa, kun rikollista

tahtoa on alettu toteuttaa, mutta tarkoitettua

tulosta ei ole saavutettu. F>. rajoittuu toisaalta

täytettyyn rikokseen, johon vaaditaan, että on
aikaansaatu kaikki se, mikä lain mukaan kuuluu
rikokseen, ja toisaalta ilman mitään tark-

kaa rajaa pelkkään rikoksen (vrt. t.) valmis-

teluun ; se on p ä ä 1 1 y m ä t ö n, jos tekijän toi-

minta on keskeytynyt, mutta päätetty, kun
tekijä on lopettanut toimintansa tarkoitettua

tulosta saavuttamatta. Sellaisessa rikoslainsäädän-

nössä, jossa — kuten aikaisemmassa ruots.-suo-

malaisessa — huomio etupäässä kiinnitetään

rikoksella aikaansaatuun oikeudenloukkaukseen,

jätetään r.. varsinkin kun siihen ei sisälly tuol-

laista loukkausta, yleensä rankaisematta, mutta
kun. niinkuin nykyaikaisessa rikosoikeudessa on

laita, tarkataan myöskin tekijän teollaan osoitta-

maa mielenlaatua, tulee r:stäkin periaatteelli-

sesti rangaistava rikosmuoto, koska se, paitsi sitä

että se saattaa lain suojaaman oikeushyödyk-

keen vaaranalaiseksi. use ; n yhtä selvästi kuin täy-

tetty rikos paljastaa tekijän paluin tahdon. Kui-

tenkin rangaistaan yritys, josta ei edes läheskään

aina seuraa rangaistusta, tavallisesti lievemmin

kuin täytetty rikos, ja, jotta rikoksentekijä maa-

tettaisiin peräytymään teostaan, ennenkuin rikos

on täytetty, jätetään yritys yleensä rankaise-

matta, kun tekijä vapaaehtoisesti jättää kes-

ken vielä päättymättömän yrityksen (y r i t y k-

sestä luopuminen) taikka, yrityksen ol-

lessa päättynyt, positiivisella toiminnalla ehkäi-

see rikoksen täyttymisen (n. s. tehokas ka-
tuminen), jotapaitsi n. s. k e 1 v o t o n y r i-

t y s 1. sellainen r., josta alun pitäen käy pää;

täminen, ettei se voi johtaa tarkoitettuun tulok-

seen, ja jonka rangaistavaisuudesta tieteisopissa

on esitetty eriäviä mielipiteitä, varsin yleisen kä-

sityksen mukaan on jääpä rankaisematta. — Suo-

men rikoslain mukaan r. rangaistaan ainoastaan

erittäin mainituissa tapauksissa, jotka kuitenkin

ovat varsin lukuisat ja jotka on määrätty pitä-

mällä silmällä varsinkin rikoksen törkeyttä ji

yrityksen tavallisiini ta. Rangaistus määrätään
— paitsi milloin yritys poikkeustapauksissa ran-

uaislaan yhtä ankarasti kuin täytetty rikos —
sovelluttamalla täytettyä rikosta koskevaa lain-

kohtaa sillä tavoin, että kuolemanrangaistuksen

ja elinkautisen kuritushuonerangaistuksen si-

jasta tuomitaan kuritushuonetta vähintään kah-
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deksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi ja

immta yleistä lajia olevaa rangaistusta enintään
3
li täytetystä rikoksesta säädetystä rangaistuk-
sesta ja vähintään kunkin rangaistuslajin sal-

littu pienin määrä, jotapaitsi kurit ushuoneran-
gaistus voidaan eräässä tapauksessa muuttaa van-
keusrangaistukseksi, mutta muita seuraamuksia
määrätään kuten täytetystä rikoksesta muuten.
paitsi että kansalaisluottamuksen menettämiseen
tuomitaan ainoastaan kuritushuonerangaistuksen
yhteydessä (rikoslain 4 luvun 1 §). Yritys jäte-

tään kuitenkin rankaisematta, jos tekijä omasta
tahdostaan, eikä ulkonaisten esteiden tähden, on
luopunut rikoksen täyttämisestä laikka ehkäissyt
sen vaikutuksen, joka tekee rikoksen täytetyksi,

mutta, jos sellainen yritys käsittää teon, joka
semmoisenaan on eri rikos, tuomitaan kuitenkin
viimeksimainitusta rikoksesta rangaistus (rikos-

lain 4 luvun 2 §). K. K-a.
Rikos, teko. josta on säädetty rangaistus. Suo-

jellakseen vallitsevaa oikeustilaa häiriöiltä yh-
teiskunta julistaa ne oikeudenloukkauksen sisäl-

tävät teot. joita ei muuten katsota voitavan kyl-

lin tehokkaasti torjua, rangaistaviksi. Näiden
tekojen tulee nykyaikaisen oikeuskäsityksen mu-
kaan olla laissa tarkoin määriteltyjä (niillum eri-

ini» sine lege), ja niitä pidetään r :ina ainoastaan
silloin, kun ne todella ovat oikeudenvastaisia

—

eivätkä esim. hätävarjeluksena (ks. t.) tai pakko-
tilassa (ks. t.) tehtyjä — sekä tekijälle syyksi
luettavia 1. syyntakeisen henkilön tahallisesti tai

tuottamuksellisesi tekemiä. Mitään n. s. luo ii-

ii ollista rikosta 1. tekoa, joka välttämättä
olisi r :n-luontoinen. ei ole, r. kun ei luonteeltaan
eroa muusta väärinteosta, vaan yksistään käytän-
nöllinen tarve määrää, mitkä väärinteot
milloinkin ja missäkin selitetään rangaistaviksi.
Senvuoksi r:ina pidetäänkin eri aikoina ja eri

yhteiskunnissa hyvinkin erilaisia tekoja, joskin
toisaalta nykyisissä sivistysvaltioissa niissä val-

litsevien olojen yhtäläisyyden vuoksi tärkeimmät
r:t ovat jotakuinkin samat. — E:t ovat teko-
tavan puolesta ja muutenkin yleiseltä luonteel-

taan erilaisia. E. voi olla positiivisella toimin-
nalla tapahtuvaa kiellon rikkomista 1. t o i-

mintarikos (delictum commissionis), käskyn
noudattamatta jättämistä 1. v a r s i n a i n e n
1 a i m i n 1 y ö n t i r i k o s (delictum omissionis)
tai n. s. e p ä v a r s i n a i n e n 1 a i m i n-

1 y ö n t i r i k o s (delictum per omissionem com-
missum), josta puhutaan silloin, kun laimin-
lyömällä positiivinen toiminta rikotaan laissa

oleva kielto. Toisia r:ia voi tehdä kuka hy-
vänsä (delicta communia), toisia vain määrä-
tyssä asemas a oleva henkilö (delicta propria).
Usein tavataan r :ta koskevan yleisen säännök-
sen oliella erityisiä tapauksia varten erikoisia

määräyksiä, jotka ovat joko yleistä säännöstä
ankarammat f r a s k a a m m a n 1 a a t u i n e n 1.

kvalifiseerattu r.) tai sitä lievemmät
(1 i e v e m m ä n 1 a a t u i n e n 1. privilegi-
eerattu r.). E. on tavallisesti tahalli-
nen 1. d o 1 u s r i k o s, mutta toisinaan sääde-
tään myöskin tuottamuksesta tehdystä teosta

rangaistus, joka kuitenkin on lievempi kuin sa-

manlaisesta tahallisesta teosta määrätty, ja r.

on silloin t u ott am u k s e 1 1 i n e 6 1. cul p a-

rikos. Myöskin tehdään ero t ä y t e t y n ja

yritykseen (ks. E i k o k s e n v r i t y s) jää-

neen r:n välillä: kun taas teko vasta on r:ii v a 1

mi s tel u a, eikä siis vielä ole ehtinyt edes yri

tyksen asteelle, jätetään se yleensä rankaise
matta, mutta rangaistaan joskus, kuten esim.
valtiopetoksen ja raliarikosten valmistelu, erityi-

senä r:na. Edelleen r. voi olla yhden tai useani
man henkilön tekemä; jos jälkimäisessä tapauk-
sessa eri henkilöt eivät toimi toisistaan riippu-

matta, vaan toiminta perustuu yhteiseen syylli-

syyteen, puhutaan osallisuudesta, jolloin

r:een myötävaikuttavain henkilöiden toiminta
on joko r ikoskump panuutta (ks. t.).

yllytystä (ks. t.) tai avunantoa (ks. t.).

E. on yhdistetty, kun kahdesta eri r:sta on
yhdistämällä muodostettu uusi r.

;
jatkuva,

jos r. on luonteeltaan sellainen, että siilien kuulu-
van rikollisen tahdon toteuttaminen jatkuu vielä

sen jälkeen, kun r. jo on lain mukaan täytetty:

pitkitetty, kun uudestaan tehdyt rikolli-

set teot tuomarin harkinnan mukaan ovat saman
r:n jatkamista: ja k o 1 1 e k t i i v i-r.. jollaisena

tav. pidetään ammattimaista, pysyvän
tulolähteen tavoittamista osoittavaa r :ta ja ta-
vanomaista 1. tavaksi tullutta r:ta, silloin,

kun useat rikolliset teot lain säännöksen nojalla
ovat katsottavat yhdeksi r :ksi. Sellaista tekoa
taas, jota tekijä luulee r:ksi. vaikkei se sitä

ole, sanotaan harha- 1. p u tat i i vi-r :ksi; jos

erehdys on oikeudellista eikä tosiasiallista laa-

tua, puhutaan myös luulotellusta 1. i m a-

g i n a a r i-r :sta.

Eri r:t voidaan ryhmitellä joko ylimalkaisem-
min, niiden yleisen rikosoikeudellisen merkityk-
sen mukaan, taikka yksityiskohtaisemmin, pitä-

mällä silmällä niitä oikeushyödykkeitä. joihin ne
kohdistuvat. — Edellistä menettelytapaa käyt-
täen r :t jaetaan useimmiten. Eanskasta saatua
esikuvaa seuraten, kolmeen luokkaan niistä tule-

van rangaistuksen mukaan, nim. suurempiin
r:iin iransk. crimcs, saks. Verbrechen), pie-
nempiin r :i i n (ransk. delits, saks. Vergeht n

I

ja rikkomuksiin (ransk. contra/oentions,

saks. (bertretungen), mutta uudemmissa rikos-

laeissa ensiksimainitut kaksi ryhmää on usein

yhdistetty ja siten on tultu kaksijakoon. johon
läheisesti liittyy jako varsinaisiin r : i i n

ja p o 1 i t i a-r :i i n (r i k k o m u k s i i n). Vii-

meksimainitun jaon perusteesta on esitetty useita

eri mielipiteitä, mutta tavallisimmin katsotaan
eron olevan siinä, ettii varsinaisella r:lla todella

loukataan jotakin oikeushyödykettä tai että se

ainakin joutuu konkreettisen vaaran alaiseksi.

jotavastoin politia-r:t ovat yleisen vaarallisuu-

tensa vuoksi varsinaisten r:ten ehkäisemistar-

koituksessa kiellettyjä tekoja. Suomen rikos

oikeudessa ei tavata näitä jakoja, joilla on mer-
kitystä varsinkin prosessuaalisessa suhteessa.

mutta jossakin määrin on kuitenkin rikoslakia

laadittaessa viimeksimainittua jakoa pidetty sil-

mällä, koskapa sen neljässä viimeisessä luvussa

mainitut ja niihin verrattavat r:t. jotka pää
asiallisesti ovat luonteeltaan politia-r :ia, eräissä

siiliteissä muodostavat erityisen r :ten-rvhmän. —
l hattujen oikeushyödykkeiden mukaan tehty

r:ten jako on se. jota oikeustieteessä käytetään
eri r:ia järjestelmällisesti esiteltäessä ja jonka
pohjalle myöskin nykyiset rikoslait pääasiallisesti

on laadittu. Tältä näkökannalta katsottuna r :t

ovat ensi uniikin joko yksilöön tai koko ylitei-
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söön kohdistuvia; jälkimäiset jaetaan joskus

vielä yhteiskuntaan yleensä suunnattuihin ja eri-

tyisesti valtioon kohdistettuihin r:iin. Yksityis-

kohtaisemmin jaettuina r:t ovat joko henkeen,

ruumiilliseen koskemattomuuteen, vapauteen,

kunniaan, varallisuuteen, tekijäoikeuksiin, us-

kontoon, siveellisyyteen tai perheoikeuksiin koh-

distuvia r:ia, yleisvaarallisia, r :ia, rauhan-, raha-

tai väärennysrikoksia, valtioon kohdistettuja r :ia

ahtaammassa merkityksessä (n. s. valtiolli-
sia 1. poliittisia r:ia) taikka valtiovaltaan

(valtion auktoriteettiin) tai valtiohallintoon koh-

distuvia r:ia. — Edellämainittujen ryhmittelyjen

rinnalla on mainittava jako yleisiin 1. ylei-

sessä rikoslaissa ja muissa yleisissä laeissa mai-

nittuihin r:iin ja s o t i 1 a s-r :i i n, joista sää-

detään erityisessä sotilasrikoslaissa. vrt. R a n-

g a i s t u s. K. K-a.

Rikosantropologia ks. Kriminaali-
antropologia.

Rikosasia, oikeusasia (ks. t.), jossa rikoksen-

tekijälle vaaditaan rangaistusta. Meillä pidetään

r:na myöskin sellaista oikeusasiaa, jossa rikok-

sen perusteella esitetään jokin muu (esim. vahin-

gonkorvaus-) vaatimus. R. käytellään erityisessä

r:in oikeudenkäyntijärjestyksessä, vrt. Rikos-
prosessi. A'. K-a.

Rikosasiain kamari, monessa maassa tuomio-

istuin, joka käsittelee rikosasioita.

Rikosasiain notarius. Suurempien kaupun-
kien raastuvanoikeuksissa on yksi tai useampia

r. n.-nimisiä virkamiehiä, joiden tehtävänä on

pöytäkirjan laatiminen rikosasioita käsiteltäessä.

R. ei ole oikeuden jäsen.

Rikosasiain senaatti, useissa maissa se kor-

keimman tuomioistuimen osasto, joka käsittelee

rikosasioita.

Rikosetti (ransk. ricochet), ammutun kuulan
ponnahtaminen jälleen ylös satuttuaan maahan
tai iohonkin esineeseen

Rikosjoukkue (ruots. hand), kahden tai useam-
man henkilön yhtyminen useiden, tarkemmin
määräämättä olevien rikosten tekemistä varten.

R:ta pidettiin vanhemmassa rikosoikeustieteessä

erityisenä rikoksen osallisuusmuotona. mutta ny-

kyään sillä ei enää ole tällaista merkitystä. Suo-

men rikoslaissa r. mainitaan varkaudesta ja ryös-

töstä puhuttaessa : nämä ovat sellaisen tekeminä
törkeitä rikoksia, vrt. Salahanke.

K. K-a.

Rikoskaari, lainkaari 1734 v:n laissa. Ku-
mottu nykyisen rikoslain voimaanpanoasetuk-
sella 19 p. jouluk. 1889.

Rikoskumppanuus, sellainen rikoksen osalli-

suusmuoto, että rikoksen tekee varsinaisina ri-

koksentekijöinä yhteisesti 1. toisistaan tietäen

kaksi tai useampaa henkilöä. Rikoskump-
p a n e i t a rangaistaan kutakin rikoksentekijänä

(Rikoslaki 5:1). vrt. Rikoksentekijä, Ri-
kos. K. K-a.

Rikoslainoppi ks. Lakitiede.
Rikoslaki, yleisemmässä merkityksessä laki

(ks. t.)
,
jossa säädetään rikoksesta ja rangaistuk-

sesta. Tavallisesti tarkoitetaan r:lla erityistä

lakia, johon on koottu tärkeimmät tämänluontoi-
set säännökset, jaettuina yleiseen osaan, joka

sisältää valtion rankaisuvaltaa käytettäessä nou-

datettavat yleiset oikeusperiaatteet, ja erityiseen

osaan, jossa luetellaan yleistä luonnetta olevat

rikokset ynnä niistä seuraavat rangaistukset,

jotavastoin erikoisasetusten rangaistavat rikkomi-

set ylipäätään mainitaan asetusten muiden sään-

nösten yhteydessä. Suomessa on voimassa 19 p.

jouluk. 1889 annettu r., jonka 44 luvusta yhdek-
sän ensimäistä sisältää yleiset säännökset ja

muissa luetellaan erityiset rikokset — neljässä

viimeisessä luvussa n. s. rikkomukset (ks. t.) —
ja johon liittyy varsinkin rikosprosessuaalisessa

suhteessa tärkeä, samana päivänä annettu ase-

tus uuden yleisen r:n voimaanpanemisesta ja

siitä, mitä sen johdosta on vaarinotettava. Lain
valmistustyöt alkoivat heti valtiollisen elämän
elpyessä maassamme 1860-luvulla. Kun silloinen,

pääasiallisesti vielä 1734 v.n lain rikos- ja ran-

gaistuskaarien muodostama, aivan vanhentunut
rikoslainsäädäntö oli perinpohjin ja pikimmiten
saatava uudistetuksi, annettiin jo vv:n 1863-64

valtiopäiville arm. esitys niistä periaatteista, joi-

den mukaan uusi r. oli laadittava, ja valtiosääty-

jen hyväksyttyä esityksen asetettiin 1865 komitea
sen nojalla valmistamaan uutta r:ia. Komitea
julkaisi ehdotuksensa 1875, ja 1881 asetettiin

uusi komitea, jonka tuli tarkastaa tätä ehdo-

tusta ja, jos tarpeelliseksi havaittaisiin, laatia

uusi r:n-ehdotus. Tämän komitean 1884 antaman
ehdotuksen mukaan valmistettiin sitten asiasta

arm. esitys, jonka käsittely v:n 1885 valtiopäi-

villä jäi kesken, mutta joka v:n 1888 valtiopäi-

villä hyväksyttiin muutamin muutoksin; minkä
jälkeen uuden r:n, saatuaan hallitsijan vahvis-

tuksen, oli määrä astua voimaan 1 p. tammik.
1891. Sitä ennen määrättiin kuitenkin 13 p. jou-

luk. 1890 Keis. julistuskirjalla, että uuden lain

käytäntöön ottaminen oli siirrettävä siksi, kun-

nes lakiin oli saatu tehdyksi erinäisiä muutok-
sia, jotka venäläiseltä taholta katsottiin Suo-

men valtio-oikeudellisen aseman vuoksi tarpeel-

l
: siksi. Muutosehdotusten oltua 1891 ja 1894 val-

tiosäätyjen käsiteltävinä ja tultua viimeksimai-

nittuna v. hyväksytyiksi annettiin vihdoin 21

p. liuhtik. 1894 Keis. asetus erinäisistä muutok-

sista r:iin ja saman kuun 14 p. Keis. julistus-

kirja, jossa määrättiin, että r. siten muutet-

tuna oli heti astuva voimaan. Jo tätä ennen, 16

p. heinäk. 1886, oli annettu erityinen r. Suo-
men sotaväkeä varten. — Muiden mai-

den reistä mainittakoon Ranskan vanha, useilla

myöhemmillä asetuksilla muutettu code penal

v:lta 1810, Suomen r:n esikuvina olleet Ruotsin r.

v:lta 1864 ja Saksan r. v:lta 1871 sekä Italian

eräissä suhteissa huomattava r. v:lta 1889. Nor-

jan uudenaikainen r. v :lta 1902 ja Venäjän uusi

r. v:lta 1903. Monessa maassa — kuten Itäval-

lassa, Sveitsissä ja Saksassa — on viime ai-

k( ina laadittu uusia r.-ehdotuksia, joiden ympä-

rille on versonut sangen runsas rikosoikeudelli-

nen kirjallisuus. A- K-a.

Rikosoikeus 1. k r i m i n a a 1 i o i k e u s. 1. Se

oikeusjärjestyksen osa. joka käsittää valtion ran-

kaisuoikeuden asiallisia edellytyksiä ja rajoja

määräävät oikeussäännökset. R.. joka luetaan jul-

kiseen oikeuteen (ks. t.) kuuluvaksi, on miltei yk-

sinomaan säätönäista 1. kirjoitetun lain varassa

olevaa oikeutta. Joskus käytetään r:sta tässä*

merkityksessä nimitystä asiallinen un a t e-

r i a a i i n e n) r. erotukseksi m u o d o 1 1 i-

sesta (formaalisesta) r:sta 1. rikospro-

sessioikeudesta (ks. U. - 2. Tätä oikeusjärjes.
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tyksen osaa tutkiva ja esittävä oikeustieteen

haara. ks. Lakitiede. K. K-a.

Rikosoppi ks. Lakitiede.
Rikospolitia, erityinen politian (ks. t.) haara,

jonka tehtävänä on toisaalta rikosten ehkäise-

minen toisaalta rikoslainkäytön tukeminen (ri-

kosten selville saaminen, rikoksentekijäin talteen-

otto y. m.).

Rikospolitiikka 1. kriminaalipol i-

t iikka (ks. P o 1 it ii kk ai. se rikosopin

haara, joka selvittää, millä tavoin valtion

rankaisutoiminta on järjestettävä, jotta se

parhaiten vastaisi tarkoitustaan. R:n voidaan

katsoa saaneen alkunsa lS.nnen vuosis. lopulla,

jolloin silloisiin julmiin ja tehottomiksi osoittau-

tuneisiin rangaistuksiin kohdistettiin ankara ja

tuloksellinen arvostelu, mutta varsinaisena tie-

teenä r., joka erikoisesti kiinnittää huomiota
rangaistuksen erityis-es! ävään puoleen (vrt. Ri-
kosteoria), (erittäinkin kansainvälisen krimi-
ii. ilist iylidistyksen toimesta) on voinut esiintyä

vasta viime vuosikymmeninä, senjälkeen kuin
on alettu tieteellisesti tutkia rikollisuuden syitä

(k r i m i n a a 1 i a n t r o p o 1 o g i a ja krimi-
naalisosiologia) ja erilaisten rangaistus-

ten vaikutusta (p ce n oi o g i a). Kun nämä r:n

perusteena olevat tutkimukset vasta ovat alul-

laan, ovat myöskin r:n saavutukset toistaiseksi

verrattain vähäiset, rajoittuen etupäässä nykyään
käytetyn rangaistusjärjestelmän puutteiden totea-

miseen. Erittäinkin on arvostelu kohdistunut

nykyisten lievien lyhytaikaisten vapausrangais-

tusten ylen runsaaseen käyttämiseen, vaikka
nämä. kuten kokemus näyttää, usein suorastaan

johtavat rangaistua rikollisuuteen, sakkorangais-

tuksen nykyiseen järjestelyyn, se kun kohtaa

köyhää paljoa ankarammin kuin rikasta ja edel-

liselle tuomittuna usein on muunnettava toiseksi

rangaistukseksi, ja siihen, ettei rankaisumenet-

tely ole tarkistunut riittäviin yksityiskohtaiseksi

niin että. kiinnittämällä tarpeeksi huomiota rikok-

sen uusi jäin taholta yhteiskuntaa uhkaavaan vaa-

raan, tehtäisiin ero varsinaisten rikollisten ja

vain tilapäisten rikoksentekijäin välillä ja että

toisaalta nuoret rikoksentekijät, sellaiset, joiden

syyntakeisuus on vähennetty, ja alkoholistit y. m.

erikoislaatuiset rikolliset saatettaisiin erityisen,

kullekin ryhmälle soveltuvan käsittelyn alaisiksi.

R:n positiivisista ehdotuksista, jotka vielä, ovat

jotakuinkin ylimalkaisia ja häilyviä, mainitta-

koon, että lyhytaikainen vapausrangaistus, joka

ainakin olisi saatava todella kärsimystä tuotta-

vaksi, ehdotetaan, mikäli mahdollista, korvatta-

vaksi muilla rangaistuksilla, kuten ehdollisella

tuomiolla (ks. t.), rauhan vakuudella (ks. t.j. laa-

jennetulla ja parannetulla (erittäinkin rangaista-

vaan varallisuusolojeu mukaan sovitetulla) sakko

rangaistuksella j. n. e. sekä että rangaistus tah-

dotaan rikoksentekijäin erikoislaatua silmällä-

pitäen, ottamalla käytäntöön osaksi epämääräisel

rangaistustuomiot (ks. E p ä m ä ä r ä i n e n r a n-

g a i s t u s t u o m i o), saada järjestetyksi niin.

että se tilapäiselle rikoksentekijälle olisi etupäässä'

pelottava ja varsinaiselle rikolliselle, riippuen
siitä voidaanko rikollista todennäköisesti vielä

parantaa, joko parantava tai vaarattomaksi
tekevä, jotapaitsi nuorten henkilöiden käsittelyn

tulisi mahdollisimman kauan tapahtua kasvatuk-
sellisia näkökohtia silmälläpitäen ja henkisesti

vajamittaisille ja alkoholisteille ehdotetaan jär-

jestettäväksi erityisiä rangaistushoitoloita. —
R:lla ymmärretään myöskin valtion tosiasiallista,

varmoihin periaatteihin nojautuvaa toimintaa

rikollisuuden vastustamiseksi. K. K-a.

Rikosprosessi 1. k r i m i n a a 1 i p r o s e s s i

(ks. Prosessi) 1. rikosasiain o i k e u-

denkäynt i, laissa järjestetty meuet.ely, jonka
tarkoituksena on valtion rankaisuoikeuden toden-

taminen ja rangaistuksen määrääminen; laa

jemmassa merkityksessä r. käsittää myös val-

tion rankaisuoikeuden lopullisen toteuttamisen

(ks. Rangaistusten t ä y t li n t ö ö n-

p a n o) ja toisaalta myöskin julkisoikeudellisen

kurinpitovallan (ks. t.) käyttämisjärjestyksen 1.

kurinpitoprosessin. Varsinaisella
r:lla, jota joskus (kuten meillä) käytetään myös-

kin rikokseen perustuvaa siviilioikeudellista vaa-

timusta oikeudessa käsiteltäessä, on näin ollen

aivan toinen tehtävä kuin riita-asiain oikeuden

käynnillä 1. siviiliprosessilla (ks. t.), ja se eroaa-

kin senvuoksi tuntuvasti viimemainitusta: sitä

koskevat säännökset on tavallisesti koottu erityi-

seen r. -lakiin, erityisiä rikostuomioistuimia on

sitä varten olemassa, ja itse menettelykin on oleel-

lisilta kohdin siviiliprosessijärjestyksestä poik-

keava. Pääperiaatteena on nykyaikaisessa r:ssa.

että valtion asianomaiset orgaanit' toimivat viran

puolesta (ex officio) prosessin tarkoituksen saa-

vuttamiseksi (virallisuus- 1. offisiaali-
periaate). Tämä tietää prosessin aloittamisen

suhteen, että syytteenteko kuuluu virkatehtävänä

jollekin valtion viranomaiselle (virallisuus
syyte- 1. valtiosyyteperiaate) joko niin.

että syyte aina on tehtävä, milloin riittävä selvi-

tys rikoksesta on olemassa (legaliteetti-
periaate), tai sillä tavoin, että rikoksen voi

sellaisessakin tapauksessa sopivaisuussyistä jättää

syytteeseen panematta (opportuniteetti-
p e r i a a t e) ; kuitenkaan ei viranomaisella aina

ole tässä suhteessa yksinoikeutta (s y y t e m o n o-

p o 1 i), vaan usein on myös yksityisellä henkilöllä.

nim. asianomistajalla (ks. t.) (joskus kansalai-

silla yleensä, n. s. aetio popularis), joko itsenäi-

nen tai liitännäinen syyteoikeus, jopa toisinaan

jonkunlainen yksinoikeuskin syytteentekoon (vrt.

Asianomistajarikos). Prosessimenette-

lyyn sovellettuna taas virallisuusperiaate merkit-

see, ettei yksityinen asianosainen voi välillisesti tai

välittömästi määrätä prosessin menosta li m mu
tabiliteettiperiaate), ja tästä johtuu,

että r:ssa pyritään saamaan n. s. asialli-
nen (eikä, kuten siviiliprosessissa, vain n. s.

muodollinen) totuus ilmi. Näihin periaattei-

hin nojautuen r. voi olla joko (kuten varhai-

sempina aikoina ja nykyään yhä yleisemmin)

akkus at o r i n e n 1. sellainen, että aloitteen-

teko ja prosessiaineiston kerääminen on eritvi

sen virallisen syyttäjän (ks. t.i tai

yksityisten asianosaisten tehtävä ja tuomioistui-

men toiminta rajoittuu prosessin muodolliseen

johtoon ynnä asian päättämiseen tehtyjen vaati

inusten ja esitetyn todistamisaineiston (ks. To-
distus) perusteella, taikka myös (niinkuin

keskiajan lopulta alkaen kauan on ollut ja

osaksi vieläkin on laita) i n k v i s i t o r i n e n,

jolloin tuomari, jolle kuuluu prosessin aloitta-

minen, itse. pitäen syytettyä jonkinlaisena tut-

kimusesineenä, huolehtii prosessiaineiston kokoo-
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misesta ja itsenäisesti, tehtyjen vaatimusten
häntä sitomatta, ratkaisee asian

; itse käsittelyn

puolesta r. on salainen ja kirjallinen
1. sellainen, että tuomio voidaan perustaa vain
siihen, mikä kirjallisesti on esitetty, taikka
(niinkuin nykyään yleisesti vaaditaan) julki-
nen ja' suullinen, jolloin tuomion perus-

teena on suullisesti esitetty prosessiaineisto.

Edelleen r:lle on erikoista se, että tuomioistui-

missa usein on ammattituomarein ohella maal-
likkojäseniä (ks. Valamiehistö) ja että

ennen varsinaista oikeudenkäyntiä toimitetaan,

varsinkin suuremmissa rikosasioissa, erityinen

valmistava tutkinta (ks. t.). — Suo-
men r. ei, varsinkaan ulkonaisesti, eroa siviili-

prosessista niin selvästi kuin muualla yleensä on
laita. Lain säännökset (ks. Rikosprosessi-
oikeus) ovat suureksi osaksi molemmille yhtei-

set, yleiset tuomioistuimet (ks. t.) ovat samat
ja yleensä samalla tavalla kokoonpannut, ja toi-

sissa näistä käsitellään rikos- ja siviiliasioita

samoissa istunnoissa. E. on kuitenkin pääkohdil-

taan itsenäinen ja perustuu, joskaan ei poik-

keuksitta, virallisuusperiaatteeseen. Mitä erittäin-

kin tulee aloitteentekoon, on r. järjestetty siten,

että valtion viranomainen, pääasiallisesti noudat-

taen legaliteettiperiaatetta, tekee syytteen n. s.

virallisen syytteen alaisista rikoksista viran puo-

lesta, mutta asianomistajarikoksista ainoastaan,

jos asianomistaja on ilmoittanut rikoksen syyt-

teeseen pantavaksi; sitäpaitsi voi asianomistaja
itsenäisesti tehdä syytteen sekä asianomistaja-

rikoksista että muista rikoksista (viimeksimaini-

tussa tapauksessa varataan kuitenkin syyttäjä-

viranomaiselle tilaisuus esittää mahdolliset vaati-

muksensa). Muuten r. on, mitä käsittelyn muo-
toon tulee, alioikeuksissa n. s. suullis-pöytäkirjal-

linen ja julkinen (päätöksen teko aina salainen),

ylioikeuksissa tavallisesti kirjallinen ja salainen

sekä yleiseltä luonteeltaan ylipäätään akkusato-
rinen, mutta, kun on kysymyksessä törkeä rikos,

vielä jokseenkin selvästi ja muidenkin rikosten

suhteen, jotka eivät ole vähäisiä 1. sakolla sovi-

tettavia, melkoisessa määrässä inkvisitorinen.

Pääpiirteittäin katsottuna rikosasian käsittely

tapahtuu alioikeudessa siten, että, sittenkuin
(suuremmissa rikosasioissa) valmistava tutkinta

on toimitettu ja juttu, usein jonkun ilmiannosta
(ks. Ilmiantaja), pantu vireille haasteella

(ks. t.) tai syytetyn vangitsemisella sekä viral-

linen syyttäjä tai asianomistaja ovat esittäneet

syytteen, oikeus, tutkittuaan että tarpeelliset

prosessiedellytykset. erittäinkin oikeuspaikan
(ks. t.) suhteen, ovat olemassa, kuulustaa syy-

tettyä ja ottaa vastaan niin puolelta kuin toi-

selta esitetyn todistamisaineiston sekä, ryhdyt-
tyään (törkeissä rikosasioissa) itsekin toimiin
saatavissa olevan selvityksen hankkimiseksi, siten

saadun aineiston nojalla antaa jutussa päätöksen,
joka on joko langettava, kokonaan vapauttava
taikka vain negatiivisesti vapauttava (vaikka on
ilmennyt syytetyn syyllisyyteen viittaavia seik-

koja, ei häntä kuitenkaan ole täysien näytösten
puuttuessa voitu tuomita syypääksi), jossa tapauk-
sessa juttu sitäpaitsi, jos rikos on törkeä ja

enemmän kuin puoli näytöstä on olemassa, on
jätettävä vastaiseksi, jolloin siihen voidaan saada
selvitystä. Alioikeuden päätös on suuremmien
rikosasioissa yleensä alistettava (ks. Alista-

iii i n e n) hovioikeuden tarkastettavaksi, ja sitä-

paitsi voidaan alemman oikeuden päätökseen
saada muutosta käyttämällä tarjona olevia muu-
toksenhakukeinoja (ks. t.). Suomen r:n uudista-
miselta ks. O i k e u d e n k ä y n t i 1 a i t o k s e n
u u d i s t u s. K. K-a.
Rikosprosessioikeus 1. kriminaalipa o-

s e s s i o i k e u s. 1. Se oikeusjärjestyksen osa,

joka käsittää rikosprosessia (ks. t.) järjestävät
säännökset. Nämä tavataan etupäässä 1734 v:n
lain oikeudenkäymiskaaressa (ks. t.), jota rikos-

prosessin suhteen on muutettu varsinkin 20 p.

tammik. 1779. 27 p. huhtik. 1868, 14 p. elok.

1901 ja 7 p. syysk. 1901 annetuilla asetuksilla,

sekä sen ohessa eräissä muissa laeissa ja asetuk
sissa, joista mainittakoon rikoslaki 19 p:ltä
jouluk. 1889, samana päivänä rikoslain voimaan-
panemisesta annettu asetus, ohjesääntö Suomen
senaatille 13 p:ltä syysk. 1892 ja erinäisiä mää-
räyksiä muutoksen hakemisesta alioikeuksien tuo-

mioihin sisältävä asetus 14 p:ltä elok. 1901.

R:ta, joka kuuluu julkiseen oikeuteen (ks. t.)
#
.

sanotaan joskus muodolliseksi (formaa-
liseksi) rikosoikeudeksi erotukseksi

asiallisesta (materiaalisesta) ri-

kosoikeudesta. — 2. Se oikeustieteen haara,
joka käsittelee tätä oikeusjärjestyksen osaa.

K. Ka.
Rikossosiologia ks. K r i m i n a a 1 i s o s i o-

1 ogi a.

Rikosten yhtyminen 1. rikoskonkur-
renssi on olemassa silloin, kun tuomioistuimen

käsiteltävänä on kaksi tai useampia saman hen-

kilön tekemiä rikoksia, jotka kaikki on tehty,

ennenkuin mistään niistä on annettu tuomio,

sekä muutamien rikoslakien (m. m. Suomen) mu-
kaan myöskin silloin, kun joku näistä rikoksista

tehdään vasta senjälkeen, kun tuomio toisesta

tai toisista jo on annettu, mutta ennenkuin ran-

gaistus vielä on täydelleen kärsitty. R. y. on yk-
si t e k o i n e n 1. ideaalinen, kun rikokset

on tehty yhdellä teolla, mutta monitekoi-
n e n 1. reaalinen, jos tekoja on useampia, ja

rikosten laadun kannalta katsottuna joko yhtä-
läinen tai erilainen sen mukaan, ovatko

rikokset samanlaisia vai erilaisia. Nykyajan
rikoslainsäädännössä r. y:llä on suuri merkitys

siinä suhteessa, että rikoksentekijä tuomitaan

sellaisessa tapauksessa yhteen ainoaan rangais-

tukseen, eikä eri rikoksista eri rangaistuksiin,

koska rikollista kohtaavan rangaistusseuraamuk-

sen yleisesti omaksutun periaatteen mukaan tu-

lee olla yhtenäinen. Yhteinen rangaistus saa-

daan joko siten, että eri rikoksista määrätään

eri rangaistukset ja nämä yhdistetä ä n. tar-

vittaessa samanlaisiksi m u u n n e t t u i n a (vrt.

Rangaistus), joko niistä mitään vähentä-

mättä (ehdoton kumulatsioniperi-
aate) tai vähennettyä kaikista tai joistakin jo-

kin osa (lievennetty k u m ulatsion i-

periaate), taikka sillä tavoin, että suurim-

masta rikoksesta määrättävään rangaistukseen

sisällytetään rangaistus pienemmistä rikoksista

(a b s o r p t s i o n i p e r i a a t e). Tavallisesti

käytetään, tekemällä jyrkkä ero yksitekoisen ja

monitekoisen r. y:n välillä, eri menettelytapoja

siten, että edellisessä tapauksessa sovelletaan ab-

sorptsioniperiaatetta ja jälkimäisessä useimmiten,

1. kun eri teoista seuraa määräaikainen va-
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pausrangaistus taikka toisista sellainen ja toi-

sista sakkorangaistus, lievennettyä kumulatsioni-
periaatetta, koska toisaalta absorptsioniperiaat-

teen käyttäminen johtaisi liian lievään rangais-

tukseen, mutta toisaalta taas katsotaan, ettei

vapausrangaistuksen kovuus lisäänny suhteelli-

sesti rangaistusajan mukaan, vaan nopeammin,
eikä myöskään syyllisyys aina enene samassa
mää rässä kuin rikosten luku. Tieteisopissa al-

kaa kuitenkin jo päästä valtaan se, osaksi jo

lainsäädännössäkin toteutettu käsitys, että täl-

laisen jyrkän eron tekeminen erilaisten r. y:is-

tapausten välillä ei ole oikeudenmukainen. —
Suomen rikoslaissa säädetään r. y:stä 7 luvussa.

Kun r. y. on yksitekoinen, on. käyttämällä anka-
rinta lainpaikkaa — kuitenkin niin, että siinä

yksinomaan tai sakon ohella säädetty vankeusran-
gaistus eräissä tapauksissa on muunnettava vas-

taavaksi (ks. Rangaistus) kuritushuoneran-
gaistukseksi — tuomittava ainoastaan yksi ylei-

nen päärangaistus, mutta sitä seikkaa, että ri-

koksia on useampia, pidettävä raskauttavana.

jotavastoin muiden seuraamusten suhteen muut-
kin rikoksiin soveltuvat lainkohdat otetaan huo-

mioon. Jos taas r. y. on monitekoinen, tulee

jostakin rikoksesta tuomittava kuolemanrangais-
tus tai elinkautinen kuritushuonerangaistus käsit-

tämään kaikki niitä pienemmät yleiset pää-

rangaistukset; yksinomaan määräaikaisiin vapaus-
rangaistuksiin tai niihin ja sakkoihin vikapäälle

tuomitaan yhdistetty rangaistus, joka muodoste-
ta;! n siten, että ankarimpaan näistä rangaistuk-
sista lisätään, sittenkuin kaikki rangaistukset on
muunnettu vastaavaksi kovimmanlajiseksi rangais-
tukseksi, enintään 3

/4 muista rangaistuksista, jossa

tapauksessa kuritushuonerangaistuksen pisin aika
voidaan ylittää kolmella ja vankeusrangaistuksen
koi kein määrä kahdella vuodella, ja kaikkien
rangaistusten ollessa sakkorangaistuksia yhdis-

tetään nämä niistä mitään vähentämättä ja

siten saatu rangaistus muunnetaan, siltä varalta
että tuomitulta puuttuu varoja sakkojen mak-
samiseen, vastaavaksi vankeusrangaistukseksi,
mutta kaikissa näissä tapauksissa tuomitaan
rikolliselle sitäpaitsi tekoihin soveltuvissa lain-

kohdissa mainitut muut seuraamukset. Edellä-
mainittuja periaatteita noudatetaan silloinkin,

kun vasta senjälkeen, kun joku on jostakin
rikoksesta tuomittu rangaistukseen, havaitaan,
että hän ennen tuomion antamista on tehnyt toi-

sen rikoksen, ja syyllinen on tällöin (katsomatta
siilien, onko hän mainittua rangaistusta ensin-

kään kärsinyt taikka sen kärsinyt osaksi tai

kokonaan) tuomittava niinkuin hänet olisi

yhdellä kertaa vedetty kaikista rikoksista oikeu-
teen, ja uudesta rangaistuksesta vähennetään,
mitä edellisestä jo on pantu täytäntöön. Jos
taas joku vasta senjälkeen, kun hänet on rikok-
sesta tuomittu rangaistukseen, mutta ennenkuin
rangaistus on täydelleen kärsitty, on tehnyt uuden
rikoksen, on tästä tuleva rangaistus noudatta-
malla mainittuja rangaistusten yhdistämissään
töjä yhdistettävä edelliseen rangaistukseen tai,

jos se uuden rikoksen tapahtuessa oli osaksi kär-
sitty, jäljelläolevaan osaan siitä ja yhdistetystä
rangaistuksesta vähennettävä, mitä edellisestä

rangaistuksesta on pantu täytäntöön senjälkeen,
kun uusi rikos tehtiin. Tässä tapauksessa voi-

daan myöskin joka kerta, kun uusi syyte teh-

dään, yhdistettäessä sallittuun kuritushuoneran-
gaistuksen edellämainittuun korkeimpaan mää-
rään vielä lisätä viisi vuotta ja yhdistetyn van-
keusrangaistuksen suurimpaan määrään kaksi
vuotta.

R. y:stä on erotettava yksitekoiseen yhtymi-
seen läheisesti liittyvä n. s. 1 ai nk o n kur-
ren s s i, jolla tarkoitetaan sitä, että tekoon,
jolla itse asiassa tehdään vain yksi rikos, voi-

daan näennäisesti soveltaa eri lainkohtia; tämä
voi johtua joko siitä, että yleisemmän säännök-
sen ohella on olemassa yksityiskohtaisempi tai

ensi sijassa käytettävän rinnalla (siltä varalta
ettei tätä voida sovelluttaa) toissijainen säännös,
taikka siitä, että eri rikoksista on yhdistämällä
tehty uusi rikos, mitä menettelyä käyttämällä
sellaisista tapauksista, joissa muuten olisi ole-

massa yksitekoinen r. y.. voidaan mielin määrin
muodostaa Lainkonkurrenssitapauksia. Monitekoi-
sesta r. y:stä on taas erotettava ne tapaukset,
jolloin useita rikollisia tekoja pidetään yhtenä
rikoksena joko lain nimenomaisen säännöksen
nojalla (k o 1 1 e k t i i v i r i k o s) tai senvuoksi,
että ne tuomarin harkinnan mukaan ovat saman
rikoksen jatkamista (pitkitetty rikos),
vrt. Rangaistus, Rikos. K. Ka.
Rikosteoria 1. rangaistu s teoria (ruots.

straffrättsteori, straffteori), tieteellinen teoria

rangaistuksen oikeusperusteesta ja tarkoituk-
sesta. Tätä kysymystä on oikeusfilosofiassa käsi-

telty jo klassillisessa muinaisuudessa, mutta eri-

tyisemmin kiinnitettiin siihen huomiota 1700-

luvun lopulla, kun yleisten ihmis- ja kansalais-

oikeuksien tunnustamisen yhteydessä kaivattiin

sen tosiasian selvittämistä, että yhteiskunta,

yksilön oikeuspiirin suojelija, saattoi rankaise-

malla yksilöä loukata hänen tärkeimpiä oikeuk-

siaan, sekä seuraavalla vuosisadalla rikosoikeus-

tieteen kehittyessä n. s. klassillisen koulukunnan
(vrt. Rangaistus) edustamaan suuntaan.
Tässä suhteessa esitetyt lukuisat teoriat on jaettu

absoluuttisiin 1. sellaisiin, jotka perus-

tavat rangaistuksen oikeutuksen siihen, että se

on jonkun korkeamman järjestyksen vaatima
välttämätön rikoksen seuraamus (rangaistaan
qiua peccatum cst). ja. relatiivisiin, jotka

pitävät rangaistusta keinona, jolla yhteiskunta
suojelee itseään häiriöiltä, ja sen oikeudellisena

perusteena siis sen tuottamaa hyötyä (rangais

taan ne peccetur). Edellisistä mainittakoon juma-
lalliseen lakiin nojautuva teoria. Kantin iks. t.)

käsitys, että rangaistus on kategorinen impera-

tiivi 1. ehdoton siveellinen vaatimus, ja Hegelin
(ks. t.) aikoinaan laajalti levinnyt oppi. jonka
mukaan rikos on oikeuden kieltämistä ja rangais-

tus oikeusjärjestyksessä ilmenevän järjellisen

tahdon vaatimaa tämän kieltämisen kieltämistä

1. oikeuden vahvistamista. Jälkimäisistä taas ovat
huomattavimmat pelotusteoria. joka pitää rangais-

tuksen tarkoituksena sekit rikoksentekijän että

muiden pelottamista rikoksia tekemästä, joko
rangaistuksen toimeenpanolla (varsinainen pelotus-

teoria) tai laissa lausutulla rangaistusuhalla

(n. s. uhkateoria 1. sielullisen pakotuksen teoria),

parannusteoria, joka käsittää rangaistuksen tar-

koitukseksi rikoksentekijän parantamisen, n. s.

ehkäisemis- 1. preventsioniteoria. jonka mukaan
valtio täyttääkseen kansalaisilta saamansa tehtä-

vän koettaa rankaisemalla estää rikollista teke-
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musta uutta rikosta, sekä se teoria, että yhteis-

kunta rangaistessaan käyttää sille kuuluvaa hätä-

varjelusoikeutta. Sitäpaitsi 011 esitetty lukuisia,

absoluuttista ja relatiivista käsityskantaa yhdis-

täviä 11. s. välitysteorioja. Viime vuosikymme-
ninä on näiden eri suuntain välinen kiivas kiista

muuttunut väittelyksi siitä, onko rangaistus

käsitettävä h y v i t y s r a n g a i s t u k s e k s i

(saks. Vergeltiuigsslrafc) 1. tehdyn loukkauksen
hyvittämiseksi vai tarkoitus rangaistuk-
seksi (saks. Ztveckstrafe) 1. määrättyjä yhteis-

kunnallisia tarkoitusperiä tavoittelevaksi rikok-

sen seuraamukseksi, mutta tämäkin etupäässä

oikeusoppineiden välinen kiista on jo laantu-

massa. Jotakuinkin yksimielisesti pidetään

nykyään rangaistusta välttämättömänä oikeus-

järjestyksen voiiiiassapitämiskeinona 1. jonkin-

laisena yhteiskunnan itsesäilytysvietin ilmauk-

sena, jonka oikeutuksen syvempi tieteellinen pe-

rustelu ei ole tarpeellinen eikä edes mahdollinen.

Ja mitä tulee rangaistuksen tarkoitukseen, on

se käsitys verrattain yleinen, että hyvitysrangais-

tusta ei voida asettaa tarkoitusrangaistuksen

vastakohdaksi, koska sekin itse asiassa on tar-

koitusrangaistus. Rangaistuksella, jonka lähim-

pänä tarkoituksena on rikokseen kohdistuvan jul-

kisen paheksumislausunnon antamisen ohella mil-

loin etupäässä pelottaminen (rangaistusuhalla tai

rangaistuksen toimeenpanolla), milloin paranta-

minen tai vaarattomaksi tekeminen, tahdotaan

aina ehkäistä rikoksen tehnyttä enempää rikko-

masta 1. siis vaikuttaa e r i t y i s-e s t ä v ä s t i

(saks. Spezialprävcntion), mutta se suuntautuu

myöskin muihin henkilöihin 1. vaikuttaa yleis-
estäväst i (saks. Generalprävention) pidättä-

mällä näitä rikoksia tekemästä joko välittömästi

tai vahvistamalla heidän oikeudentuntoaan ja

viimeksimainittu erimielisyys koskee itse asiassa

sitä, kummalleko näistä kahdesta eri tarkoituk-

sesta on pantava pääpaino. K. K-a.

Rikostilasto 1. krimi naali s ta ti s-

t i i k k a, se tilaston haara, joka selvittää rikos-

lainkäyttöä ja rikollisuutta jossakin maassa mää-
rättynä aikana. Ensiksimainitussa suhteessa 1.

varsinaisen oikeustilaston osana
r. tekee selkoa tuomioistuinten käsiteltäviksi tul-

leiden rikosten lukumäärästä, syytettyjen luvusta,

annettujen tuomioiden sisällyksestä, rangais-

tusten laadusta ja määrästä y. m. Jälkimäi-

nen tehtävä kuuluu r:lle sanan varsinai-
sessa merkityksessä. Voidakseen sel-

västi ja monipuolisesti valaista rikollisuutta

tärkeänä ja monimuotoisena yhteiskunnallisena

ilmiönä r. kiinnittää huomiota erityisesti rikok-

sentekijöihin ja heidän tekoihinsa, selvitellen

erittäinkin rikollisuuden eri muotoja, rikollisten

aikaisempia elämänvaiheita, henkilökohtaisia olo-

suhteita ja yhteiskunnallista asemaa, rikollisuu-

den ja erilaisten sivistys- ja yhteiskuntaolojen

välistä yhteyttä ja yhteiskunnan vastatoimen-

piteiden tehokkuutta (rikoksen uusimista). R:n
on tosin pakko rajoittua vain niihin rikostapauk-

siin, jotka joutuvat oikeusviranomaisten käsitel-

täviksi, ja sen rikollisuudesta antama kuva on
niin ollen puolinainen, mutta se on kuitenkin

kriminaalisosiologian (ks. t.) tärkein lähde, johon

niinmuodoin myöskin rikospolitiikka (ks. t.) suu-

reksi osaksi nojautuu, ja sellaisena sen tieteelli-

nen ja sosiaalinen merkitys on varsin suuri.

Tämän tilaston perusteena olevat tiedot kootaan
nykyään — senjälkeen kuin on päästy selvyy-
teen siitä, että ainoastaan yksityiskohtaiset
tiedonannot kustakin rikostapauksesta voivat
antaa r:lle varman pohjan — useimmissa maissa
(Ranskassa jo v :sta 1850) siten, että jokaisesta
r:ssa huomioonotettavasta tapauksesta lähete-

tään kaavakkeelle kirjoitettu, tarvittavat tiedot
sisältävä ilmoitus erityiseen, koko maalle tai

muuten laajemmalle alueelle yhteiseen arkistoon,

jossa nämä tiedot, järjestettyinä erittäin kunkin
henkilön osalta, säilytetään ja josta myöskin tar-

vittaessa annetaan tietoja jonkun henkilön aikai-

semmista rangaistuksista (n. s. rangaistus-
rekister i-järjestelmä). — Suomessa r. on jär-

jestetty siten, että senaatin oikeustoimituskun-
nassa valmistetaan joka vuodelta, maan tuomio-
istuimista tulleiden, määrättyjen kaavakkeiden
mukaan laadittujen työtilien ja kuolemanrangais-
tukseen, kuritushuoneeseen tai viraltapanoon tuo-

mituista annettujen, erinäisiä henkilökohtaisia

tiedonantoja sisältäväin n. s. henki-ilmoitusten

nojalla, maan oikeustoimesta kertomus, jonka
edellinen osa sisältää r:n, mikäli se on varsi-

naista oikeustilastoa, ja jälkimäinen osa käsit-

tää varsinaisen r:n. Viimeksimainittu, joka ei

ole tyydyttävästi järjestetty, tulee melkoisesti

parannetuksi, jos erään, oikeustilaston uudista-

mista varten asetetun komitean jo 1900 valmis-

taman ehdotuksen mukaan meilläkin saadaan toi-

meen rangaistusrekisterilaitos. K. K-a.

Rikosvalokuvaus, valokuvaus, jota menestyk-
sellä käytetään osaksi rikoksen tutkinnossa,

osaksi rikoksentekijän identtisyyden todistami-

seksi.

Riksi 1. riikintalari (ruots. riksdaler)

,

ruots. raha. Saksalaisten taalerien (ks. t.) mal-

lin mukaan Kustaa Vaasa 1534 alkoi lyöttää

r:ejä. R:n arvo määrättiin 1600 6 rahamar-

kaksi. Riksi ja talari (ks. t.), jotka alkuaan oli-

vat olleet sama, erosivat arvonsa puolesta yhä

enemmän. V. 1664 säädettiin, että r:n tuli olla

l4-luotista hopeata ja että hopeamarkasta oli

sitä lyötävä 7 1
/ 5 kpl. (painoltaan n. 29.25 g).

V. 1776 määrättiin, että r. oli oleva 48 killinkiä.

18; unen vuosis. lopulla ja 19:nnen alkupuoliskolla

tehtiin ero kovan 1. hopeariksin (rdr. specie),

pankkiriksin (rdr. banco), s. o. valtiopankin sete-

lien ja valtiovelkariksin (rdr. riksgälds), s. o.

valtiovelkakonttorin setelien välillä: näiden suhde

oli 1 hopea-r. = 2 3
/ 4 pankki-r :iä = 4 valtiovelka-

r:iä. V. 1855 otettiin käytäntöön r.-valtiorahaa

(rdr. riksmynt) ä 100 äyriä; 1 kova r. = 4 r:iä

valtiorahaa. V. 1873 r. lakkasi olemasta viralli-

nen rahannimitys Ruotsissa; sen sijalle tuli

kruunu. Hopea-r .-n arvo vastasi nykyisessä ra-

hassa Smk. 5:76. L. T.

Rikwa (Ilikioa, Lilani, myös Leopold-järvi),

järvi Saksan Itä-Afrikass;i. 90 km Tanganjikan

eteläpäästä itään, vielä puoli vuosis. sitten 150

km pitkä, 25-50 km leveä, nyk. kuivunut n. 100

km- suuruiseksi; alkaa uusimpien mittausten mu-

kaan uudelleen laajeta.

Rilax ks. 1? i i 1 a li ti.

Rilli (amer. suom., < engl. drill = jousi-vin-

tilii) , kivenhakkuupora.
Rima ks. P u u t a v a r a laji'.

Rimbert (Rembert; lat. Rimbertus). 1. Poh-

joismaiden toinen arkkipiispa, oli mukana Ansga-
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riu retkillä (ei kuitenkaan Birkassa), tuli

Ansgarin kuoltua Bremenin (oikeastaan Ham-
purin) arkkipiispaksi, k. 888. R. korotettiin sit-

temmin pyhimykseksi. R :iä pidetään pohjois-

maiden historiantutkimukselle tärkeän Ansgarin
elämäkerran (,,Vita Anscharii") tekijänä.

2. Tansk. lähetyssaarnaaja, jonka Ansgar n. 859
lähetti Ruotsiin Birkan seurakunnan johtajaksi.

Rimborso [-ho'-] (it.) ks. Remburssi.
Rimini, kaupunki Pohjois-Italiassa, Emilian

maakunnassa Forli'n provinssissa, kahden pienen

joen välissä i km:n päässä Adrian-merestä rauta-

teiden risteyksessä; 50,852 as. (1911; kuntana).

Muurien ympäröimä. San Francescon tuomio-
kirkko (1446-55), San Giulianon kirkko (1552;

Paolo Veronesen alttaritaulu), San Girolamon
kirkko (Guercinon maalaus), kastelli (ny k. van-

kila). Palazzo del Comune, 72 m pitkä marmori-
silta Marecchia-joen yli, Augustuksen riemuportti

(v:lta 27 e. Kr.), amfiteatterin jätteet ; paavi Paa-
vali V:n muistopatsas, Caesarin Rubiconin ylime-

non muistoksi pystytetty patsas. — Piispanistuin.

Lukio, muutamia ammattioppilaitoksia, kirjasto

(23.000 nid., 4.800 käsikirjoitusta). — Rautatien-
konepajoja, rikki-, lasi- y. m. tehtaita. -— R. on
umbrialaisten perustama Ariminum; 269 e. Kr.
siitä tuli roomal. kolonia, roomal. Adrianmeren
laivaston pääasemapaikka. R :ssa yhtyivät Via
Flaminia ja Via ^Emilia. Keskiajalla R. joutui

Malatesta-suvulle, 1509 Kirkkovaltiolle, johon se

kuului (lukuunottamatta 1797-1815) v:een 1860.

(E. E. K.)

Rimini, Francesca da ks. Francesca
da Rimini.
Rimito ks. R y m ä 1 1 y 1 ii.

Rimpau, Theodor ' Herman (1822-88),

saks. maanviljelijä, jonka nimen mukaan on tul-

lut laajemmalti tunnetuksi eräs suoviljelystäpä,

jonka mukaan käyttäen isonpuoleisia ojia ja

leveitä sarkoja (n. 20 m) tasoitettu suo peite-

tään paksulla (n. 12 cm:n) hiekkakerroksella,

jota ei sekoiteta alla olevaan suonpintaan, ks.

Suoviljelys. U. B.

Rimpi ks. S u o.

Rimpi, sarjarimpi. ks. Butomus umbel-
lat u s.

Rimskij-Korsakov, Nikolaj (1844-1908).

ven. säveltäjä. Jo meriupseerina palvellessaan hän
sävelsi ensimäisen ven. sinfonian. Toimi 1873-84

laivaston sotilassoittokuntien tarkastajana; v :sta

1871 soitinnus- ja sävellysopettajana Pietarin

konservatorissa, 1883-94 hovikuoron apujohta-

jana, 1879-81 ..vapaan musiikkiopiston" joh-

tajana, 1886-90 ven. sinfoniakonserttien kapelli-

mestarina. Sävelsi ensimäisen ven. sinfonisen ru-

noelman (,,Sadko"), useita tyyliltään suuresti

vaihtelevia oopperoita, orkesteri- ja kamari-
musiikkiteoksia, kuorolauluja, etenkin orkesterin

säestämiä, kansansävelmäsovitelmia, y. m. R.-K:n
sävellykset ovat väririkkaita ja sisältävät run-

saasti kansallisia sävelaiheita. Oopperatekst insä

hiin enimmiten itse runoili. /. K.

Rinck, Christian (1 770-1846) , saks. urku-

säveltäjä ja -taituri, jonka ,,urkukoulua" käyte-

tään laajalti opetusvälineenä. Toimi urkurina ja

musiikinopettajana Darmstadtissa v:sta 1805. Ni-

mitettiin kunniatohtoriksi Giessenin yliopistoon

1840. 7. K.

Rindell [-e'-], Arthur (s. 1852), maanvilje-

lyt. -niisti, yliopp. 1869, fil. kand. 1874, fil. lis.

1881. Toimi ensin yliopiston kem. laboratorio
laboraattorina, nimitettiin 1878 kemian lehtoriksi

Mustialan maanviljelysopistoon, jossa virassa hiin

pysyi v:een 1900, jolloin tuli maanviljelyskemian
ja fysiikan professoriksi yliopiston vastaperus-
tettuun maanvil jelystaloudellisc.Mi osastoon. Ti.

on saattanut nykyaikaisen maanviljelyskemian
opetus- ja tutkimusalaksi maassamme. Hän on
järjestänyt ja johtanut Mustialan ja myöhemmin
II. 'I ingin (Änäsin) koeaseman kem. osastoa sekä
ollut suoviljelysyhdistyksen koetöiden johtajana.

Tiimiin kautta ja ottamalla osaa maanviljelysseu-
rojen toimintaan sekä kirjailijana R. on suuresti

vaikuttanut järkiperäisen maanviljelyksen kehit-

tymiseen Suomessa. — Hänen professorin väitös-
kirjansa „TJntersuchungen iiber die Löslichkeil

einiger Kalkphosphate" koski kasvien kivennäis-
raviutoaineideu liukenevaisuutta maahan ja siitä

riippuvaa assimilatsionia sekä maa-analyysin
muodostamista liukenevaisuusmääräyksiksi, s. o.

sitä maanviljelyskemian alaa. johonka hän tutki-

muksissaan on erityisesti huomiotaan kääntänyt.
R. on myös julkaissut yleistajuisia teoksia tut-

kimusalaltaan: näitä on „Maanviljelyskemia"
(2:nen pain. 1903).

Rindfleisch. [rintfläis], Eduard von
(1836-1908), saks. lääkäri; tuli patologian profes-

soriksi Ziirichiin 1861, Bonniin 1865 ja Wurz-
burgiin 1874. R. on tunnettu n. s. neovitalismin
(vrt. V i t a 1 i s m i) perustajana. Hänen julkai-

suistaan mainittakoon: ,,Lehrbuch der patho-

logischen Gewebelehre" (6:s pain. 1886) ja ,.Ele-

mente der Pathologie" (3:s pain. 1896).

.1/. OB.
Rinfranco [-<>'-] (it.), toisen puolesta suoritet-

tujen maksujen korvaus.

Ring, tarunomainen Ruotsin kuningas, myös
sanottu ..Sigurd Bing"iksi, voitti kuuluisassa

Brävallan taistelussa Itii-Göötanmaalla Tanskan
kuninkaan Harald Hildetandin, joka siinä kaa-

tui. Hän näyttää eläneen 9:nnen vuosisadan
alussa. K. G.

Ringerike /->'-/. viljelysseutu Etelä-Norjassa,

Kristiaaniasta luoteeseen, Tyrifjordin järven ja

Begnajoen (eteläosan) laaksossa; 1.700 km 2
,

18,900 as. (1910). Metsää 1,122 km2
. Paljon

paperimassa-, selluloosa- y. m. tehtaita.

Ringkobing [-ko-J, amti Tanskassa, keskellä

Jyllannin länsirannikkoa, Lim-vuonosta etelään;

4,623 km2 (Tanskan suurin amti), 130.859 as.

(1911). Itäosa matalamäkistä, länsiosa tasaista;

hiekkakinokset erottavat Pohjanmerestä R. fjord

(30 km pitkä. 10-15 km leveä) ja Nisuin fjord

nimiset rannikko iarvet. N. 1
/* maasta on nummea

ja dyynejä. — Pääkaupunki R. (3,528 as. 1911)

(it H. f ioniin pohjoisrannalla. Harjoitetaan maa-
taloustuotteiden kauppaa.

Ringsted, kaupunki Tanskassa, Soron amtissa

keskellä Sjaellandia; 4.045 as. (1911). — Kaunis
ent. benediktiiniluostarin kirkko 1100-luvulta

(uusittu 1909). — Sja?llandin maapäivien kokoon-

tumispaikka. — R. sai 1000-luvulla benediktiini-

luostarin, joka tuli rikkaaksi ja mahtavaksi.

Riniitti ks. R li i n i t i s.

Rink, Hinrich Johannes (1819-93),

tansk. Grönlannin tutkija, otti 1845-47 osaa

mineralogina ..• lalathea" fregatin maapallon
ympäri purjehdukseen, matkusteli 1848-51 Pohjois-
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Grönlannissa tehden käänteentekeviä tutkimuksia
Grönlannin sisämaanjäästä, toimi sitten ansiok-

kaasti 1853-68 valtion virkamiehenä Grönlannissa,

oli 1871-82 kunink. grönlantilaisen kaupan johta-

jana Kööpenhaminassa. — Vertailevan kieli- ja

satututkimuksen perusteella R. päätteli eskimoiden

alkuaan asuneen Alaskassa, josta sitten levisivät

Grönlantiin asti. — Pääteokset: ,,Om isens

udbredning og beva?gelse over Nordgrnnland's
fastland" (1853), ,,Gronland, geografisk og sta-

tistisk beskrevet" (1852-57), ,.Eskimoiske eventyr

og sagn" (1866, lisäys 1871). (E. E. K.)

Rinmannin vihreä, luultavasti kobolttisin-

kaattia CoZn02 , vihreä väriaine, jota saadaan

esim. sekoittamalla 1 osa kobolttikarbonaattia

ja 9 osaa sinkkioksidia ja sitten hehkuttamalla.

Käytetään vesi- ja öljyväreissä. Ei ole myrkyl-
linen. S. S.

Rinnakkaiskulut (parallelit), mus., johtuvat

siitä, että kaksi ääntä kulkee samaan suuntaan,

pysyen saman (tahi samanlaisen) intervallin väli-

matkalla toisistaan. Jatkuvat terssi- ja seksti-r.

soivat miellyttäviltä, mutta niiden vaikutus on

pintapuolinen ja vakavaan tyyliin sopimaton.

Kvintti- ja oktaavi-r :ssa äänet sulavat yhteen,

kadottaen itsenäisyytensä. Senvuoksi kuuluvat
oppikirjain kieltämät rinnakkaiskvintit ja -ok-

taavit aloittelevien pahimpiin kompastuksiin (n.

s. kvintti- ja oktaavivirheet). I. K.

Rinnakkaiskurssit, niin järjestetyt oppikurs-

sit, että kaksi tai useampia vuosiosastoja lukee

oppikirjasta samaa kohtaa, nuorin osasto ainoas-

taan (tavallisesti oppikirjaan erityisesti merki-

tyt) pääasiat ja vanhemmat niiden lisäksi jossain

määrin laajempaa esitystä. Tämmöistä kurssin-

järjestelyä pidetään jo monella taholla vanhentu-

neena ja sitä käytetään pääasiallisesti maalais-

kansakouluissa, joissa useampia vuosiosastoja on
vhden opettajan samanaikaisesti opetettavana.

M. S.

Rinnakkaissävellajit, mus., muodostavat sä-

velten melodisen ja harmonisen rakenteen perus-

tuksen. R:ksi sanotaan duuri- ja mollisävellajia,

joilla on yhteinen sävelala (ja siis yhteinen etu-

merkintö), esim. C-duuri ja a-molli. Sävelalaan

kuuluvista kantasävelistä johtuvat toiset lähinnä

duurin, toiset rinnakkaisen mollin perussävelestä.

Kumpi sävellaji on kysymyksessä, riippuu siitä,

kumpaisetko sävelet esiintyvät melodisesti ja ryt-

millisesi i huomattavammilla kohdilla. /. A".

Rinnakkaisyhdistys ks. Galvaaninen
paristo.
Rinnanahdistus ks. Hengenahdistus,

Ahdashenkisyys ja Angina p e c t o-

r i s.

Rinnankorkeus, metsänh., välimatka maasta
(jalkapohjasta) keskikokoisen henkilön rinnan-

kohdalle; sovinnaisesti l,s m:n mittaväli puun-
runkoa myö imi maasta lukien, jolta korkeudelta

seisovien puiden rungon läpimitta usein otetaan.

O. L/h.

Rinnankorvennus, mahalaukun katarrissa

esiintyvä rintaan säteilevä polton- ja kivuntunne.
vrt. M a h a k a t a r r i.

Rinnankouristus ks. Astma.
Rinnanpistos ks. Pistos ja Keuhko-

pussi n t u 1 e h d u s.

Rinnan vesipöhö ks. Hydrotoraksi ja

Keuhkopussintulehdue.

Rinnastaa, asettaa rinnakkain. Rinnas-
tettuja lauseita ovat ne kieliopillisesti

toisiinsa liitetyt yksinäislauseet, jotka yhdistyk-
sessä ovat saman- 1. tasa-arvoisia. ollen siis joko
molemmat (kaikki) päälauseita tai molemmat
(kaikki) samassa alistussuhteessa olevia sivulau-

seita. Myös lauseenosia rinnastetaan (ks. Lau-
seen osa). Rinnastetut lauseet (ja lauseenosat)
liitetään toisiinsa joko rinnastavilla konjunktsio-
neilla (ks. K o n j u n k t s i o n i) tai asyndeetti-
sesti (ks. Asyndeton). rxinnastussuhteen
vastakohta on alistussuhde (ks. Lause).

A. K.
Rinnat 1. nisät (mummce), maitorauhaset

ympäröivine runsaine rasvakudoksineen ynnä
niitä peittävä iho, ihmisen ja muutamien mui-
denkin imettäväisten rinnanseinämän etusyrjissä.

Rauhasten vientitiehyet — 15-24 luvultaan -

päättyvät nänniin (mamilla), joka ulkonee kes-

keltä nänninkehää (areola matnmce) r:n kummun
keskustasta. Nänni kellineen on erään väriaineen

vaikutuksesta ruskea, verisuonista ja hermoista
rikas. R. ovat neitosella tavallisesti kiinteät ja

pyöreät. Kun maitorauhaset imettämisen aikana
täyttyvät, käyvät r. riippuvammiksi vaikkakin
täyteläämmiksi, samalla kuin verisuonet laajene

vat. Imettämisen jälkeen eivät r. tavallisesti saa-

vuta entistä pyöreyttään, vaan ovat litteämmät,

iho on sitäpaitsi usein runsaiden arpien peit-

tämä. Siitinelimien kanssa r:lla on likeinen

hermojen välittämä yhteys, niin että esim. imet-

täminen voi aikaansaada helposti havaittavia

emänsupistumisia (polttoja). Miehelläkin on r.

kaikkine niihin kuuluvine elimineen, vaikka tav.

aivan surkastuneessa tilassa. Verrattain tavalli-

nen on imettämisen aikana maitorauhasessa syn-

tyvä tulehtuminen (ks. Nisätulehdus), joka

sopivalla hoidolla voi väistyä, mutta usein myös
johtaa rintapaiseeseen. Tämä on ajoissa avattava,

koska se muuten voi johtaa maitorauhasten laa-

jaan tuhoutumiseen. Toinen verraten yleinen

r:n tauti on syöpä, joka mahdollisimman aikai-

sin on leikkaamalla poistettava, se kun helposti

kylvääntyy alkuperäisestä pesäkkeestä etäisiinkin

elimiin, mistä se ei enää ole poistettavissa. —
Nisiä voi välistä esiintyä useampiakin pareja

(polymastia) ; ilmiö käsitetään tav. atavistiseksi.

B. 77. J:s.

Rinnenkaln, kivikautinen asuinpaikka Liivin-

maalla, ks. 1 1 ä m e r e n-ni a a k u n n a t. esihis-

toria.

Rinnustin ks. Valjaat.
Rinolalia (kreik. rhis, genet. rhino's = nenä,

ja hilia' = puhelu, < lale'in = puhella) , nenään pu-

huminen, johtuu joko siitä, että nenä jostain

syystä tukkeutuu (r. clausa), tahi siitä, että nenä-

ontelo syystä tai toisesta ei täydellisesti voi sul-

keutua suuonteloon päin (r. apertaj. E. 8-ti.

Rinoliitti (kreik. rhis, genet. rhino's = nenä,

ja li1hos = k\v\), nenäkivi. R:t ovat kovia, kivi-

mäisiä muodostumia, jotka useimmissa tapauk-

sissa syntyvät siten, että jonkun nenään jääneen

esineen ympärille kiinnittyy kerroksittain kuivu-

nutta limaa ja kalkkisuoloja. E. 8-ti.

Rinoplastiikka (kreik. rhis, genet. r/u?io's, =

nenä, ja plastike' [tekhnej = muodostamistaito, <
plassein = muodostaa), osittain tahi kokonaan

puuttuvan nenän korvaaminen plastillisten leik-

kausten avulla. E. 8-ti.
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Rinoskleromi (kreik. rliis. genet. rhino's =

nenä, ja skle'röma = kovettuma) , erityisen baktee-

rin (Bacillus scleromatis) aiheuttama kroonillinen

tulehdus nenän ihossa ja nenä- sekä nieluonte-

lon limakalvossa. Aluksi ilmaantuu sairaaseen

kohtaan pehmeitä herneen kokoisia nystyröitä,

jotka sittemmin vähitellen kovettuvat ja suure-

nevat muodostaen hyvin kiinteitä kasvannaisen

tapaisia kyhmyjä. — Hoito on toistaiseksi ollut

miltei toivotonta: röntgeu-säteillä lienee viime
aikoina kuitenkin saatu jonkinlaisia tuloksia.

E. S-ti.

Rinoskopia (kreik. r/iis, genet. rhlno's = nenä,

ja shope'in = katsoa) , nenä- ja nieluontelon tutki-

minen, joko suoranaisesti sieraimien kautta (r.

anterior) taikka peilin avulla suun kautta (r.

posterior). E. S-ti.

Rinta (thorax), selkärankaisten (erityisesti

korkeampien) vartalon etuosa, jonka keskuksena
on r.-ontelo elimineen ja tukena r.-kehä. Ah-
taammassa merkityksessä r :11a tarkoitetaan ai-

noastaan r. -ontelon etu- ja sivuseinänäni. R:n
lihaksista ovat tärkeimmät toisella päällään etu-

raajaan liittyvä i s o r.-l i h a s, tämän alainen

pieni r.-l i h a s (ks. Rintalihakse t) ja

molempien alla oleva, toisella reunallaan kylki-

luiden pintaan, toisella taas lapaluuhun liittyvä

etumainen s a h a 1 i h a s (musculus serra-

tus anterior). Kylkiluiden välissä on kaksi ker-

rosta kylkiluiden välilihaksia (m us-

culi intercostales). Kädellisillä ja siipijalkai-

silla sekä useilla muillakin nisäkkäillä sijait-

seva! r : ii pinnassa maitorauhaset (ks. t., vrt.

myös Rinnat). — R:ksi nimitetään joskus
myöskin niveljalkaisten (ks. t.) keski ruumista.

/. V-s.

Rintahaarniska ks. Haarniska ja Ri-
t a r i n v a r u s t u s.

Rintakatarri ks. Bronkiitti.
Rintakehä, korkeampien selkärankaisten rinta

onteloa ympäröivä luu- (ja rusto-) suojus, jonka
muodostavat rintanikamista lähtevät kylkiluut

ja näitä etupuolella yhdistävä rintalasta. Täl-

lainen täydellinen r. on vain nisäkkäillä

ja linnuilla sekä osalla matelijoita (vrt. Kylki-
luut ja Rintalasta). — Ihmisen r. kape-

nee alhaalta ylöspäin, poikkileikkauksessa se on
munuamainen, riippuen siitä, että selkäranka
kulkee sen takaseinässä kauas esiinpistävänä

harjuna, leveys on suurempi kuin paksuus, päin-

vastoin kuin nelin jaloin liikkuvilla nisäkkäillä,

joiden r. on vahvasti sivuilta litistynyt. Ihmi-
sen r:n muoto on muuten jonkun verran erilai-

nen eri sukupuolilla ja eri yksilöillä. Hengit-
täessä se laajenee .ylös-, sivuille- ja eteenpäin, ks.

Hengitys, Kylkiluut ja L u Il st o kuvi-

neen. /. V-s.

Rintakuva (ransk. buste: ruots. byst, port

rättbyst ja brösibilä) ks. Kuvapatsas ja

Muotokuva.
Rintalasta (sternum), kaloilta, eräiltä sam-

makkoeläimiltä sekä käärmeiltä ja kilpikonnilta

puuttu\a, mutta useimmilla selkärankaisilla hyvin
kehittynyt luu (t. rusto), jonka etupäähän liittyvät

suorastaan t. episternumin (ks. t.) välityksellä

solis- ja korppiluut (mikäli kuminatkin ovat ke-

hittyneet), reunoihin taas tav. joukko kylkiluita.

Matelijoilla, linnuilla ja nisäkkäillä r. on nähtä-

västi alkuaan syntynyt kylkiluiden vapaiden päi-

den laajennuksista, jotka ensin ovat kummalla-
kin puolen yhtyneet pitkittäiseksi kapeaksi le-

vyksi, ja nämä sitten keskiviivassa keskenään yh-
tenäiseksi r:ksi. Joskus voi yhteenkasvettumi-
nen ihmiselläkin pysähtyä ennen aikojaan, joten

r:aan jää keskinen halkeama (fissurq sterni). —
Erityisen iso ja voimakas on lintujen r. Si-

leälastaisilla (Rntit(v) se on litteä levy, harjalas-

taisten (Carinulrr / r:ssa taas on lentolihaksien

kiinnityspaikkana keskinen harja (carina 1.

orista sterni). N i s ä k k ä i d e n r :ssa erote-

taan kolme osaa: et limaisin on kädensija
(manubrium), sitä seuraa runko (corpus) .ja

tämä jatkuu m i e k k a 1 i s ä k k e e k s i (pro-

cessus xiphoideus). Ihmisellä niiniä kaikki ovat
litteitä ; ensimaiseen niveltyvät solisluut sekä
kylkirustojen välityksellä ensimäinen ja osaksi

toinen kylkiluupari, rungon reunoihin taas toi-

sen ja 5:n seuraavan kylkiluuparin rustot. Kuva
ks. art. L u us t o. /. V-s.

Rintalihakset finiisc/ili pcctorales). toisella

p .'.dl im olkavarteen ja olkapäähän, toisella rinta-

kehään liittyviä lihaksia (vrt. Rinta). Ihmi-
sen iso rintalihas (musculus pectoralis

major) on heti ihon alla ja ulottuu epäsäännöl-
lisesti neliskulma sena solisluun, rintalastan ]a

ylimmän kylki ruston pinnasta olkaluuhun.
Sen tehtävänä on vetää olkavartta ruumiin sei-

nää kohti ja eteenpäin sekä kiertää sitä sisään-

päin. Sitäpaitsi se olkavarren ollessa paikoil-

laan voi to ;mia rintakehää kohottavana sisään-

hengityslihaksena (kuva ks. Lihakset). Sen
alla on kolmikulmainen pieni rintalihas
(musculus pectoralis minor), joka kiinnittyy
korppilisäkkeeseen ja vetää kohotettua olkapäätä
alas ja eteenpäin. Muiden lihasten ohella se voi

lisäksi kohottaa kylkiluita. — R. ovat jo sam-
makkoeläimillä hyvin kehittyneet, liittyen edessä
osaksi rintalastaan, osaksi vatsan pintaan. Suh-
teellisesti voimakkaimmat ne ovat hyvälentoisilla

linnuilla (..lentolihakset", vrt. Rintalasta).
/. V-s.

Rintama, asennossa olevan sotajoukon etu-

sivu. -- R.-l i n j a. sotajoukon ensimäinen rivi.

Jos joukko muuttaa kulkusuuntaansa, puhutaan
r :n-m uutokses t a. R :aa vastaan tehty
hyökkäys on r.-h y ö k k äy s. Linnoituk-
sen r. on sen päälinja linnakkeenkärjestä toi-

seen. - It.-h a r
j o i t . u k s e t. asentojen vaihto-

harjoitukset, käännökset, r:n katkaiseminen sekä
asennossa ollessa että marssiessa. M. v. E.
Rintamayksikkö, taktillinen yksikkö: komp-

pania, eskadroona, patteri. .1/. v. II.

Rintanikamat ks. Luusto ja Selkä-
r a n k a.

Rintanoja ks. K a i d e p u u.

Rintaontelo (cavum thorads), selkärankaisten
alkuperäisestä yditenäisestä ruumiinontelosta poi-

kittainen väliseinän erottama etuosa. Jo kaloilla

on ruumiinontelossa ohut. kaivomainen väliseinä,

mutta vasta nisäkkäillä, joilla oikea lihaksikas

väliseinä, pallea (ks. t.) on kehittynyt, puhu-
taan varsinaisesta r:sta. Ni ikk i ;1e i rintakehiä
ja pallean rajoittaman r:n täyttävä! suurimmaksi
osaksi keuhkot ja sydän verisuonilleen. Alku-
peräinen ruumiinontelokalvo (ks. Ruumiin-
o n t e 1 o) muodostaa näiden ympärille suljetut

kalvopussit : molemmat k e uh k O p u s S i t, joi-

den sisempi lehti (pleura visceralis) päällystää
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keuhkon ulkopintaa ja ulompi lehti (pleura parie-

talis) r:n sisäseinämää, ja keuhkopussien välisessä

ontelossa, v äl i k a r s i n a s s a (cavum mediasti-

nalcj olevan, sydänpussi n, jossa niinikään

on kaksi lehteä, sydämen ulkopintaan kasvettu-

nut pericardium viscerale (epicardium) ja ulompi

pericardiinn parieUile (ks. Sydän). Välikarsi-

na.-sa ovat myös henki- ja ruokatorvi sekä

kateenkorvarauhanen. Kuva r:sta elimineen ks.

S i s ii 1 m y k s e t. I. V-S.

Rintaperillinen. R:iä ovat, lain käyttämän
sanamuodon mukaan, ,,ne, jotka syntyvät etene-

vässä suvussa, niinkuin poika ja tytär ja niiden

lapset", ks. Perillinen.
Rintapulveri, yleinen nimitys erilaatuisille

jauhomaisille sekoituksille, joita käytetään yskää

lieventämään. Ne sisältävät lakritsijuurta, lak-

ritsia, sennanlehtiä, fenkolia, anista, rikkiä, soke-

ria, salmiakkia y. m. s. eri määrissä.

Rintasivu, geol., se puoli muinaisen maajään
tai jäävirran kuluttamaa kalliota, joka on ollut

jään kulkusuuntaa vasten ja hioutunut pyö-

reäksi. Vastakkainen suoja- 1. a 1 u s s i v u on

jäänyt särmikkääksi ja jää on irroitellut siitä

lohkareita mukaansa. Näennäisiä rinta- ja

suojasi v u ja voi syntyä satunnaisiin suun-

tiin kallioiden halkeilemisen kautta. Niiden
suuntaus ei ole yhtäpitävä jään piirtämien uur-

teiden kanssa. E. M-nen.
Rintasuoja 1. rintamus, mullasta, lumesta,

puusta, kivestä tai betonista tehty kiinteä suoja-

laite tai valli. Linnoituksissa ja kenttävarustuk-

sissa r :t ovat tav. mullasta ja hiedasta luotuja.

Uusimmissa linnoituksissa on myös panssaroi-

tuja betoni-r:ia. M. v. 77.

Rintasyöpä, rintarauhasessa esiintyvä syöpä,

ks. Syöpä.
Rintatauti ks. Keuhkotauti.
Rintatee, speeies pectorales, sekoitus muser-

rettuja kasvinosia, pääasiallisesti lakritsi- ja

alteejuurta sekä timjamin- ja malvankukkia ja

aniksen ja fenkolin hedelmiä. Käytetään yskän-
lääkkeenä. S. 8.

Rintatiehyt (duvlus thoracicus), ohutseinäinen
käytävä, johon imu- 1. kudosneste, lymfa, vatsa-

ontelon sisälmyksistä, takaraajoista ja eturuu-

miin vasemmasta puoliskosta kokoontuu ja jota

myöten se joutuu laskimosysteemiin (vrt. Imu-
suonet). Ihmisen r. alkaa toisen lannenika-

man kohdalta, kulkee sitten aortan oikeata puolta

rintaonteloon ja laskee lopuksi kaulassa vasem-
man solislaskimon loppupäähän. Lintujen r. on
eturuumiissa parillinen. Alemmilla selkärankai-

silla r. ei vielä varsinaisesti esiinny. 7. V-s.

Rintaääni ks. Ääni ja Ääniala.
Rintelen, Viktor (1826-1908), saks. laki-

mies ja valtiopäivämies (kuului keskustaan). Tär-

keimmät teokset: ,,Systematische Darstellung des

gesamten neuern Prozessrechts" (1879-83), „Ge-
richtsverfassung uud Justizvenvaltung" (2:nen
pain. 1889). „Das Konkursrecht" (1890), „Der
Zivilprozess" (1891), ..Der Strafprozess" (1891).

..Die kirchenpolitischen Gesetze Preussens und des

Deutschen Reichs" (2 :nen pain. 1903). El. K.
Rinuccini [-util'-]. O t t a v i o (k. 1623), it.

runoilija, joka sepitti tekstit ensimäisille it. oop-

peransäveltäjille, Perri'lle, Monteverdi'lle y. m.
7. K.

Rio ks. K o b a n.

.'?. VIII. Painettu 22/n 15.

Rio /esp. no, port. rlu]. 1. Esp. ja port. maant.
nimissä, = joki. — 2. ks. Rio de Janeiro.
Riobamba [-a' m-] {Roiiahumba, myös Caja-

bamba), Chimborazon provinssin pääkaupunki
Ecuadorin valtiossa Etelä-Ameriikassa, Andes-
vuoriston ylänkölaaksossa 2,890 m yi. merenp.
Chimborazon, Carihuairazon, Tunguraguan ja

Altarin juurella, rautatien varrella; n. 12,000 as.— Sijaitsi ennen 20 km lännempänä, nyk. Caja-
bamban kylän paikalla, jossa maanjäristys 1797
sen tuhosi, surmaten 30,000 henkeä.
Rio Bermejo [-e'ho] (Rio Vermejo, ..punainen

joki"), Paraguay'ii lisäjoki oik., lähtee Boliviasta,

virtaa kaakkoista pääsuuntaa, jakaantuen mo-
neen haaraan; 1,224 km. Kuljettava matalapoh-
jaisilla höyryaluksilla.

Rio de Janeiro [riu de zane'iruj. 1. Valtio
Etelä-Brasiliassa, Atlantin valtameren ranni-

kolla; 68,982 km2
, 1,250,000 as. (1913), 18 km2 :llä

(Brasilian taajimmiu asuttu valtio). — Rannikko
alavaa, paikoitellen rämeistä, paikoitellen hyvin
viljavaa, laguuneja pitkin rantaa. Sisempänä
korkeita, metsäisiä vuoristoja (Serra do Man-
tiqueira 1,712 m, Serra dos Orgäos 1,750 m), laa-

joja aarniometsiä. Ilmasto kuuma, rannikolla kos-

tea, epäterveellinen, sisämaassa terveellinen. Pää-
joki Parahyba do Sul. Viljellään kahvia, sokeria,

maissia, maniokkia, puuvillaa, etelänhedelmiä

y. m. Metsistä saadaan arvokkaita puulajeja-

Karjanhoito tärkeä. Teollisuus, joka käyttää vuo-

ristojokien erinomaisia koskia, on melkoinen

:

puuvilla-, villa-, sokeri-, rommi-, olut- y. m. teh-

taita. — Taaja rautatieverkko. — Pääkaupunki
Nictheroy. — 2. Brasilian liittotasavallan pää-

kaupunki (täydellinen nimi Säo Sebastiäo do R.

d. J., tav. lyhenn. Rio), sijaitsee tavattoman kau-

niilla paikalla 22 km leveän, saaririkkaan R. d.

J:n-lahden länsirannalla, vastapäätä Nictheroyta
;

1,128,637 as. (1911), niistä paljon ulkomaalai-

sia. Lähempine ympäristöineen (kaikkiaan 1,116

km2
) R. d. J. muodostaa Brasilian liittoalueen

(Districto Federal). — R. d. J. on rakennettu pai-

koitellen mereen asti ulottuvien vuorien ja kuk-

kuloiden (m. m. keilanmuotoinen Päo de Assu-

car = ,,sokeritoppa", 387 m korkea, satamaan vie-

vän salmen suussa) juurella oleville suoperäisille

tasangoille (vain i
/2 -l m yi. merenp.; siitä osaksi

johtuu kaupungin epäterveellisyys: keltakuume,

y. m. taudit), ollen siten asemakaavaltaan hyvin

hajanainen; se ulottuu 16 km pitkin rantaa ja

Rio de Janeiron lahti.
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10 km sisämaahan. Liike-elämän keskustana on

suora- mutta kapeakat uinen vanhakaupunki, jo-

hon lännessä liittyy uusikaupunki Cidade Nova
(päärautatieasema) sekä kauempana sisämaassa

ja pitkin rannikkoa lukuisat esikaupungit, Glo-

ria, Cattete, Botafogo (mielisairaala). Säo Chris

toväo (ent. keis. linna Boa Vista) y. m. Monta
puistoa: kasvit, puutarha, Passeio Pubiko. Praga

da Republica, Praga Tiradentes (Dom Pedro I:n

ratsupatsas) y. m. — Vanhan kaupungin raken-

nukset enimmäkseen koruttomia, graniitista ra-

kennettuja. 1-2 kerroksisia. Huomattavia r a-

kennuksia: ent. kaupungintalo (rak. 1743,

Juhana VI: n asunto), nyk. sähkölennätinvirasto,

Cattete-palatsi (nyk. presidentin asunto), Itama-

räty-palatsi (ulkoasiain ministeriö), oikeus-

palatsi, kauppapörssi. Kirkkoja: Candelaria

(alettu 1775), Säo Francisco de Paula, y. m. —
Oppi- ja sivistyslaitoksia verraten vä-

hän, huonosti varustettuja: lääket. opisto, poly-

teknillinen opisto, kansallislukio (perust. 1735),

Lyceo de artes e officios-opisto, Benjamin Cons-

tant-opisto, piispallinen seminaari (perust. 1739),

taidekoulu, musiikkikonservatori, kansalliskir-

jasto (260,000 md.), kansallismuseo Boa Vistan

linnassa, tälitit. observatori, eläint. ja kasvit,

puutarha. — Useita sairaaloita ja hyväntekeväi-

syyslaitoksia: .Santa Casa, Säo Sebastiäo (sairaa-

loita), Hospicio Nacional-mielisairaala (maailman

parhaiten varustettuja) y. m. — Valtakunnan
keskusvirastojen, eduskunnan, arkkipiispan is-

tuin. — Hyvä vesi- ja viemärijohtojärjestelmä.

Sähköraitiotieverkko. — Elinkeinot. Teolli-

suutta edustavat puuvilla-, villa-, vaatetus-, jal-

kine-, tupakka-, säilyke-, sokeri- y. m. tehtaat,

kone- ja korjauspajat, myllyt, panimot. Pääelin-

keinona kuitenkin kauppa, jota edistää erinomai-

nen, linnoitettu satama ' (telakoita, veistämöitä,

varastoja; säännöllinen laivaliikenne useaan Eu-

roopan, Pohjois-Ameriikan ja Etelä-Ameriikan

satamaan), jossa 1912 selvitettiin 14,4 milj. rek.-

ton. (1900 4 milj. ton.). Sisämaahan lähtee useita

rautateitä. Vientinsä puolesta (kahvia, sokeria,

vuotia, arvokkaita puulajeja, tupakkaa, tapiokaa

y. m.) R. d. J. ei voi kilpailla Santoksen kanssa

"(jonka kahvinvienti kasvaa R. d. J:n vähitellen

taantuessa), ollen 1905 177,2 milj. mk. (n. 1
/a

Brasilian viennistä). Tuonti (viljaa, lihaa, juoma-

tavaroita, voita, juustoa, kivihiiltä, puuvillaa, ko

neita y. m.) oli sam. v. arvoltaan 294 milj. mk.
(n. 2

/5 Brasilian tuonnista). — Historia. R. d.

j :n lahdessa lienee ensimäisenä käynyt port.

Gongalves tammikuussa 1502, luullen sila joen

suuksi (nimi = ,,tammikuun joki"). Ransk. huge-

notit perustivat 1555 sinne ensimäisen uutisasu-

tuksen La France Antarctique, jonka portugali

laiset 1560 hävittivät, perustaen sen sijalle 1566

R. d. J:n. Ranskalaiset valloittivat sen 1711. läh-

tien sieltä vasta saatuaan suuren sotaveron. Bra-

silian pääkaupunki 1702. Portugalin hovi asui

R. d. J:ssa 1808-21, 1822 siellä Brasilia julistet-

tiin keisarikunnaksi ja 1889 tasavallaksi. Ka-
pina- ja vallankumousyrityksiä R. d. J :ssa teh-

tiin 1891, 1893-94, 191*0. ' E. E. K.

Rio de la Plata ks. La Plata.
Rio de Oro lesp.. = ..kultajoki") . 1. Lahti Af-

rikan länsirannikolla, Kanarian-saarista etelään,

35 km pitkä, S km leveä. — 2. Espanjalle kuu-

luva alue Afrikan länsirannikolla. R. d. O. -lah-

den ympärillä, etelärajana on Kap Blanco, poh-

joisrajana pidetään Kap Bojadoria, idässä Rans-
kan Saharaa vastaan raja kulkee (sopimus 1900)

osaksi 12° länt. pit. myöten; n. 190,000 km 2
,

12,000-130,000 as., paimentolaisia arabialaisia ja

berberejä. R. d. O. on n. 300 m yi. merenp. ole-

vaa ylätasankoerämaata, jossa on harvassa kei-

taita. Sisämaassa Adrar niminen alue on vilje-

lyskelpoisempaa, tuottaa viljaa, taateleita, melo-

neja y. m. Pääelinkeinona on karjanhoito, jonka

tuotteita etupäässä maasta viedään. Vienti ar-

voltaan 0.4 milj.. tuonti 0,i milj. mk. (1911). Pää-
paikka Villa Cisneros ed-Dajla-niemellä. — Hal-

linnollisesti R. d. O. kuuluu Kanarian-saariin. —
Portugalilaiset löysivät R. d. O.-lahden 1400-

luvulla luullen sitä joensuuksi •. he vaihtoivat

siellä alkuasukkailta vähän kultahiekkaa (josta

nimi). Espanjalaiset perustivat sinne kauppa-
paikan 1476, ottivat alueen suojelukseensa 1885.

E. E. K.

Rio Grande (esp. ja port., = „iso virta") . 1. Joki
Länsi-Afrikassa, suurimmaksi osaksi Portugalin

Guineassa, lähtee Ranskan Guineasta, virtaa län-

tistä pääsuuntaa, laskee 55 km pitkän, kulku-

kelpoisen suulahden (jota myös nimitetään siilien

lisäksi laskevan Rio Geban mukaan) kautta
Atlantin valtamereen. — 2. Joki (myös Motagua)
Keski-Amer iikassa, Guatemalan valtiossa, laskee

Honduraksen-lahteen; 550 km, josta veneillä kul-

jettavaa 200 km. — 3. Lagoa dos Patos nimisen

rannikkojärven mereen yhdistävä salmi Etelä-

Ameriikassa, Etelä-Brasiliassa. — 4. Kaupunki
(Suo Pedro do R. G. do Sul) Etelä-Brasiliassa,

Rio Grande do Sulin valtiossa, Lagoa dos Patos-

järvestä mereen johtavan R. G:n länsirannalla

sisämaahan vievän rautatien päässä; n. 22,000 as.

(1900), joukossa paljon saksalaisia. Suuria villa-,

puuvilla-, tupakka- y. m. tehtaita, panimoita, myl-

lyjä. Viedään lihaa, vuotia, sarvia, matte-teetä,

villakankaita, papuja y. m. Satama on 65 milj.

mk:n kustannuksilla syvennetty 9 m: iin. Sään-

nöllinen höyrylaivayhteys Eurooppaan. Perust.

1737. E. E. K.

Rio Grande del Norte (esp., = „Pohjolan iso

virta"), joki Pohjois-Ameriikassa, lähtee San
Juan-vuorilta (3,600 m yi. merenp.) Kalliovuoris-

tossa, kulkee eteläistä pääsuuntaa Meksikon ra-

jalle El Pasoon, jossa kääntyy kaakkoon, muo-
dostaen siitä alkaen rajan Meksikkoa vastaan,

virtaa 450 km matkan syvissä (300 m) kallio-

rotkoissa, laskee siirtyvän suusärkän poikki

Meksikon-lähteen; 2.800 km, vesialue 580.000 km 2
.

Vesimäärä tavattoman vaihteleva; tulvakautena

toukok.-kesäk. sen vesi leviää rannikkotasangolle,

kuivana aikana se on pitkät matkat aivan vede-

tön. Liikenteelle merkityksetön ;
vettä käytetään

suuressa määrässä kastelutarkoituksiin. -- Suu-

rimmat lisäjoet: Bio Pecos vas.. Rio de los

Conchos ja Salado oik.

Rio Grande de Santiago [-ja'-] (Tololotlan),

joki Meksikossa, alkaa Guanajuatou valtiossa

Lerma ja Lajas uimisista lähdejoista, virtaa hin-

tistä pääsuuntaa, kulkee Chapala-järven kautta

sekä sitten luoteista suuntaa, muodostaen useita

voimakkaita vesiputouksia (Juanacatla-putous

21 m korkea), ja laskee 30 km San Blas'n poh-

joispuolella Isoon valtamereen; 816 km. Laiva-

liikenteelle arvoton.

Rio Grande do Norte. 1. Joki Pohjois-Brasi-
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liassa, R. G.* d. N:n valtiossa; suun poikki kul-

kevalla särkällä on vain 2,6 m vettä. — 2. Valtio

Pohjois-Brasiliassa, Atlantin valtameren ranni-

kolla; 57,485 km2
, 480,000 as. (1913), intiaaneja,

portugalilaisten jälkeläisiä, neekereitä ja seka-

rotuisia. Rannikko tasaista, viljelyskelpoista,

taajemmin asuttua, sisäosat kumpuista, kuivaa
maata, karvaan asuttuja. Ilmasto kuuma, ter-

veellinen. Harjoitetaan maanviljelystä (sokeria,

kahvia), karjanhoitoa. Viedään etupäässä sokeria.

— Pääkaupunki Natal, josta rautatie eteläänpäin.

Rio Grande do Sul (..Etelän iso virta"),

Brasilian eteläisin valtio, Uruguay-joen itä- ja

eteläpuolella, Atlantin valtameren rannikolla;

236,553 km2
, 1,750.000 as. (1913), joista n. 21%

saks.. 12 %. it. juurta. — Valtion pohjois- ja

koillisosa on enimmäkseen metsäistä, alavaa

vuoristomaata (1,000-1,100 m yi. merenp. ; Serra

do Mar, Serra Geral), jonka etelä- ja länsipuo-

lella leviää aaltoinen, heinää kasvava tasanko.

Rannikko on hiekkaista; kaksi isoa rannikko-

järveä: Lagoa Mirim ja Lagoa dos Patos (280 km
pitkä, 55 km leveä) . Joet laskevat rannikko-

järviin (Jacuhy, Camaquam) ja länteen Uruguay-
jokeen (Ijuhyguassu, Ibicuhy). Ilmasto terveel-

linen, sadeaika kesäk.-syysk. — Pääelinkeinona

on karjanhoito, jota harjoitetaan suuressa mitta-

kaavassa etelän ja lännen aroilla. Maanviljelystä

harjoittavat etenkin v:sta 1824 maahan asettu-

neet saks. uutisasukkaat Jacuhy-joen pohjoisten

lisäjokien varsilla ja samoille seuduille 1870-

luvulta alkaen saapuneet italialaiset; tuotteet:

vehnää, maissia, riisiä, maniokkia, tupakkaa,

papuja, hedelmiä, viinirypäleitä y. m. Metsistä

saadaan matte-teetä, arvokkaita puulajeja. Teol-

lisuus (villa-, puuvilla-, nahka-, tupakka- y. m.
tehtaita) melkoinen. Tärkeimmät teollisuus- ja

kauppakaupungit Porto Alegre ja Rio Grande.
Pari rautatietä kulkee maan halki. Pääkaupunki
Porto Alegre. — Valtion länsiosassa, Uruguay-
joen varrella on 1906 per. suom. uutisasutus

n. 100 km:n päässä Argentiinan Misiones-valtiossa

olevasta suom. siirtolasta. Uutisasukkaat tulivat

aluksi Pohjois-Ruotsista, sitten Pohjois-Suomesta.
Suomalaisia on siirtolassa muutama sata. —
R. G. d. S :n alueelle perustivat jesuiitat ensi-

mäiset asutukset 1600-luvun alkupuoliskolla.

E. E. K.

Hioja [rio'ha]. 1. Provinssi Argentiinan länsi-

osassa, Andes-vuoriston juurella; 89,498 km 2
;

89.264 as. (arv. 1910). — Länsiosan täyttävät

Andes-vuoriston 4,000 m:iin nousevat haarakkeet,

itäosa on suola-aroa. Ilmasto kuiva (vuotuinen

sademäärä 225 mm). Maanviljelystä voidaan har-

joittaa kastelun avulla. Karjanhoito tuottavaa.

Vuoret ovat mineraalirikkaita: vaskea, kultaa,

rautaa, hopeaa, kivihiiltä y. m. — 2. Edellä-

mainitun provinssin pääkaupunki, keskellä

maata, Andes-vuoriston haaranteiden itäjuurella:

n. 6,000 as. Rautatie. Tunnettu hyvistä viineis-

tään. — Per. 1591, maanjäristys hävitti sen 1894.

Bio Muni (Espanjan Guinea), Espan-
jalle kuuluva pieni siirtomaa Länsi-Afrikassa,

Guinean-lähden rannikolla, Rio Muni ja Rio
Campo nimisten jokien välissä, Saksan Kame-
runin ympäröimä maanpuolelta; n. 30,000 km2

,

140.000-200,000 as., joista pari sataa eurooppa-
laista, pääväestö neekereitä. Rannikkoalue mata-
laa, rämeistä, vailla satamia. Laajoja aarnio-

metsiä, joista neekerit kokoavat kaut sukkia,
punapuuta, palmuöljyä y. m. — Espanja otti

R. M:n haltuunsa 1843, rajat määrättiin 1900.

Rion (Rhion, vanhan ajan Phasis), joki Kau-
kaasiassa, Kiitäisin kuvernementissa, lähtee Kau-
kasus-vuoriston etelärinteeltä 2,132 m yi. merenp.,
virtaa metsäisten seutujen läpi mutkitellen ete-

lään, länteen, etelään, länteen ja laskee epäter-

veellisen, rämeisen suiston kautta Poti'n koh-
dalla Mustaanmereen; 314 km, josta 84 km kul-

jettavaa. Vesialue 9,174
t
km2

.

Rio Napö ks. N a p 6.

Rio Negro („musta virta"). 1. Joki Etelä-Ame-
riikassa, Amazonas-joen lisäjoki (suurin) vas.,

lähtee Kolumbian itäosasta, virtaa Venezuelan
rajalle asti koilliseen, sitten etelään, saa vas.

Casiquiare nimisen lisäjoen Orinokosta (ks. B i-

furkatsion i), siirtyy Cucuhy'n sotilasaseman
kohdalla Brasilian alueelle, kääntyy itäkaakkoon,

virtaa leveänä, monihaaraisena aarniometsäalueeo
halki ja laskee Manäos kaupungin kohdalla Ama-
zonas-virtaan; 2,150 km pitkä, kuljettava. Suu-
rin lisäjoki Rio Branco vas. — 2. Joki Etelä-

Ameriikassa, Argentiinassa, syntyy Kordilliee-

rien itärinteiltä tulevien Limay ja Neuquön ni-

misten jokien yhtymisestä, virtaa pampas-seiitu-

jen halki kaakkoista suuntaa, muodostaen matkal-
laan Choele Choel nimisen saaren, laskee Viedman
alapuolella Atlantin valtamereen ; 900 km pitkä.

Kuljettava 3,5 m syvässä kulkevilla aluksilla

30 km ylöspäin Viedmaan asti, pienemmillä aluk-

silla Limay'n lähteillä olevaan Nahuel Huapi-jär-

veen asti. — 3. Territori Etelä-Argentiinassa, At-
lantin valtameren ja Kordillieerien välissä R. N.-

joen ympärillä; 206,700 km2
, 40,200 as. (1912).

Tasaista pampas-aroa. Soveltuu erinomaisesti kar-

janhoidolle, osittain myös maanviljelykselle. Pää-
kaupunki Viedma R. N. -joen varrella. E. E. K.

Rio Tinto (esp., = „musta joki" ; myös Minas
de R. T.), kaivoskaupunki samannimisen joen läh-

teillä Lounais-Espanjassa, Huelvan provinss ; ssa;

11,603 as. (1900). — R. T:n luona olevat, jo

roomalaisaikana tunnetut vaskikaivokset ovat

maailman rikkaimpia; vuotuinen tuotanto on

n. 1 milj. ton. malmia. Kaivokset ovat v:sta 1872

Riotinto company'n hallussa, joka osti ne 100

milj. mk :11a. Vaski viedään Huelvan sataman
kautta Englantiin.

Riouw (Rion, Rhiouio, Bintang), Alankomaiden
Itä-Intiaan kuuluva saaristo Malakan-niemen
eteläpäässä (jonka jatkoa se geologisesti on), Singa-

poren salmen eteläpuolella; muodostaa Lingga-,

Karimon-, Tambelan-, Anambas- ja Nahina
(Natoena-) saaristojen sekä Sumatran itäranni-

kolla olevan Indragiri'n ruhtinaskunnan keralla

R. nimisen residenttikunnan; 42.429 km 2
, 112,216

as. (1905), joista yli 25% kiinalaisia. 221 euroop-

palaista. — R. on yleensä metsäistä, laajalti rä-

meistä. Tuottaa arvokkaita puulajeja, pippuria,

gambiiria, vähän tinaa. — R:ia hallitsee muha-

mettilainen alkuasukasruhtinas, jonka toimia val-

voo Tandjong Pinangissa Bintangin (R:n) saa-

rella asuva alank. residentti. — R. on Marco Po-

lon mainitsema Pentam. Kuului malaijilaiseeu

Malakan kuningaskuntaan, joutui sitten portuga-

lilaisille, näiltä Bintangin sulttaanille. Saarilta

käsin harjoitetun merirosvouksen takia alanko-

maalaiset 1818 julistautuivat sulttaanin yliher-

roiksi. E. E. K.
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Ripa. 1. Oveuripa 1. kiiäkä = kahva. 2. Valu-

kappaleissa esiintyvä ohuehko, tasapaksu vahvike.

jota käytetään jäykistämään tasapintaisia kap-

paleita, nurkkauksia y. m., jolloin kappale tulee

kevyt, mutta silti luja. Myöskin käytetään r:oja

edistämään lämmönsäteilyä. esim. ripaputket ja

-uunit. Po P-o.

Ripalämpöpatteri ks. L ä m m i t y s 1 a i t o k-

s e t, palsta 1346, kuva: palstal 1347-1348.

Ripauuni, valurautainen uuni, jonka ulkopin-

taa peittäviil tavallisesti pituussuuntaiset rivat,

esim. kirkonuunit 1. kamiinat. Po P-o.

Ripillelaskeminen ks. K o n f i r m a t s i o n i.

Ripon [ripan], George Frederick Sa-
muel Robinson. R:n markiisi (1827-1909),

engl. valtiomies; isä oli Frederick John
Robinson, R:n jaarli (1782-1859), joka aika-

naan oli useiden ministeristöjen jäsenenä ja

v. 1827 pääministerinä. K. nuor. valittiin parla-

menttiin 1852 ja liittyi vapaamieliseen puoluee-

seen; oli moneen kertaan vapaamielisten minis-

teristöjen jäsenenä, viimeksi 1905-08; ollessaan

18S0-84 Intian varakuninkaana R. koetti oikeu-

denhoidon alalla saattaa alkuasukkaat englanti-

laisten vertaisiksi ja saavutti tämän johdosta

alkuasukasväestön suosion, mutta englantilaisen

väestön vihan. J. F.

Riposo f-pö'-J (it.), lepo, rauha. Kuvaama-
taiteissa r. tai r.-kuva tarkoittaa pyhän perheen

esitystä, jossa Joosef, Neitsyt Maria ja Jeesus-

lapsi ovat kuvatut levähtämässä pakomatkallaan
Egyptiin; r. merkitsee myös samaa kuin
Natur e morte ja Stilleben (ks. n.).

E. R-r.

Riposti (ransk. riposte), vastapisto t. -isku.

joka miekkailussa, nyrkkeilyssä t. m. s. nopeasti

annetaan, niinpian kuin vastustajan hyökkäys
on saatu torjutuksi ja ennenkuin hän on ehtinyt

palata puolustusasentoonsa. Kl. U. S.

Rippi (ruots. skrift), synnintunnustus. Jo van-

hassa kirkossa vaadittiin julkista synnintunnus-
tusta julkisesti tehdyistä ja pahennusta herät-

täneistä rikoksista. Tällainen tunnustus oli suo-

ritettava joko seurakunnan tahi seurakunnan-
kaitsijan edessä. Yleensä vallitsi r:iin nähden
jommoinenkin vapaus neljänteen lateraanikokouk-

seen asti (1215), jossa määrättiin, että jokaisen

täysi-ikäisen kristityn tuli vähintään kerran vuo-

dessa, mieluimmin paaston aikana, pannakirouk-
sen uhalla, tunnustaa papille kaikki syntinsä.

R. oli suoritettava henkilökohtaisesti ja suulli-

sesti papin korvaan (siitä nimitys korva
rippi). Ripitettävän tuli luetella kaikki syn-

tinsä; salatuista ei ollut anteeksiantoa. Papilla

oli myös oikeus tehdä yksityiskohtaisia kysymyk-
siä r. -kaavojen mukaan. Kuu sovitus Jumalan
kanssa täten tuli kokonaan papista riippuvaksi,

joutuivat maallikot täydellisesti papiston vallan-

alaisuuteen. R:n kautta katolinen pappi saattaa

johtaa seurakuntalaisiansa myöskin maallisissa

ja valtiollisissa asioissa. Säännökset r:stä mää
rättiin tarkoin Tridentin kokouksessa 1545-63.

Katolisessa kirkossa r. on yksi kirkon seitsemästä

sakramentista. Et:iä seuraa kirkon puolelta syn-

ninpäästö (ks. t.).

Protestanttisessa kirkossa katsotaan pääasiaksi

syntien tunnustamista Jumalalle. Kuitenkin pi-

detään hyvänä synnin tunnustamista kristivel-

jelle tai papille. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa

annetaan yksityiselle r:lle suuri merkitys; siitä

huolimatta se on suuressa määrässä hävinnyt käy-
tännöstä. Evankelisessa kirkossa vallitsee 1:11

suhteen vapaus: ai tunnustettaviin synteihin näh-
den : ainoastaan ne synnit, jotka vaivaavat omaa-
tuntoa; b) r.-isään nähden: pappi tai muu us-

kottu henkilö; c) aikaan nähden: niin usein kuin
sisällinen tarve vaatii.

Suomen kirkko-oikeudessa erotetaan a) ylei-

nen r., jolloin ehtoolliselle aikovat yhdessä tun-

nustavat syntinsä kirkossa; bi yksityinen r., kun
joku yksityisesti tekee sielunpaimenelle yleisen

synnintunnustuksen ja saa synninpäästön; e) eri-

tyinen r., kun ihminen sielunpaimenelle tunnus-
taa jonkun erikoisen synnin, joka hänen omaa-
tuntoansa vaivaa. Kirkkolaissa on vielä säädetty,

että ne, jotka ovat tuomitut törkeistä rikoksista,

ovat ripitettävät eritviselh. käsikirjassa mi ui
tyllä tavalla, kun he pyytävät r:iä. Kirkkolain
54-57 §§. Sala-r:stä erityisesti 58 §. E. Ka.

Rippi-isä. Se käsitys, että ripitettävä on ver-

lattava lapseen ja ripittäjä isään, liittyy raama-
tulliseen sanontatapaan (1 Kor. 4 15 ; Gal. 4 19 ).

Alkuaan ripin kuuleminen oli seurakunnan-
kaitsijan (= piispan) etuoikeus, mutta muuttui
myöhemmin tavallisten pappien ja munkkien
oikeudeksi. Evankelisessa kirkossa voi ken usko-

vainen tahansa ripittää ja antaa synninpäästön.
E. K-a.

Rippikirja, hartaus- ja rukouskirja niitä var-

ten, jotka valmistautuvat ripille ja Herran ehtool-

liselle. Suomessa paljon käytetty rippikirja on
ollut J. F. Freseniuksen ,,Rippi ja H. Ehtool-

lisen kirja" (suom. 1763). Myöskin virsi- ja

evankeliumikirjaan liitetyssä rukouskirjassa on
erityinen osasto niitä varten, jotka aikovat käydä
ripillä. E. K-a.

Rippikirkko, jumalanpalvelus, jossa Herran
ehtoollista vietetään.

Rippikoulu, ensimaiseen ehtoollisellakäyntiin

valmistava nuorison kristillisyyden opetus. R. on
kirkossa verrattain nuori laitos. V. 1686 kirkko-

laki puhuu ainoastaan ehtoolliselle laskettavien

kuulustelusta, mutta ei tiedä opettamisesta mi-

tään. Vasta 1740 Turun tuomiokapituli velvoitti

kiertokirjees.-a hiippakunnan papistoa pitämään
3 t. 4 kuukautta vuodessa r:ua niille, jotka aiko-

vat ensi kerran käydä Herran ehtoollisella.

V. 1774 Porvoon hiippakunnan pappeinkokous
päätti. i'\i\\ rippikoulukyselyjä oli toimeenpantava
muutama päivä vuodessa jokaisessa seurakun-

nassa. Nykyinen kirkkolaki velvoittaa papistoa

joka vuosi pitämään r:ua niin pitkän ajan kuin
tuomiokapituli määrää, kuulusteltuaan papiston

ja seurakuntain ajatusta asiassa (48 §) . Nykyään
seuraavat sisäänpääsyvaatimukset f:uun oval

voimassa: a) selvä sisäluku. b) tutustuminen

raamatunhistorian tärkeimpiin kertomuksiin,

e) Lutherin vähän katekismuksen ulkoa osaa-

niinen. — Jos vanhemmat ja edusmiehet haluavat
saada lapsensa jonkun erityisen, oman tahi vie

raan seurakunnan papin yksityisesti opetetta-

viksi, ja tämä pappi siihen suostuu, on sellainen

yksityinen r. luvallinen (Kirkkolaki 46 §). vrt.

K o n f i r m a t s i o n i. /". K-a.

Rippiraha, rippi-isälle annettava uhri eli

lahja. Kun ripittäminen oli yleinen pääsiäis-

juhlan aikana, sai tämä maksu pääsiäisrahan

nimen. Meillä ovat pääsiii israhat papiston uuden
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palkkausjärjestyksen kautta poistetut; Saksassa

ne ovat vielä paikoin käytännössä. E. K-a.

Rippisaarna, yleisen ripin yhteydessä seura-

kunnalle pidettävä kehoituspuhe. Kokoelmia:
A. F. Granfelt, „Rippipuheita" (1908) ; J. C. Bring,

„Rippipuheita" (1901). E. K-a.

Rippisalaisuus ks. Rippisinetti.
Rippisinetti (lat. sigillum confessionis), papin

velvollisuus pitää salassa, mitä ripissä tunnuste-

taan. Jos pappi ilmaisee sen, mitä hänelle ripin

turvissa on uskottu, menettää hän virkansa. Jos

pappi salaripissä saa tietoonsa sellaisia hankkeita,

jotka koskevat isänmaan rauhaa tai turvalli-

suutta, taikka yksityisten henkeä ja onnea, tulee

hänen tarkkaan tiedusteltuaan kaikki asianhaarat,

kehoittaa ripitettävää antamaan teko julkisesti

ilmi. Jos tämä ei siihen taivu, ilmoittakoon pappi
asian hyvissä ajoin ja varovaisesti viranomaisille

ja antakoon heille tietoa asianhaaroista sen ver-

ran, kuin harkitsee mahdolliseksi, ripitetyn suo-

rastaan tai välillisesti siitä ilmi tulematta
(Kirkkolain 58 §). E. Ka.
Rippituoli, rippiä varten kirkkoon rakennettu

koppi. Siinä on kaksi osastoa, toinen rippi-isää,

toinen ripitettävää varten. Osastot ovat erotetut

väliseinällä, jossa on ristikko, joten rippi-isä voi

kuulla ripitettävän puheen. Rippituolit ovat luul-

tavasti tulleet käytäntöön vasta Tridentin ko-

kouksen jälkeen. E. Ka.
Ripple-marks [rijplmäks] (engl.) ks. Aallon-

j ä 1 j e t.

Ripsi, yleinen nimitys kaikille vakopintaisille

kankaille tai sidoksille, joissa joko loimi tai kude
on toistaan paksumpaa tai joissa muuten lanko-

jen keskinäisestä punoutumisesta aiheutuu, että

toisen lankajärjestelmän langat jäävät melkein
suoriksi, kun taas ohuemmat langat taipuen mut-
kistuvat toisten ympäri. Täten lcimi-r:ssä kude
on vahvempaa ja jää suoraksi, kun loimi mut-
kailee ja muodostaa loimipinnan kankaalle.

R.-vaot kulkevat niissä poikittain kankaan syr-

jästä toiseen. Kude-r:ssä taas loimet ovat pak-
sumpia kuin kudelangat ja vaot kulkevat loimen
suuntaan pitkin kangasta ja kude muodostaa
kankaan pinnan. E. J. S.

Ripsi, väre- 1. väryskarva (ks. Ripsi-
e p i t e 1 i) ; myös varsinaisista karvoista käy-
tetty nimitys (esim. silmäripset).

Ripsiepiteli, v ä r y s- 1. värekarvaepi-
teli on epiteli (ks. t.), jonka solujen vapaassa
päässä on yksi t. useampia (joskus 100 :kin) alku-

liman muodostamia hienoja ripsiä 1. värekarvoja.
Kun r. on eläimen ulkopinnassa kuten ripsima-

doilla, rataseläimillä, lukuisien muiden vedessä
elävien selkärangattomien toukilla y. m., vie rip-

sien luonteenomainen, aaltomaisesti edentyvä liike

eläintä eteenpäin, tuo ravintoa suuhun, pitää liuolta

hengitysveden vaihdoksesta j. n. e. Fysiologisesti

samantapainen on yksisoluisten eliöiden (esim.

ripsilikoeläinten) ripsipeite. E. esiintyy moni-
soluisilla eläimillä myöskin sisäisten ontelojen
t. tiehyiden sisäseinänä. Niinpä useiden selkä-

rangattomien suuontelo ja yleensä ruuansulatus-
kanava on r:n verhoama, ripsien liike käy täl-

löin ulkoa sisäänpäin, ravintoa sisään johtaen.
Korkeimmillakin selkärankaisilla tavataan r:iä
monessa paikassa, m. m. aivo- ja selkäydin-
ontelojen sisä.seinämässä sekä hengitysteiden,
munajohtimien y. m. limakalvossa, jossa ripsien

Dendrocoelum lac-

teura; g Ptupään
hermosolmut (nii-

den edessä sil-

mät), d suolen
haarakkeita, n pi-

tuushermo, p nie-

lupussi (suuauk-
ko siitä taapäin).

liike käy sisältä ulospäin (ks. lähemmin Lima-
kalvot). /. V-s.

Ripsilikoeläimet ks. C i 1 i a t a.

Ripsimadot, v ä r y s m a d o t 1. pyörre-
madot (Turbellaria), useimmiten vapaina
vedessä eläviä, soikeita t. pitku-

laisia laakamatoja, joiden lit-

teätä ruumista peittää ripsi-

epiteli. Ihossa on pieniä neulasia.

rhabdiitteja, jotka voivat
työntyä ulos ja toiminevat ruu-

miin erittämän liman ohella saa-

liinpyydystyseliminä (ravintona
ovat kaikenlaiset pikkueliöt).

Muodoltaan monenlainen suoli on
yleensä hyvin kehittynyt, mutta
takapäässään umpinainen. Suu-
aukko on vatsapuolella, tav. jo-

tenkin keskipaikoilla ruumista;
siitä lähtevä nielu vahvaseinäi-
nen, venyvä, nielupussin ympä-
röimä. Ruumiin etupäässä on
yleensä 2 silmää, joskus suurempi
joukko pitkin etureunaa. Her-
mostosta, erityselimistä y. m. ra-

kenteesta ks. L a a k a m a d o t.

Useimmat r. ovat kaksineuvoisia.

Suvullisen lisääntymisen ohella

tavataan muutamilla myös suvu-
ton, jolloin eläin voi suotuisissa

olosuhteissa jakautua (kurou-
tua) poikittaisiin osiin niin no-

peasti, että syntyy väliaikaisesti

16:kin yksilöä käsittävä ketju. Samoilla muo-
doilla on myös hyvin voimakas regeneratsioni-

kyky. Eräillä meri-r :11a on muodonvaihdos,
munista kehittyy nim. ensin täysikasvuisesta
hyvin poikkeava toukka (protrochula). Pääryh-
mät Rhabdoccela ja Dendroccela. Edellinen käsit-

tää etupäässä mikroskooppisia muotoja, joilla on
yksinkertainen, suora suoli; makeassa vedessä
yleinen m. m. suku Microstomum. Dendroccela-
ryhmän muodot ovat suurempia, useimmat 1-

useampia cm, suoli runsashaarainen. P o 1 y c 1 a-

d e i 1 1 a (kaikki merimuotoja) useampia, T r i-

cladeilla 3 runsasliuskaista päähaaraa (vrt.

kuvaa). Viimemainittuihin kuuluvat m. m.
makea nvedenplanariat (meillä esim. valkea

Dcndroc(elu7)i lacteum, suku Planaria y. m.) ja.

n. s. maaplanariat (useimmat tropiikeissa).

Meillä on tavattu n. 80 lajia, useimmat Rliabdo-

co?la ryhmästä. /. V-s.

Ripsisolu ks. Ripsiepiteli.
Ripuaarilainen laki, ripuaari-frankkien laki-

kirja, sepitetty 500-lnvun alkupuolella, nykyisessä

muodossaan kuningas Dagobert I:n ajalta

(622-638). ST. <!.

Ripuaarit (lat. iripa = ranta)
,
„ranta-asukkaat",

olivat frankkien toinen, itäinen. Reinin varsilla

elävä pää heimo.

Ripuli ks. Suolitaudit.
Ripulirutto ks. Suolitaudit.
Risatauti (.scrophulosis) on pitkällinen, tuberk-

kelibasillin aiheuttama rauhastulehdus, joka esiin-

tyy lapsilla ja nuorilla henkilöillä. Erityisesti

ovat käularauhasel turvonneet, ja kun useita täl-

laisia rauhasia ryhmittyy yhteen, muodostavat
ne joskus suuria pahkoja kaulalle. Toisinaan

syntyy rauhasiin märkimisiä, ja jos märkäpesS
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puhkeaa iholle, niin muodostuu hitaasti parane-

via aukomia (fisteleitä) ja suuria, rumentavia
arpia. — Muista tulehduksellisista rauhasturvot-

tumista eroavat risatautiset rauhaset siinä, että

ne ovat kivuttomia. -— Risatauti ei ilmene

ainoastaan rauhasissa. Useilla risatautisilla on
rauhasturvottumain ja -märkimisten ohella iho-

rohtumia, ja -märkimisiä (skrofuloderma) , lima-

kalvotulehduksia. tuberkuloottisia luu- ja nivel-

vammoja. Yleistila on tav. huono. Risatautiset

lapset ovat laihoja ja kalpeita.

Eoidossa on etupäässä kiinnitettävä huomiota
yleishoitoon, sillä paikalliset oireet katoavat sitä

myöten kuin yleistila kohoaa. Tässä tarkoituk-

sessa parannetaan ruokahalua, annetaan helposti

sulavaa, mutta voimakasta ruokaa. Kalanmaksa-
öljy on erittäin suositeltavaa. Edellisten ohella

on ilmastohoidolla suuri merkitys. Suositeltavia

ovat liiekkaperäiset, havumetsäiset rannikkoseu-
dut lämpimänä vuodenaikana, vuoristoseudut ja

havumetsää kasvavat kangasmaat kaikkina, vuo-

denaikoina.

On mainittava eräs toinen tauti, jossa rauha-

set myöskin pitkällisesti turpoavat ja jota aikai-

semmin on pidetty risataudin ensimäisenä asteena.

Se on n. s. lymfatismi. Se eroaa kuitenkin
risataudista siinä, että sitä ei aiheuta tuberk-
kelibasilli, vaan rauhasturvottumat johtuvat koko
imunestejärj eston, usein perinnöllisellä pohjalla

olevasta, sairaloisesta tilasta (lymfaattinen dia-

teesi). Lymfatismissa on huomattavissa muiden-
kin rauhaskudoksesta muodostuneiden elinten

suurentuminen, ennen kaikkea kitarisain (ton-

sillien) ja nielun takarisain (adenoidiset vegetat-

sionit). Sitäpaitsi ovat lymfaattiset, kuten risa-

tautisetkin lapset taipuvaisia saamaan limakalvo-

katarreja, rohtumia kasvoihin ja etenkin korvien
taakse sekä punoittumia ja hiertymiä taivepaik-

koiliiu. Useat näistä lapsista — vaikka eivät ole

laihoja, vaan joskus huomattavan lihaviakin, —
ovat kalpeita, velttoja ja voimattomia. Heiltä
näyttää puuttuvan joustavuus ja hermoston lu-

juus. Toiset ovat hermostuneita, helposti kiihot-

tuvia, luonteeltaan oikullisia. Usein on vaikea
erottaa risatautia ja lymfatismia toisistaan. Sil-

loin tulee tuberkuliinikoe määrääjäksi. E. A.
Risiini, 1'icinus-kasvin siemenissä esiintyvi»,

amorfinen, fermentintapainen muna nvalkuaisaine,

toksn Huimiini. Sitä on niissä noin 3%. R. on
myrkyllinen ; muuttaa veren tervamaiseksi ai-

neeksi. 6 milligrammaa (= noin 10 siemenessä
oleva määrä) on kuolettava annos ihmiselle, ks.

R i s i i n i k a s v i. S. S.

Risiinikasvi (Ri-

cinus communis).
suuri EuphorbiaceoB-

heimon ruoho, joka
kuumissa maissa voi

tulla melkein puumai-
seksi. Kukat yksikoti-

set, pienet, haarai-
si.->;i tertuissa. Leh-
det suuret, kourasuo-
niset, 5-8-liuskaiset.

Hedelmä piikkinen
kota, jossa on 3 n.

1 cm:n pituista täpli-

kästä siementä. Meillä

on kasvi 1 -vuotinen.

puutarhoissa jokseenkin usein viljelty koriste-

kasvi, lämpimissä maissa se on monivuotinen,
ja sitä viljellään paljon varsinkin Itä-Intiassa,

myös Afrikassa ja Ameriikassa hyvin öljyn-

pitoisten siemeniensä vuoksi. Niistä puristetaan

öljyä, jota käytetään paljon polttoaineena ja

saippua- y. m. teollisuudessa, Kiinassa myös
ruokaöljynä ja sitäpaitsi ympäri maapallon ulos-

tavana vatsalääkkeenä. Viljelys on hyvin vanha.

Kasvin kotimaa on troopillinen Afrikka.

E. L.

Risiiniöljy, oleum ridni tai oJeum pahnce

christi, castor <>il. risiinikasvin kuorituista sie-

menistä puserrettu öljy. Sitä eristetään myös
uuttamalla ja vedessä keittämällä. Lääkkeeksi
kelpaavaa r:yä saadaan ainoastaan kylmänä hei-

kosti puristamalla, lujemmin puristettaessa saa-

daan Teknillisiin tarkoituksiin käytettävää. Sa-

dasta kilosta siemeniä saadaan ensi puserruk-

sessa 26-29 kg öljyä, joka kelpaa lääkkeeksi, toi-

sessa puserruksessa 10 kg ja kolmannessa 8 kg.

Kuumassa pusertaen tai rikkihiilellä uuttaen saa-

daan jäännöksestä vielä 5-10 kg. Ensi puserruk-

sessa saatu öljy keitetään moneen kertaan ve-

dessä, kunnes kaikki munanvalkuaisaineet ovat

saostuneet, ja kuivataan sitten sekä annetaan

kirkastua. Näin saatu puhdas r. on kirkas, väri-

tön tai hieman kellertävä, melkein hajuton ja

mauton rasvaöljy. 0° :een jäähdytetystä r :stä

eroaa valkoisia kiteisiä rakeita. Sen om.-p. 0,95-

0,97. Saippuoitumisluku 180-184 ja jodiluku 82-86.

Se liukenee kaikissa suhteissa jääetikkaan ja ab-

soluuttiseen alkoholiin. Kuivuu ohuena kerrok-

sena sitkeäksi massaksi. IL on pääasiallisesti,

yli 80 %, risinolihapon glyseriiniesteriä ja sisäl-

tää sitäpaitsi vähän tristeariinia ja hydroksy-

steariinia. Sisältää 74 % hiiltä, 10,86 % vetyä

ja 15,7i % happea.

R:yä valmistetaan Pohjois-Ameriikassa, Meksi-
kossa. Italiassa ja Intiassa, joko kotimaisista tai

Itä-Intiasta, Jaavasta. Afrikasta y. m. tuotetuista

siemenistä. Etelä-Venäjälläkin on öljyä alettu

eristää. Paras laadultaan on italialainen. Se on

Italiassa yleisenä kansan lääkkeenä. Sen ulostava

vaikutus johtuu risinolihaposta. On myös hius-

kasvua edistävää ulkonaisesti käytettynä. Suu-

rimman osan r:n tuotannosta kuluttaa villa-

ja puuvillateollisuus, turkinpunaöljy n valmistus.

nahka-, saippua- ja koneöljyteollisuus. Intiassa

käytetään sitä polttoöljynä ja valaistukseen. Vä-

listä sitä väärennetään sesami- ja puuvilla-

öljyillä y. m. 8. S.

Risiko ks. Riski.
Riski (ransk. risque, it. risico), vaara, vastuu,

uhka. uhkayritys. Tätä sanaa käytetään varsin-

kin ilmaisemaan sitä epävarmuutta, joka on ole-

massa useimpain taloudellisten yritysten onnis-

tumiseen nähden. Niiden yhteydessä oleva r. vai-

kuttaa, ja joskus tuntuvasti, hintain muodostu-
miseen, koska tappion mahdollisuus pakottaa

korottamaan niitä. — Riskeerata (ransk.

risquer), uskaltaa, panna alttiiksi.

Riskilä ks. K i i s 1 a t.

Risoluto /-»'-/• mus., päättävästi.

Rissa, kolmivarpainen lokki. ks. Lokit.
Rissanen, .Inho Vilho (s. 1873), taide-

maalari, synt. Kuopion maaseurakunnassa. Työs-

kenneltyään aluksi ammattimaalarina R. sai

ensimäisen taideopetuksensa 1806-97 Helsingin ja
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Juho Rissanen, „Povariakka

Turun piirustuskouluissa ja 1897-98 (syys- ja

kevätkauden) Pietarin taideakatemiassa, jatkoi

senjälkeen opintojaan jälleen Suomen taide-

yhdistyksen koulussa Helsingissä, oleskeli valtion

matka-apurahalla 1900-01 Italiassa (varsinkin

Firenzessä), jonne taas 1903 palasi Hovingin
matkarahalla tutkiakseen pääasiallisesti fresko-

maalausta. R:n ensimäiset maalaukset ovat vesi-

värikuvia, joista mainittakoon 1899 maalatut
..Sokea" ja ,,Povariakka" (Ateneumissa) sekä

..Lapsuuden muisto" (1902, Unkarin valtion

kokoelmissa Budapestissa). Kaksi koristeellista

pannoo-kuvaa, ..Avannolla onkijoita" ja ,.Sampo
jäitä murtamassa" (molemmat Ateneumissa),
taiteilija maalasi 1900 Suomen paviljonkiin Parii-

sin maailmannäyttelyssä, jossa hän sai pronssi-

mitalin. Vv. 1904 ja 1909 hän teki Helsingin
kaupungin pääkirjastotaloon freskomaalaukset
„Työstä paluu" ja ..Tehtaanpaja", Kuopion kau-
pungin museoon freskon , ,Rakentajat" (1909)

sekä Viipuriin kauppaneuvos J. Lallukan liike-

huoneistoon ison öljyvärisen seinämaalauksen

, ,Satamassa" (1910) ja kauppaneuvos W. Hack-
manin talon eteishalliin 3 koristeellista seinä-

maalausta. Tämän lisäksi R. on maalannut Nil-

siän kirkkoon alttaritaulun ,,Ristin tie" (1906)

ja useita henkilö- ja laatukuvia (esim. ,,Seulo-

jatar", Antellin kokoelmissa. ..Ruumiinpesiäiset",

Turun museossa, ,,Nahkurit", Suomen valtion

oma, ja „Nauhankutojatar". kaikki v :lta 1908).
— R. kuuluu suorastaan kansan keskuudesta
kohonneisiin taiteilijoihimme ja aloittaa uransa
talonpoikaiselämän kuvaajana, jona hän osoittaa

harvinaisen omaperäistä käsitystä ja erikoista

psykologista havaintokykyä. Hänen esitystapansa
on ensin naturalistisen suorasukaista, mutta alun-

alkaen on sille ollut ominaista koristeellinen

luonne, joka hänen oleskellessaan Italiassa ja

viime aikoina Ranskassa on yhä enemmän paina-

nut leimansa hänen suurpiirteisen yksinkertai-

sesti ja leveästi tyylitielevään väri- ja viiva-

käsittelyynsä. E. R-r.

Riste, rautatiepysäkki Porin radalla Kyttälän
ja Kokemäen asemien välillä, Kokemäen pitäjässä,

90 km Tampereelta. 40 km Poriin.

Risteilijä, sota-alus, jonka pääasiallisena teh-

tävänä on tiedustelu- ja vartiopalvelus, vihollisen

Uudenaikainen risteilijä.

merikaupan häiritseminen, vihollisen rannikoi-

den saartaminen ja omien kauppa alusten suoje-

leminen. R:t ovat sentähden voimakkailla ko-

neilla ja suurella hiilivarastolla varustettuja sekä
nopeakulkuisia. — Panssar i-r., panssaroitu r.,

s. o. varustettu panssarikannella ja panssaroi-

duilla kyljillä. P a n s s a r i k a n s i-r :llä on
vain kansi panssaroitu, ei kyljet. — R:n depla-

sementti on suuruuden mukaan 2,000-30,000 ton.

— Panssari-r:t jaetaan kahteen luokkaan, pans-

sarikansi-r :t kolmeen. — Sitäpaitsi on myös
aivan pieniä n. s. torpedo-r :itä, deplasementti
vain n. 1.000 ton. vrt. Panssarialus.

M. v. H.

Risteyttää, panna toimeen risteytys 1. risti-

siitos (esim. kasvien- ja kotieläinten jalostus-

työssä.

Risteytys ks. Ristisiitos.
Risti. 1. Kidutus- ja teloitusvälikappale, uskon-

nollinen tunnuskuva. Sanan lat. vastine crux
merkitsee myöskin kidutusvälinettä {crucifi're =

kiduttaa), kreik. stauro's, joka U:ssa T:ssa tar-

koittaa r:iä, merkitsee vain ,.paalua". Rooma-
laisten käyttämän teloitus-r:n mainitsevat kui-

tenkin useat kirjai- £? r-i

lijat olleen T kir-

jaimen muotoisen.
Vanhimmassa säily-

neessä ristiinnaulit- Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3.

tua Kristusta esit-

tävässä kuvassa (pilakuva 3:nnelta vuosis.) on r.

T:n muotoinen (kuva 2). Tätä r:n muotoa sano-

taan usein egyptiläiseksi t. Anto-
niuksen r :k s i (kuva 1) . Tavallisimmat

kristillisessä kirkossa esiintyvät muodot ovat

kuitenkin kreikkalainen ja 1 a t i n a 1 a i-

n e n r. (käytäntö ei silti rajoittunut asian-

omaisiin idän ja lännen kirkkoihin). — Kreik-
kalainen r. (kuva 3), jonka kaikki neljä osaa

ovat yhtä lyhyet, on kehittynyt siitä nelipuolai

sesta pyörästä, joka jo kauan ennen kristin-

uskon esiintymistä oli käy-

tännössä ensin auringon ja

auringonjumalan, sittemmin
yleensä jumaluuden tunnus-

kuvana. Usein nähdään puo-

lien välissä säteitä (kuva 4). Kuva 4.

Tätä auringonratasta kristityl

samoinkuin heidän esi-isänsä käyttivät jumaluu-

den tunnuskuvana. S t « maalattiin myös usein

keskiajalla äskenvihityn kirkon seinälle (k o n-

s e k r a t s i o n i- 1. v i h k i m ii- r.. kuva 5). Sama
merkki (r.-s ä d e k e h ä) nähdään myös ristiin-
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naulitun Kristuksen päiin takana,

missä se on hänen jumaluutensa tun-

nuskuvana (kuva 6). Vähitellen pyö-

ränpuolät levenevät ja rengas kape-

nee häviten lopulta kokonansa ja vain

puolat jäävä! jäljelle (kuva 7). Mutta

tämä sama kehitys on myös tapahtu-

nut paljoa ennen ajanlaskumme alkua.

Assyrian kuningaspalatseista on löy-

detty auringon tunnuskuvia, joista rengas jo on

hävinnyt ja vain puolat ovat jäljellä muodos-

taen kreik. r:n. — Latinalai-
sessa r:ssä rungon aliosa on

paljoa pitempi kuin yläosa (kuva 9).

Se on kehittynyt kreik. r:stä siten,

että aliosaa pidennetään (ristiin-

naulitun esittämiseksi), ynnä siten,

että kreik. r. asetettuna sauvan

pääluin on sulanut yhteen tämän
issa. sekä myöskin siten, että

T:n muotoinen r. saa poikkipuun

Kuva (i a.

Kuva 6 b.

Kristuksen pää
Naantalin kir-

kosta.

Kuva Kuva 8. Kolminai-
suus, miniatyyri

1300-luvulta.

yläpuolelle ..päällekirjoitusta" varten jatkon,

joka aluksi on kapeampi, mutta levenee sit-

ten rungon mittaiseksi. Näin ei kreik. eikä

lat. r. sinänsä esitä Golgatan r:iä eikä r.

siis alkuperin ole Kristuksen alennuksen,

hänen häpeällisen kuolemansa, vaan hänen

Kuva 9. kirkkautensa ja jumaluutensa tunnuskuva.

[O. Montelius, ..ITjulet som en religiös

sinnebild i förkristen och kristen tid" („Nord.

tidskr.", 1901), sama, „Solens hjul och det

kiisi na korset" („Nord. tidskr.", 1904), sama,

„Det latinska korset" („Nord. tidskr.", 1907).]

Muita r : n muotoja ovat vino Andreaksen
(ks. t.) r., Pietari n r., ylösalaisin käännetty,

,-Jh- lat. r. Arvonmerkkinä käytetään

<)* tavallista lat. r :iä piispan-
r : n ä, arkkipiispa n- 1.

p at r i a r k a n-r :n ä (kuva 10),

paavin-r:nä (kuva 11) y. m.

Useat heraldiset r :t ovat saaneet

nimensä niistä ritarikunnista, joiden merkkinä

ne ovat olleet, tai suvuista, joiden vaakunaan

r T
Kuva 10. Kuva 11

Kuva 12. Kuva 13.

ne kuuluvat. — P. Yrjön r,

(kuva 12) on alkuaan kreik. r..

jonka haarat ovat laajenne-

tut ; Johanniittain- 1.

.Malta-r:n (kuva 13) muo
dostaa neljä teräväkärkistä

kolmiota, joiden kannassa on syvä pykälä.

—

\ rt . myös II ^ k a r i s t i.

2. Mus., merkki, #, joka asetetaan nuotin

vasemmalle puolelle osoitukseksi siitä, että sen

tarkoittaman sävelen tulee soida 1
/2 sävelaskelta

korkeammalla. /. K.

Risti, tiihlit.. ks. Etelänristi.
Ristic f-titsj. Jo van (1831-99). serb. valtio-

mies; vaikutti kansalliskokouksen sihteerinä huo-

mattavasti Obrenovirien takaisin kutsumiseen

1858; ollessaan lähettiläänä Konstantinopolissa sai

aikaan, että turk. sotajoukot lähtivät Belgradista

ja muista Serbian linnoista; oli useampaan eri

otteeseen pääministerinä, viimeksi 1887 ;
holhooja-

hallituksen jäsenenä 1868-72 ja 1889-93; 1878

Serbian edustajana Berliinin kongressissa; jul-

kaissut saksaksi : ..Kurze Charakteristik des gei-

stigen und sittlichen Zustandes von Serbien"

(1851), ,,Die neuere Litteratur der Serben"

(1852) ja. serbiaksi teoksia Serbian uusimmasta
historiasta. J. F.

Ristiholvi, kahden toisiaan leikkaavan tyn-

nyriholvin muodostama holvi (ks. t.) ; ks. myös
G o o t tilainen, R o m a a n i 1 a i n e n ja

R o m alainen 1 y yli; vrt. R a k e n n u s-

taide ja Sisäkatto.
Ristihuuli (labium leporinum), synnynnäinen

epämuodostuma, jossa ylähuuli on vaillinainen ja

halki, vika. joka samalla, saattaa kohdata myös-
kin kitalakea. Vika on usein operatsionilla kor-

jati avissa.

Ristihämähäkki ks. TI ä m ä häkit.
Ristiina ks. Kristiina.
Ristiina (ruots. Kristina). 1. Kunta,

Mikkelin 1., Mikkelin khlak., Ristiinan nimis-

miesp. ; kirkolle Hietasen rautatieasemalta 18 km,
Mikkelistä 24 km. Pinta-ala 544.4 km 2

, josta

viljeltyä maata (1910) 8.436 ha (siinä luvussa
luonnonniityt 3.435 ha, viljaakasvava kaskimaa
98 ha. puutarha-ala 22.5 ha). Manttaalimäärä
55 65

/72- talonsavuja 590, torpansavuja 113 ja

muita savuja 148 (1907). 7.011 as. (1913);

1,358 ruokakuntaa, niistä 1.113:11a maanviljelys

pääelinkeinona (1901). 765 hevosta, 3,374 nautaa

(1912). — Kansakouluja 10 (1914). Säästöpankki.
Kunnanlääkäri yhteinen Mäntyharjun kanssa.

Apteekki (haara-apt.). •— Teollisuuslaitoksia:

Löydön höyrysaha o.-y. ; Ristiinan osuusmeijeri.

Historiallisia muistoja : B r a h e 1 i n n a n

(ks. t.) rauniot. — Vanhoja kartanoita: Brahe-
linna. Kosoniemi, Kylälahti, Löytö. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen, Savonlinnan hiippak..

Mikkelin rovastik.; lohkaistu Mikkelin seurakun-

nasta omaksi kbrak:ksi (Pietari Brahen käsky-
kirj. 30 p:ltä tammik. 1649), sai nimensä Pie-

tari Brahen puolison Kristina Stenbockin mu-
kaan (myöhemmin nimitettiin seurakuntaa myös
..Raahelinnan pitäjäksi"). — Kirkko puusta, rak.

1775. laajennettu 1S43. [..Ristiinan pitäjän nu-

mero" (Mikkelin Sanomat 1911 N:o 74 B).]

L. II -m n.

Ristijärvi. 1. Kunta. Oulun 1., Kajaanin

kihlak., Hyrynsalmen-Ristijärven nimismiesp.

;

kirkolle Kajaanista 50 km (kesäisin käy liikenne

pääasiallisesti Mieslahden sataman kautta, jonne
1S km kirkolta). Pinta ala 854,< km2

,
josta vil-

jeltyä maata (1910) 6.648 ha isiinä luvussa

luonnonniityt 6.000 ha). Manttaalimäärä 20,o,

talonsavuja 154, torpansavuja 18. muita savuja

194 (1907). 2.468 as. (1913): 414 ruokakuntaa.

joista 312:11a maanviljelys ja karjanhoito pää-

elinkeinona (1901). 212 hevosta. 1.168 nau-

taa (1912). — Kansakouluja 1 (1914). Alue-

lääkäri ( Hyry n sai men- Risti järven - Suomussa Imen

-

Puolangan; asuntopaikkana Hyrynsalmi). Säästö-

pankki. — Teollisuuslaitoksia: Ristijärven osuus-

meijeri. — 2. Seurakunta. Kuopion hiippak..

Kajaanin rovastik.; perustettu 1804 Hyrynsal-

meen kuuluvaksi kappeliksi, jollaisena on vielä-

kin (1915) toistaiseksi, vaikkakin määrätty ero-
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Kuva 1.

fcettavaksi omaksi khrakunuaksi sen. päät. 18

p:ltä helmik. 1896. — Kirkko puusta, valmistui

1807. [S. Pulkkinen, ,,"Ristijärven muistoja ja ku-

vauksia" 1912).] L. H-nen.
Ristikaaret, myöhemmän romaanisen ja goot-

tilaisen ristiholvin särmiä vahvistavat lävistäjä-

kaaret; edelliset useimmiten puoliympyränmuo-
toisia, jälkimäiset mataloita huippukaaria.

U-o N.

Ristikappale, se kiertokankiliikkeessä tarvit-

tava ja etenkin höyrykoneissa kysymykseen tu-

leva koneosa, joka yhdistää kiertokangen (ks. t.)

ja suoraviivaisesti edestakaisin liikkuvan männän-
varren toisiinsa (ks. Höyrykone, kuva 2). R :n

tappi ja männänvarsi ovat kohtisuorassa toisiaan

vastaan, siitä nimi. Kiertokangen pää on sovitettu

joko r:n sisään (etupäässä makaavissa koneissa)

tai haarukanmuotoisena sen ulkopuolelle (pysty-,

etenkin laivakoneissa). Yk-
sinkertaisinta, maakoneissa
käytettyä muotoa, valurau-

taista r:ta terästappeineen,

esittää kuva 1. Ennen käy-

tettiin suoraa ohjauspintaa,

nykyään koureaa, sorvaami-

nen kun on yleensä yksinkertaisempi ja samalla

tarkempi työ kuin höylääminen. R:n ohjauspin-

noissa väliin käytetään valkometallia. Kuv. 1 :n

esittämässä r:ssa on r:n runko ja „liukukengät"

samaa kappaletta; enimmäkseen ne ovat eri kap-

paleina ja joko molemmat tahi vain toinen

kiiloilla tahi ruuveilla, joskus

myöskin väliinpannulla ohuella

rautalevyllä tahi paperilehdillä ase-

teltavia. Männänvarsi on kiinnitetty

r:een kiilalla; melkein yhtä usein

käytetään ruuviliitosta.

Kuva 2 esittää pystykoneen r:n,

joka on männänvarren kanssa samaa
kappaletta. R:n tappi tässä tapauk-
sessa kiinnitetään kiertokangen haa-

Kuva 2. rukanmuotoiseen päähän ja r. toi-

mii tämän tapin laakerina.

R:n liukupinnan suuruus lasketaan sallitun

pintapaineen mukaan. Jos, kuten on tavallista,

kiertokanki on 5 kertaa niin pitkä kuin kampi,
tulee liukukenkään vaikuttava suurin paine ole-

maan 1
/5 mäntään vaikuttavasta voimasta. Sal-

littu pintapaine on 2-3 kg cm 2 :iä kohti.

Yksitoimisissa polttomoottoreissa ei tav. käy-
tetä erityistä r:ta, vaan mäntä toimii samalla
myöskin r :na. Jotta mäntä ei kuluisi liiaksi, on
tällöin sallittu pintapaine vain 1,25-1,5 kg cm8 :iä

kohti. E. 8-a.

Ristikeskus, pituus- ja poikkilaivain, tav. ne-

liömäinen, kuorin ja laivan välinen leikkaus-

kohta, risteys. R. useimmiten katetaan laivain

holvia korkeammalle kohotetulla kupoli-, luostari-

tai muulla rikkaalla holvimuodolla; ulkopuolisesti

r:ssa usein kohoaa torni, risteystorni. U-o N.
Ristikettu, tavallisen ketun muunnos, jolla

etuselän ja lapojen yli kulkee mustahkot juovat
ristissä.

Ristikirkko, nimitys, jota käytetään meillä
uudemmalla ajalla kehittyneestä, pohjapiirustuk-
seltaan ristinmuotoisesta kirkkotyypistä. Tällai-

sia, etenkin puukirkkoja meillä on 1700- ja 1800-

luvuilta suuri määrä. Rakennustaiteessa erote-
taan r:ja pohjamuodoiltaan joko k r e i k. r is-

t i n mukaisia, jonka kaikki haarat ovat yhtä pit-

kät (esim. Markus-kirkko Venetsiassa) tai lat.
ristin mukaisia, jonka yksi haara on muita
pitempi (esim. Pietarinkirkko Roomassa).

K. S. K.
Ristikko, rakennust., tav. metallista (rau-

da.sta tai pronssista) tehty, läpinäkyvän suojuk-
sen muodostava kehikko. R. tavataan, usein
koristeellisesti käsiteltynä, ikkunain, varsinkin
ponjakerroksissa olevien, suojana ja turvana; eri-

koisina r.-ovina porttien ja ovien sijalla tai

huonetiloja erottavina aitauksina, kuten keski-
aikaisten kirkkojen (esim. Turun tuomiokirkossa)
kappelien edessä. K. S. A'.

Ristikkorakenne, pysty- ja vaakasuorista (sekä
viisto-) piiruista kokoonpantu kehikko, joka joko
päällystetään laudoituksella tai jonka aukot täy-
tetään tiili- tai savitiilimuurauksella. ks. Puu-
tyyli. Nykyaikaan r. tulenarkuutensa ja aine-
erilaisuuksista koituvien haittojensa vuoksi alkaa
väistyä. — Kiviruoteisia r:ita on tavattu m. m.
Pompejissa, roomalaisten afrikkalaisissa alus-
maissa (esim. Timgadissa) ja Englannissa anglo-
saksilaiselta ajalta. Rautakehyksellistä r :tta

usein ovat 1800-luvun näyttely- ja asemahallien
seinät, rautainen on myöskin Ameriikan pilven-
piirtäjien luusto. U-o N. c£- A. 8. K.

Ristikontra, eräs tanssi, ks. Kansa n-
tanssi.
Ristikukka, goottilaiselle tyylille ominainen

torneissa ja fiaaleissa (ks. t.) neljän, seinään no-
jautuvissa päädyissä kahden vaakasuorasti kas-
vavan lehden muodostama ristintapainen pääte-
muoto. Lehtiheinä r:ssa joskus on kaksi, niistä
ylempi pienilehtisempi. Suurin r. on Kölnin tuo-
miokirkon 6,25 m korkea, 45,000 kg painava, ks.

Ornamentiikka, kuva 28. U-o N.
Ristikukkaiset (Crucifcrce), suuri kaksisirk-

kaisheimo, johon kuuluu yli 1,200 lajia etupäässä
pohjoisessa lauhkeassa vyöhykkeessä. Ovat enim-
mäkseen karvaisia ruohoja, joilla on vuorottai-

set lehdet ja kukat alkuaan huiskilomaisessa
tertussa. Kukat ovat kaksineuvoisia, useimmiten
säteittäisiä, eriteräisiä, 4-verhoisia ja -teräisiä.

Heteistä 4 sisempää pitempiä, 2 ulompaa lyhem-
mät (LinneA luokka Tetradynamia). Kukka-
pohjuksella mesinystyröitä. Hedelmä tav. litu,

harvoin lohkohedelmä t. pähkylä. Heimo jaetaan
alaosastoihin hedelmän muodon ja siemenessä ole-

van kasviaiheen erilaisen käyristymisen ja sen

eri osien asentosuhteiden perustalla. Useissa su-

vuissa on hyödyllisiä viljelyskasveja, kuten Isatis,

kaali, lanttu, nauris, piparjuuri, rapsi ja retikka.

Koristekasveja m. m. Cheirantluts ja Matthiola.

Meillä runsaasti edustajia, useita r ; kkaruohoja.

Yleisiä sukuja: Arabis, Barbarea, Capsella, Dmha,
Erysimum, Lepidiiim, Nasturtium, Sinapis, Si-

symbrium, Thlaspi, Turritis y. m. K. L.

Ristikukkula (promontoriiu» pelvis), alim-

man lannenikaman ja ristiluun yhl ymäkohdassa
lantion sisäpuolella oleva kukkula, vrt. L a. n t i o.

Ristikulmat, kaksi kulmaa, joiden sivut ovat

toistensa jatkoina. R. ovat yhtäsuuret, sillä ne

ovat saman kulman supplementtikulmia.

Ristikuulustelu, vastaajani tai todistajain,

ioiden kertomukset ovat keskenään ristiriitaiset,

kuulusteleminen yhtaikaa, vastakkain.

Ristikäytävä. neliömäistä luostaripihaa kier-

tävä, kirkon eteläsivuun liittyvä, luostarin eri
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osain yhteyttä välittävä, aikai emmin puukattoi-

nen;, myöhemmin holvattu, munkkien jokapäi-

väinen oleskelu- ja prosessionihalli. Istutetun ja

usein hautausmaana käytetyn, atriumia muistut-
tavan ,,ristipihan" keskel ä kokosi risti, lounais-

kulmassa usein oli kaivo. Avoimien arkadien,
pylväiden ja myöhemmin liolvie kin tyylikkää-

seen ja rikkaaseen somisteluun keskiajalla pan-

tiin paljon huolta, joten r:istä tulikin keski-

aikaisen rakennustaidon viehättävimpiä ja tun-

nelmarikkaimpia luomia, kodikkuutta edisti suh-

teellisen pieni mittakaava. Tällaisia r:iä tapaa

erittäinkin romaanisen ajan suuremmissa luos-

tari rakennuksissa Saksassa, Englannissa ja Ita-

liassa, hienoimmin ja rikkaimmin ne kehittyivät

goottilaisella ja renesanssiajalla. Tunnetuimpia
ovat S. Giovanni in Lateranon ja S. Paolo fuori le

muran (1200-luv.) Roomassa, Monrealen Sisili-

assa; Zurichin suurmynsterin ; Magdeburgin, I T ;i 1

berstadtin, Mainzin, Hildesheimin, Trierin tuo-

miokirkkojen; Hanskassa Arles'in S. Trophimen
_\nnä lukuisia muita. — ks. Maulbronnin luos-

tarinpohjaa art:ssa Rakennustaide, vrt.

Luusi a r i. LI -o N.

Ristilimitys ks. Limitys.
Ristilippu, ristinmerkillä varustettu ristiret-

keilijäin lippu.

Ristiluu (os sncrum), yhteenkasvettuneista
risl inikamista (sekundäärisesti muistakin) muo-
dostunut luu lanne- ja häntänikamien välissä.

Matelijoilla r:ssa on 2 t. 3 nikamaa, linnuilla

samoin oikeastaan 2, mutta näihin yhtyvät lanne-

ja etumaiset häntänikamat (ks. Linnut). Al-

haisimmilla nisäkkäillä, nokkaeläimillä, sekä
eräillä pussieläimillä r:ssa on niinikään vain 2

nikamaa, useimmilla muilla nisäkkäillä sen si-

jaan 4 t. enemmän, hampaattomilla (Eden tahi)

kokonaista 9-10. Milloin nisäkkäiden r :ssa on
enemmän kuin 2 nikamaa, on kysymyksessä
häntänikamien yhtyminen r:hun. — Ihmisen le-

veä, kolmikulmainen, alaspäin suippeneva r. on
syntynyt 5 nikamasta, joiden keskikappaleiden
väliset rajaviivat vielä näkyvät. R:n kumman-
kinpuoleisessa sivuosassa osoittavat eri segment-
tien rajoja r:n reiät. R. muodostaa lantion taka-

seinän, sen reunoihin, isoon nivelpintaan, liitty-

vät lonkkaluut (suoliluuosat). ks. Lantio ja

Luusto kuvineen. /. V-s.

Ristiluun pakotus saattaa ilmetä ankarissa
kuumetaudeissa ja hermo- ja munuaistautien ai-

heuttamana, seuraa myöskin usein kuukautisia
ja raskautta sekä esiintyy yleensä kovin kiusalli-

sena synnytystä pah tumassa.
Ristimäki, tärkeä rautakautinen polttokal-

misto Kaarinan pitäjässä Aurajoen varrella R m
kansakoulun mäellä Kuralan kylässä, tutkittu

KM4 ja 1915. Löydöt, jotka ovat peräisin 600-

900-luvuilta j. Kr., sisältävät erikoisen runsaasti

skandinaaviseen tyyliin koristettuja esineitä.

Etenkin mainittakoon useat eläinaineilla koris-

tetut miekankahvat. R:n löytöjen avulla voi-

daan tehdä melkoisia oikaisuja rautakautisten

löytöjemme aikamääräyksiin. [A. M. Tallgren.

..Ristimäki gravfält i S. Karins" (Finskl mu-
seum. 1915, siv. 4(5-61).]

1. Es.

Ristimänimi, kasteessa annettu benkilönimi.
ks. N imi.
Ristiniemi (ruots. Krysserort), Suomen

lahteen pistävä pitkähkö niemeke Viipurinlahden
suulla. Säkkijärven pitäjässä
Ristinikamat. ks. Ristiluu ja Selkä-

r a n k a.

Ristinkylä (ruots. Korsnäs), maatila Veh-
maan pitäjässä Vehmaan lahden rannalla, käsit-

tää R:n ratsuvelvollisen säterin ja 2 muuta ti-

laa, yhteensä 3 manttaalia. — Laivaliike Tu-
rusta. — R. kuului 1600-luvulla v:sta 1641 von
Gertten-suvulle, seur. vuosis:lla sen omisti va
paalierra G. R. Rehbinder (k. 1786). Sittemmin
Et. oli uudelleen Rehbinder-suvulla v:een 1907.

Nvk. omistaja (1915) maanvilj. J. A. Heikkilä.

A. Es.

Ristinokka, k ä p y lintujen kansanomai-
nen nimitys monin paikoin Suomessa.
Ristinummi, rautatiepysäkki Helsingin-Riihi-

mäen rataosalla, Keravan ja Järvenpään ase-

mien välillä, Tuusulan pitäjässä, 34 km Helsin-

gistä, 37 km Riihimäelle. Läheisyydessä Tuusu-
lan kansanopisto.

Ristiompelu ks. Ompelukirjau s.

Ristipölyytys ks. P ö 1 y y t y s.

Ristiretket, länsimaiden kristittyjen kansojen

ll:nnen vuosis. lopulta 13:nnen vuosis. loppuun
saakka toimeenpanemat retket Palestiinan val-

loittamiseksi ja säilyttämiseksi; saivat nimensä
kankaasta valmistetusta rististä, jota retkien

osanottajat pitivät oikeaan olkapäähän kiinni-

ommeltuna. R :iin olivat vaikuttavana syynä jäl-

leen elpynyt kirkollinen into, joka aiheutui var-

sinkin Gregorius VII:n toimittamasta kirkon

puhdistuksesta, lisäksi aatelissäädyssä valPtseva

ritarillinen seikkailunhalu ja taloudelliset epäkoh-

dat. Euroopan maissa, jotka saivat monen lähte-

mään liikkeelle vain paetakseen niitä.

Kristinopin vanhimmista ajoista saakka toivio-

retket Pyhään maahan olivat tavallisia, ja ara-

bialaisten kalifit suosivat näitä matkoja, jotka

tuottivat rahaa ja vieraita tavaroita heidän maa-

hansa. Mutta seldzukkien 1076 valloitettua Pales-

tiinan joutuivat pyhiinvaeltajat julman sorron

alaisiksi. Itä-Rooman keisari Aleksios I Kom-
nenos pyysi samaan aikaan länsimailta apua

seldzukkeja vastaan. Paavi Urbanus II ryhtyi

asiaan ja Clermont'in kirkolliskokouksessa 1095

hän kehoitti retkeen pyhän haudan valloittami-

seksi sekä aikaansai valtavan innostuksen: tätä

kiihdytti myös Amiens'istä oleva Pietari Erakko.

Siten saatiin toimeen e n s i m ä i n e n risti
retki (1096-99). Ensin lähti lukuisia joukkoja

alhaissäätyistä ja huonosti varustettua kansaa

liikkeelle ritari Valter Tyhjän y. m. johdolla;

ne harjoittivat vallattomuutta ja hävitettiin jo

matkalla; Pietari AmiensMlainen oli joukkoineen

ehtinyt kauimmas, Vähään-Aasiaan. Hyvin varus-

tettu pääarmeia seurasi (elok. 1096) Bouillon'in

Gottfridin, Ala-Lothringenin herttuan, hänen vel-

jensä r.alduinin y. m. johdolla. Konstantinopo-
lissa siihen yhtyi muita joukkoja, päällikköinä

Toulousen kreivi Raimund, Xormandien herttua

Robert. Tarenton ruhtinas Bchemund ja hänen
sukulaisensa Tankred y. m. Keisari Aleksios sai

retkeilijät lupaamaan hänelle ent, roomalaiset

alueet, jotka lie valloittaisivat, sekä vannomaan
hänelle vasallivalan ; hän toimitti sitten sotajou

kon Aasian puolelle. Ristiretkeilijät kulkivat

voitollisesti Vähän-Aasian halki, valloittivat An-
tiokia n ja puolustivat uskonnollisen innostuk-
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sen rohkaisemina menestyksellä sitä Mosulin emi-

riä Kerbogaa vastaan (1098). Antiokia jäi Bohe-
mundille. Heinäkuussa 1099 valloitettiin Jeru-

salem egyptiläisiltä. Gottfridille tarjottiin ku-

ninkaana rvo, mutta hän kieltäytyi siitä ja omak-
sui „Pyhän haudan suojelijan" nimen, häntä seu-

rasivat kuninkaina Balduin I ja II (ks. n. ja

Jerusalemin kuningaskunta). —
Eräs 1101 toimeenpantu ristiretkiyritys meni
täydellisesti hukkaan jo Vähässä-Aasiassa.
Toinen ristiretki (1147-49) aiheutui

siitä, että Edessä 1143 oli joutunut muhametti-
laisille. Paavi Eugenius III ja vars. Clair-

vaux'n apotti Bernhard puuhasivat uutta retkeä,

jonka johtoon asettuivat Ranskan kuningas Lud-
vik VII ja Saksan keisari Konrad III. Viime-
mainittu menetti Vähässä-Aasiassa suuren osan
sotajoukostaan, ja toinen osa palasi

;

jäännök-
sen hän yhdisti Ludvikin armeiaan, joka oli kul-

kenut rannikkoa pitkin. Sittenkuin Edessan val-

loituksesta oli luovuttu, hyökättiin Damaskosta
vastaan, mutta yritys raukesi syyrialaisten kris-

tittyjen kavalluksen tähden, ja kuninkaat palasi-

vat kotiin.

V. 1187 Egyptin sulttaani Saladin valloitti Je-

rusalemin ja suurimman osan Palestiinaa. Sen
johdosta lähtivät kolmannelle risti-
retkelle (1189-92) Pyhää maata takaisin val-

loittamaan Saksan keisari Fredrik I Barbarossa
sekä Ranskan ja Englannin kuninkaat Filip II

ja Bikard Leijonamieli. Fredrik, joka kulki maa-
tietä, pakotti nurjamielisen keisari Isaak Ange-
loksen myöntämään vapaan läpikulun, marssi
onnellisesti Vähän-Aasian halki, mutta hukkui
(kesäk. 1190) Kalykadnos- 1. Salef-virtaan. Hänen
poikansa Fredrik, Sclnvabenin herttua, vei ar-

meian edelleen Akkonin edustalle, missä se yhtyi
toisiin joukkoihin; Filip ja Rikard olivat tulleet

meritse. Akkon valloitettiin 1 191 ; pian senjälkeen
Filip riitaannuttuaan Rikardin kanssa palasi

kotiin. Rikard jatkoi sotaa seur. v :een, jolloin

hän teki Saladinin kanssa aselevon 3 v :ksi ja

3 kuukaudeksi; Jerusalem jäi Saladinille ja

kristityt saivat vain rannikkokaistaleen Tyrok-
sesta Jaffaan sekä luvan käydä aseettomina py-
hällä haudalla.

N. s. neljäs ristiretki (1202-04) oli oi-

keastaan suunnattu Egyptiin. Osanottajina oli-

vat useat Ranskan suurvasallit, ja näille venet-

sialaiset toimittivat laivoja. Mutta Kreikan
prinssi Aleksios sai ristiretkeilijät avunpyynnöil-
lään kääntymään Konstantinopoliin auttamaan
hänen isäänsä, kukistettua Isaak Angelosta, ta-

kaisin valtaistuimelle. Kaupunki valloitettiin ja

Isaak pääsi keisariksi, mutta hän kuoli pian

;

ristiretkeiliiät valloittivat silloin toistamiseen

omaksi hyödykseen Konstantinopolin ja ryösti-

vät sen, valitsivat keskuudestaan Flanderin krei-

vin Balduinin keisariksi ja perustivat siten 1 a-

tinalaisen keisarikunnan (1 204-6
1
)

.

— Vielä tehtiin n. s. lasten ristiretki
1212, jolloin tuhannet Banskan ja Saksan lapset

kulkivat Etelä-Ranskaan lai Italiaan jatkaak-
sensa matkaansa laivoilla; retki päättyi sur-

keasti : toiset uupuivat tielle, toiset joutuivat
ahneiden kauppiasten tai merirosvojen käsiin,

jotka möivät heidät orjiksi. — Unkarin kuningas
Andreas II teki 1217-18 retkiä Syyriaan, ja

Egyptiä vastaan toimeenpantiin 1218-22 suuri yri-

tys ; kaikki nämä retket jäivät kuitenkin tulok-
settomiksi.

Viidenneksi ristiretkeksi (1228-29)
on tapana nimittää keisari Fredrik II :n toimeen-
panemaa retkeä. Vaikka paavi olikin julistanut
hänet kirkonkiroukseen, oli hänellä menestystä,:
Egyptin sulttaani Malik-el-Kamel myönsi hänelle
10-vuotisen välirauhan sekä Jerusalemin ja mel-
koisen maa-alueen; Fredrik kruunasi omakätisesti
itsensä Jerusalemin kuninkaaksi. —- V. 1244 pyhä
kaupunki kuitenkin lopullisesti joutui uskotto-
mille (kovaresmilaisille).

Palestiinan takaisin valloittamiseksi Ranskan
Ludvik Pyhä vielä teki kuudennen risti-
retken (1248-54). Astuttuaan maihin Egyp-
tissä hän pian joutui koko sotajoukkoineen
vangiksi. Vasta suuret lunnaat suoritettuaan
hän pääsi vapaaksi ja oleskeli sitten Palestii-

nassa suojaamassa kristittyjen omistuksia, kun-
nes hän palasi Ranskaan. Koska retki ei ollut

onnistunut teki hän 1270 n. s. seitsemännen
ristiretken Tunikseen valloittaakseen tämän
maan veljelleen Kaarlelle, Sisilian kuninkaalle.
Mutta hän itse ja suuri osa sotajoukkoa kuoli

ruttoon. •— V. 1291 joutui Akka, viimeinen tär-

keä kristittyjen hallussa ollut paikka Palestii-

nassa, muhamettilaisten käsiin.

R:n varsinainen tarkoitus jäi saavuttamatta,
mutta niillä oli kuitenkin tärkeitä ja laajalle

vaikuttavia seurauksia. Ne kohottivat aluksi

varsinaisten aiheuttajiensa, paavien, mahtavuutta,
mutta niiden johdosta elpynyt sivistysharrastus

ja tutkimushalu kääntyi aikaa myöten kirkon
ja sen päämiehen auktoriteettia vastaan. Pysy-
vämmin ne edistivät ruhtinasten valtaa siten,

että useat läänit, joiden omistajat kuolivat ret-

killä, joutuivat ruhtinasten käsiin. Kaupunkikun-
tain itsenäisiksi pääsemistä r. tehokkaasti avus-

tivat, sillä niiden johdosta vilkastuneen kaupan
avulla porvarit kokosivat rikkauksia ja ostivat

itsensä vapaiksi riippuvaisuudestaan; lopuksi r.

myös jouduttivat talonpoikain vapauttamista,

koska useat maaorjat ottivat ristinmerkin pääs-

täkseen sorrostaan. — Maantieteellinen käsitys

ja yleensä koko henkinen näköpiiri laajeni näi-

den retkien johdosta ; ne vaikuttivat myös elä-

hyttävästi runouteen ja aikaansaivat varsinaisen

ritarilaitoksen muodostumisen.
R :ksi sanotaan myöskin niitä sotaretkiä, joita

paavit tähän aikaan saarnauttivat kirkon vihol-

lisia (esim. albigensseja) vastaan, ja myöskin
niitä sotaretkiä, joita tehtiin pakanakansani
käännyttämiseksi kristinuskoon (esim. Suomeen
ja Itämeren-maakuntiin tehdyt r.). [,,Becueil des

historiens des croisades" ; Miehaud. „Histoire des

croisades" (1812-17) : Biant, ,,Exp(5ditions et pöle-

rinages des Scandinaves en Terre-Sainte au

temps des croisades": Böhricht, ,,Beiträge zur

Geschichte der Kreuzziige" (1874, 1878), „Ge-

schichte der Kreuzziige im Umriss" ; Ileyck, ,,Die

Kreuzziige und das heilige Land"; Breliier,

„L'eglise et 1'orient au moyen äge : les croisades"

;

Stevenson, „The crusaders in the East" ; Heeren,

,,Versuch einer Entvvicklung der Folgen der

Kreuzziige" (1808), Prutz, ..Kulturgeschichte der

Kreuzziige"; Henne am Rhyn, ,,Die Kreuzziige

und dio Kultur ihrer Zeit", ,,Kulturgeschichte der

Kreuzziige".] O- R-

Ristiriitaisuuden laki (principium contra-
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dirl mu is), log., se yleinen, yhtä ajattelemisen

perusominaisuutta ilmaiseva ajatuslaki, ettei saa
omistaa millekään käsitteelle ristiriitaisia mää-
räyksiä, vrt. Ajatus lait. A. Gr.

Ristiside (saks. Streifband, ransk. sous-bcmde)
,

avonainen postilähetys, joko päällystetty sillä

tavoin, että sisällyksen saattaa helposti tarkas-

taa tahi ilman päällystä. Ristisiteissä lähe-

tettävät asiakirjat, käsikirjoitukset,
sano m a 1 e h d e t ja painotuotteet
yleensä -aavat painaa korkeintaan 2 kg, tavara-
näytteet korkeintaan ''."><>

tr. kuljetetaan alen-

netusta maksusta ja ovat ainakin osaksi frank-
keerat tavat. Niitä saattaa merkitä kirjoihin,

mutta ei vakuuttaa. — ks. myös Postilaitos
palstat 917-919.

Ristisiitos, h y b r i d i s a t s i o n i, b a s t a r-

deeraus käsitetään yleensä siitokseksi kahden
eri muunnokseen, rotuun, lajiin t. systemaatti-
sesti vielä kaukaisempaan ryhmään kuuluvan
kasvi- t. eläinyksilön välillä. Tämä määritelmä
ei kuitenkaan sellaisenaan ole tyydyttävä, sillä

systemaattiset käsitteet ovat kaikki enemmän t.

vähemmän epämääräisiä. Niinpä on monen
Linnen lajin piirissä voitu todeta lukuisia,

puhdassiitoksessa pysyviä ,,pikkulajeja" (vrt.

esim. Johannsenin tutkimuksista art. Perin-
nöllisyys), ja ..muunnokset*' voivat olla sekä
tilapäisiä että perinnöllisiä (vrt. Muuntelu),
oikeammin lienee r. senvuoksi määriteltävä sii-

tokseksi kahden perinnöllisiltä ominai-
suuksiltaan olennaisesti erilaisen
eliön viilillä. Koska ominaisuuksien perinnölli-

syyttä on mahdoton ilman muuta joka tapauk-
sessa ratkaista, on käytännössä vaikea päättää,
milloin todellinen r. on kysymyksessä. — R:n
mahdollisuus riippuu suurin piirtein katsoen
sukulaisuusasteesta. Lähisukulaisten kesken se

yleensä on mahdollinen, ja mahdollisuus vähenee,
kuta kaukaisempaa sukua eliöt ovat. Saman
Linnea lajin piirissä r. yleensä on aina mahdol-
linen, eri lajien väliseen r :een nähden on asian-
laita hyvin erilainen, eikä sukulaisuusaste joka
tapauksessa ole ainoa määräävä tekijä. R:n mah-
dollisuudesta sekä seikoista, jotka sen estävät
ks. lähemmin Siitos. R:n tuloksina synty-
neet yksilöt ovat sekasikiöitä (sekalajeja,

sekamuotoja), hybridejä 1. b a s t a r d e j a.

Näiden ominaisuuksista ks. Sekasikiö ja

Perinnöllisyys. E.-tutkimukset ovat
Gr. Mendelin kokeiden tultua tunnetuiksi saa-

neet erinomaisen suuren merkityksen perinnölli-

syyssääntöjen selville saamiseksi (vrt. Perin-
nöllisyys). Käytännöllisessä kasvien ja
eläinten jalostustyössä r. jo kauan on ollut tär-
keimpiä tekijöitä, etenkin sen tarjoaman valinta-

aineksen tavattoman runsauden vuoksi, seka
sikiöissä ja niiden jälkeläisissä kun saattaa

esiintyä mitä erilaisimpia ominaisuuksien yhdis-
telmiä. Nykyaikaiset perinnöllisyystutkimuksel
puolestaan ovat tässä suhteessa jo suuressa mää-
rin ehtineet avustaa käytäntöäkin (ks. Kasvin-
jalostus, Perinnöllis y y s ja Siitos-
tavat). /. V-s.

Ristisorsa (Vulpanser tadorna) kuuluu han-
hien heimoon. R. on suurempi kuin sinisorsa,
mutta hoikempi. Koiras hääpuvussa on omitui-
sen koreankirjava: pää ja kaulan yläosa, muslan-
vihreät. kaulan alaosa valkea, rinta ja etuselkä

punaisenruskeat, takaselkä ja kupeet valkoiset,

vatsan keskusta musta, siipipeili vihreä, punai-
sen ja mustan rajoittama. Otsassa, leveän, punai-
sen nokan tyvessä suuri heleänpunainen kyhmy.
Naaras muuten samanvärinen, mutta haalakampi,
nokka kyhmytön. Levinnyt suurimpaan osaan
palearktista aluetta; Suomessa harvinainen, pesi-

vänä tunnettu vain lounaisesta saaristostamme.
Pesä maassa, rantatörmässä, kiven tahi puun-
juurien alla y. m. "Munia 10-16. kellanvalkeita.

E. IV. X.

Ristisuuntimat ks. Purjehdus (VII, palsta
1141).

Ristitaipale ks. Korsnääsi.
Ristituli, jonkun paikan tai alueen ampumi-

nen kahdella tai useammalta taholta samalla
keri a. i. M. v. 11.

Ristiäiset, perhejuhla, mikä. pidetään lapsen-

kasteen yhteydessä. Nimensä se on saanut kaste-

liturgiaan kuuluvasta ristinmerkillä merkitsemi-
sesi ä. A1

. K-a
Ristori f-ö'-J, A d e 1 a i d e (1822-1906), it.

näyttelijätär. Nuoruudessa olivat koomilliset

osat hänen loistoroolejaan, sittemmin hän siirtyi

murhenäytelmän alalle. jolla hän saavutti

maailmanmaineen esiintyen Euroopan ja Amerii-
kan suurilla näyttämöillä. Hänen parhaita osiaan

oli Lady Macbeth. //. Kr-n.

Ristorno fo'r-J (it.). kaup., takaisinmaksu,
väärin kirjaan pannun erän oikaisu (ristor-
neerata); (vakuutuksen) peruutus.

Ristretto f-i'l-1 (it.). lyhyt ote. tilin pää-

si sällys.

Ristseppälä, entinen lahjoitusmaan kantatila

Heinjoen pitäjässä 25 km Kämärän rautatie-

asemalta koilliseen. R:n lahjoitusmaa on osa
siitä alueesta, joka 1726 lahjoitettiin kenraali-

majuri Ivan Suvaloville, ja joka, Suvalov-suvulta
1803 oston kautta siirtyi Olchineille. Yv. 1837-40

tämä alue hajaantui ostojen kautta eri omista-

jille. Kolleginasessori Reinhold Grotenfelt osti

tällöin 8 tilaa R :ssä ja perusti R:n hovin. Hänen
perillisiltään valtio lunasti 1890 R:n lahjoitus-

maan, joka silloin käsitti 4 5
/6 manttaalia,

10.239 ha. 600,000 mk:n hinnasta. Se oli viimei-

nen isompi valtion lunastama lahjoitusmaa.

Lampuotitilat saataneen v:n 1915 kuluessa verolle

myydyiksi. Kantatilan omistaa nyk. (1915)

T. Hollming. A. Es.

Risukarhi, eräs kansanomaisen äkeen laji,

ks. Ä e s.

Risunki ks. F a s i n i.

Risuoja k s. Salaojit u s.

Risuäes = risukarhi.

Rita ks. Mrts ä s t y s. palsta 425.

Ritala (R i d d a r 1 a), ratsutila Kiikan pitä-

jässä Kokemäenjoen rannalla 2 km Kiikan rauta-

tieasemalta itäkoilliseen, käsittää nyk. 1
2
/3 mant-

taalia. 863,s ha. Mylly. — R. oii ollut talon-

poikaisissa käsis>ii v:sta 1S27. Sitä ennen se oli

m. m. von Pfaler- ja Krook-suvuilla. A. Es.

Ritardando [-da'n-J (it., = hidastuen), mtts.,lyh.

ritard. t. r i t.. osoittaa aikamitan tilapäistä

muuttumista suhteellisesti hitaammaksi. /. K.

Ritari (ruots. riddare, saks. Bitter), ratsumies,

ratsusotilas. — Ateenassa ja Roomassa syntyi

ratsusotilaista erityinen r. -sääty. Ensinmaini-
tussa valtiossa ratsupalveluksen suorittaminen oli

toisen varallisuusluokan velvollisuutena. Roo-
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massa tätä palvelusta suorittivat alkuansa varak-
kaimmat kansalaiset, ja room. ritaristo (cquites,

ordo equester) muodosti sittemmin 18 centuriaa.

Myöhemmin (Mariuksen aikana) tämä velvolli-

suus tosin lakkautettiin ja r :t palvelivat tavalli-

sesti upseereina, mutta vanhat r.-centuriat pysy-
tettiin edelh en voimassa ja niihin ja r. -säätyyn
kuuluviksi luettiin ne kansalaiset, joilla oli mää-
rätty omaisuus (400,000 sestertiaa). R:t muo-
dostivat näin ollen Roomassa rahaylimystön : lie

olivat suuria liikkeenharjoittajia, verojen vuok-
raajia, yleisten töiden urakoitsijoita y. m. Roo-
malaisen r:n ulkonaisena merkkinä oli hänen
viittansa purppurainen reuna ja kultasormus.

R.-säädyn yläpuolella oli senaattorisääty, jonka
jäsenet eivät saaneet harjoittaa liiketoimintaa.

Näiden kahden säädyn kesken oli tasavallan

loppuaikoina olemassa jonkinlainen etujen vas-

takkaisuus, mutta ylimysvaltaisen tasavallan

vaaraan joutuminen saattoi ne liittymään lähem-
min toisiinsa. Keisarivallan aikana r.-sääty säi-

lyi ; sen keskuudesta otettiin silloin upseerit ja

virkamiehet. — Keskiajan r.-sääty ei ole mis-
sään yhteydessä roomalaisen kanssa, vaan syntyi

läänityslaitoksen yhteydessä ks. Ritarilai-
tos. — Itävallassa ja Baierissa r. (Rilterj on
aatelinen arvonimi (vapaaherran arvoa alempi),

Englannissa arvonimi, joka ei mene perinnöksi,

ks. Knight. R:ksi sanotaan myöskin r.-merkin
saanutta henkilöä. J. F.

Ritariholma ks. T u k h o 1 m a.

Ritarihuone, Ruotsissa ja Suomessa se raken-

nus, jossa aatelisto kokoontuu valtiopäivillä tai

muissa tilaisuuksissa, joskus myöskin = aatelisto

korporatsionina tai valtiosäätynä. Ruotsin aate-

lin nykyinen, Tukholmassa sijaitseva r. valmis-

tui n. 1674. V. 1816 annettiin Porvoon valtio-

päivillä 1809 Suomen aatelin tekemästä esityk-

sestä määräys Suomen r:n järjestämisestä, mutta
vasta 1858 valmistui Suomen venetsialaistyylinen

r.- rakennus, jonka piirustukset oli tehnyt arkki-

tehti G. Th. Chie\vitz. Sen ritarisalia koristavat
kaikkien suomalaisten kreivillisten, vapaaherrais-
ten ja aatelisten sukujen vaakunakilvet, vrt.

Ritarihuonej ärjesty s. J . F.

Ritarihuonejärjestys, säädös, joka määrää
aatelissäädyn kokoonpanon perusteet sekä sen
järjestyksen, jota on noudatettava tämän säädyn
kokouksissa. Ruotsin ensimäinen r. annettiin ke-

säk. 6 p. 1626. Sen mukaan ritaristo ja aateli oli

oleva jaettuna kolmeen luokkaan. Kukaan aatelis-

säätyyn korotettu ei ollut oikeutettu olemaan
säädyn jäsenenä säätykokouksissa, ellei hän ollut

ritarihuoneeseen otettu. Kullakin suvulla oli luo-

kassaan yksi ääni, jota päämies tai suvun val-

tuutettu sai käyttää. Äänestys tapahtui luokit-

tain; mielipide, jota kaksi luokkaa kannatti, tuli

päätökseksi. Istunnot oli pidettävä kuninkaan
määräämän ma a marsalkan johdolla. V. 1719 pois-

tettiin luokkajako, mutta vasta elok. 10 p. 1762
julkaistiin uusi r. Kustaa III asetti kuitenkin
jälleen voimaan v:n 1626 r:n eräine siilien 1778
tehtyine lisäyksineen. V:n 1809 jälkeen Ruot-
sissa annetuista rristä viimeinen, 1866 julkaistu,
sisältää vain säännökset aatelin kokoonpanosta
ja järjestyksestä aateliskokouksissa, aatelin edus-
tusoikeus valiopäivillä kun silloin lakkasi. Suo-
messa noudatettiin v:n 1626 r:tä lisäyksineen
Porvoon valtiopäivillä 1809 sekä vielä vv :n 1863-64

ja 1867 valtiopäivilläkin. V. 1858 annetun mää-
räyksen nojalla ritariston ja aatelin valitsema ko-
mitea laati ehdotuksen uudeksi r:ksi. Tämä ehdo-
tus, joka valmistui 1860, jätettiin vv :n 1863-64
valtiopäivillä aatelille, joka hyväksyi uuden r:n,
mutta se ei saanut hallituksen vahvistusta.
Sittemmin tehtiin hallituksen toimesta ehdotuk-
seen muutoksia, mitkä olivat välttämättömät sen
saattamiseksi sopusointuun valtiopäiväjärjestys-
ehdotuksen kanssa, ja kun aateli oli v:n 1867
valtiopäivillä hyväksynyt tämän, uuteen muotoon
laaditun r:n, antoi hallitsija sille vahvistuksen
huhtik. 9/21 p. 1869. R. sisältää 43 pykälää. Se
poisti lopullisesti aatelin luokkajaon. Muuten
siinä määrätään, että vasta sitten, kun aatelis-

säätyyn korotettu henkilö on otettu ritarihuo-
neeseen, hän on oikeutettu kantamaan aatelis-

arvoa ja nauttimaan säädyn etuoikeuksia. Kun-
kin suvun edustusoikeutta valtiopäivillä käytti
suvun päämies tai hänen valtuuttamansa henkilö.
Vielä säädetään r:ssä, missä tapauksissa aatelis-

mies ei ollut kelvollinen valtiopäiväedustajaksi,
siinä määrätään järjestys, jota oli noudatettava
aatelissäädyn toiminnassa valtiopäivillä, sekä tapa,
miten ritarihuoneenjohtokunnan valitseminen ja

sen toimien tarkastaminen oli tapahtuva. Kun
eduskuntamuutoksessa 1906 aateli kadotti edus-
tusoikeutensa valtiosäätynä, menetti r:kin mer-
kityksensä niiltä osilta, mitkä tätä edustusta kos-

kivat, K. W. R.

Ritarikunta (ritaristo), keskiajalla hen-

gellisten tai maallikkojen muodostama yhdistys,

jonka jäsenet yhteisen ritarillisen tarkoituksen
saavuttamiseksi ottivat noudatettavaksensa mää-
rättyjä sääntöjä (sääntö latinaksi ordo, siitä sak-

san ja ruotsin ordcn = luostarikunta, ritarikunta,

ritarimerkki). Luostarikuntain ja ristiretkien

aikana syntyneitten hengellisten r:ien (ks. t.)

mallin mukaan perustettiin sittemmin maallisia

r:ia. Niistä ovat saaneet alkunsa nykyajan r:t

eli tähdistöt, jotka ovat vain nimellisesti yhdis-

tyksiä; pääasiana niissä ovat n. s. ritarimerkit,

joita hallitsijat antavat kunnianosoituksiksi tai

palkinnoiksi, ks. Ritarimerkki. J. F.

Ritarilaitos. Tätä sanaa käytetään varsinkin

kaikista niistä ilmiöistä, jotka ovat ominaisia

keskiajan sotilasaatelille ja sen elämälle. Keski-

ajan r. syntyi ja kehittyi läänityslaitoksen yh-

teydessä. Vasallin tärkein velvollisuus lääniher-

raa kohtaan oli sotapalvelus, jota jo aikaisin ru-

vettiin suorittamaan ratsain. Alkuansa sanot-

tiin kaikkia ratsumiehinä taistelevia vasalleja ja

lääniherroja (aatelismiehiä) ritareiksi (joka sana

merkitseekin juuri ratsumiestä). N. v:n 1100

tienoilla sana ritari alkoi, varsinkin Ranskassa,

saada ahtaamman merkityksen. Sillä tarkoitet-

tiin siitä lähtien vain sellaisia henkilöä, joka

oli erityisillä juhlamenoilla oiettu ritarisäätyyn,

s. o. jonkinlaiseen sotilasaatelin kansainväliseen

veljeskuntaan. R. kehittyi korkeimmilleen risti-

retkien aikana, jotka antoivat ritarien pyrkimyk-

sille uskonnollis-aatteellisen pää määrä n ja siten

jalostuttavasti vaikuttivat ritarisuuden henkeen;

niiden aikana syntyikin r :n ylevin muoto: hen-

gelliset ritarikunnat (ks. t.). Ritariksi kas-

vattaminen alkoi jo nuorella iällä; 7-vuotiaasta

ritarin poika sai harjaantua urheilemaan ja käyt-

tämään aseita, sittemmin hän jonkun vihaisem-

man herran linnassa sai hovi p o i k a n a oppia
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säädyllisiä ja sieviä käytöstapoja
;
oltuaan sitten

muutamia vuosia aseenkantajana (knaap-

pina) hän saattoi 21-vuotiaana saada ritarinarvon.

Useat aatelismiehet eivät koskaan saavuttaneet

ritarinarvoa, vaan pysyivät aseenkantajina, jota

nimitystä yleisesti käytettiin alemmasta aatelista.

Ne juhlamenot, joilla ritarisäätyyn ottaminen

tapahtui ja jotka ensin kehittyivät täydellisim-

milleen Ranskassa, saivat aikaa, voittaen yhä
enemmän kirkollisen leiman. Sittenkuin ritariksi

lyötävä oli kylpenyt, rukoillut ja paastonnut, sai

hän joltakin vanhemmalta ritarilta miekasta ke-

peän iskun kaulaansa tai olkapäihinsä (ritari-

lyönti), minkä jälkeen tapahtui hänen pukemi-
sensa ritariasuun. Ritari sitoutui taistelemaan

kristinuskon puolesta, suojelemaan leskiä ja isät-

tömiä, olemaan herrallensa uskollinen. Kullakin

ritarilla oli kilvessään tai kypärissään oma vaa-

kunamerkkinsä ; viimemainituista ovat aatelis-

sukujen vaakunakilvet saaneet alkunsa (ks. H e-

raldiikka). — R:n mukana pääsivät aatelin

seuraelämässä valtaan uudet, tapojen hienosta-

mista tarkoittavat säännöt ja säädyllisyyden vaa-

timukset. Ritariksi aikovan oli ennenkaikkea opit-

tava kohteliaisuutta. ..höyliyttä" (saks. Höflich-

keil < 0of = hovi); kohteliaisuutta oli erityisesti

osoitettava naisille, ja tätä ritarielämän puolta

tarkoittaa vielä nykyäänkin sana ritarilli-
suus. Merkillisin r:n vaikutuksista olikin

juuri se muutos, jonka se sai aikaan sukupuolien

keskinäisessä suhteessa : ritarikulttuurin huip-

puna oli nim. varhaisemmalle ajalle tuntematon
naisen-ihailu, voisipa sanoa naisenpalvelus, joka

tosin kohotti aatelisnaisen asemaa, mutta joka

..vapaan rakkauden" vaatimuksineen pian joutui

arveluttavaan ristiriitaan sovinnaisen moraalin
kanssa. Lemmenleikin ohessa oli sotiminen rita-

rien mieluisinta tointa. Sikäli kuin valtiovallan

vahvistuessa, todelliset taistelut vähenivät, ne kor-

vattiin aseleikeillä, n. s. turnajaisilla (ks. t.).

R :n rappeutuminen alkoi 13:nnen vuosisadan

keskivaiheilla; sen täytyi samaten kuin läänitys-

laitoksen vähitellen väistyä uusien yhteiskunnnal-

listen voimain: kaupunkien porvariston ja. nou-

sevan kuningasvallan tieltä, samalla kun uudet

ampuma-aseet tekivät lopun sen sotilaallisesta

merkityksestä. Ruhtinasten hoveissa r:n ulko-

naiset muodot kuitenkin vielä säilyivät, kunnes
renesanssi ja itsevaltius loivat ylempien piirien

seura- ja yhteiselämälle uudet muodot. Ritarien

varustuksista ks. R i t a r i n v a r u s t u s, hei-

dän asunnoistaan ks. Ritarilinna. Elävim-

män kuvan r:sta antaa n. s. ritarirunous ks.

Provencen kieli ja kirjallisuus,
Ranskan ja Saksan kieli ja kirjal-
lisuus. M i n n e-r u n o u s. [Roth v. Sohrecken-

stein, ..Die Ritter\viirde und der Ritterstand"

;

Schultz, ..Das höfische Leben zur Zeit der Minne
singer", Eenne am Rhyn, „Geschichte des Ritter-

tums" ; Hildeb-rand, „Sveriges medeltid" II; Gau-
tier. ..La ehevalerie".] J. F-

Ritarilinna on nimitys, joka alkuaan kai on

tarkoittanut määrättyjä yksityisten ritarien tai

ritarikuntain (ks. t.) asumia, kivestä muurattuja
keskiaikaisia linnoja, mutta sittemmin yleistynyt.

usein runollisessa mielessä, merkitsemään mitä
asuttua keskiaikaista kivilinnaa tahansa. Koska
liiman ajan linnojen omistajina yleensä saattoi-

vat vaihdella yksityiset maalliset tai hengelliset

ylimykset, läänitysten ottajat, kaupungit tai

muut yhdyskunnat, valtiot j. n. e., näyttää tällä

nimityksellä erikoisen linnamuodon merkinnössä
olevan oikeutusta ainoastaan ritarikuntain lin-

noihin nähden, jotka näiden järjestöjen toiselta

puolen uskonnollisen toiselta sotilaallisen tar-

koituksen mukaisesti kehittyivät määrättyihin
muotoihin. Niinpä olivat Saksalaisen ritarikun-

nan linnat Koillis-Saksassa ja Itämeren-maakun-
nissa luostarien yleispiirteisiin sovellettuja ritari-

kasarmeja, asemaltaan säännölliset, usein neliö-

mäiset ja pääkerroksessaan sisältäen sellaisia huo-

neita kuin kappelin, kapittelisalin, refektorin

(Remter), ritarien makuuhuoneen, päällikön asun-

non j. n. e. Nämä olivat toisinaan hyvin upeasti

sisustettuja, ylväillä holveilla ja upeilla lasi-

y. m. maalauksilla varustettuja. — Muissa lin-

noissa oli n. s. palatsirakennus se, joka lähinnä
vastaisi edellämainittujen pääkerrosta loistavan

linnaelämäu keskuksena ja joka linnakappelin

ohella oli parhaiten sisustettu ja taiteellisimmin

koristeltu. Yksinkertaisemmissa linnoissa taas

liittyvät ritariajan muistot lähinnä yhteen

ainoaan ..ritarisaliin". Miten vaihtelevia muodol-

taan keskiajan linnat olivatkin, keskittyi niissä

loistavinkin ritarielämä kehämuurien sulkemiin

rakennusryhmiin, joissa eri rakennuksia ylös

muureille sijoitetut solakäytävät yhdistivät,

ahtaiden muurinsisäisten kiertoportaiden ollessa

yhdyssiteenä eri rakennuskerrosten välillä, ja

joissa suuremmat tai pienemmät salit paksujen

muurien lävitse murrettujen akkunain niukasti

valaisemina ja avointen pellittömien kamiinieu

lämmittäminä sekä pitkillä penkeillä ja pöydillä

kalustettuina tyydyttivät sekä arki- että juhla-

elämän tarpeita. [A. Schultz, ,,Das höfische

Leben 7Aiv Zeit der Minnesinger" (2:nen pain.

1889).] (J. Re.)

Ritarimerkki. R:t ovat kunnianosoituksia tai

palkintoja, joita hallitsijat antavat ja joiden saa-

jat tulevat nimellisesti jonkun ritarikunnan eli

tähdistön jäseniksi ; näillä merkeillä on tavalli-

sesti ristin tai tähden muoto, usein ne myöskin
on varustettu tunnuslauseella (deviisillä). Saman
maan eri r:t ovat keskenään määrätyssä arvo-

järjestyksessä. Suurimmassa arvossa pidettyjä

tähdistöjä ovat esp. ja itäv. Kultainen talja, engl.

Sukkanauhatähdistö, ruots. Serafiimitähdistö,

tansk. Elefanttitähdistö, preussil. Mustan kotkan

tähdistö, ven. Andreaksen ja itäv. Maria Tere-

sian tähdistö. Eräät r:t tuottavat tuloja (elä-

kettä), toiset (persoonallisen tai perinnöllisen)

aatelisarvon. Kunniaton teko aiheuttaa r:n menet-

tämisen. Ulkomaalaisen r:n saa ottaa vastaan

ainoastaan hallitsijan luvalla; hallitsija on koti-

maisten tähdistöjen suurmestari. Tähdis-

töissä — paitsi kaikkein korkeimmissa — on ta-

vallisesti useampia eri arvoasteita eli luokkia,

esim. kolme, jolloin ensimäisen luokan jäsenet

kantavat merkkiään teisen olkapään yli mene-

vässä leveässä nauhassa ja sitäpaitsi rinnassa

suurempaa tähteä, toisen luokan jäsenet kantavat

r:iä kaulassa, kolmannen luokan jäsenet rinnassa.

On olemassa myöskin erityisiä naisten tähdistöjä

(esim. preussil. Loviisan tähdistö ja ven. Kata-

riinan tähdistö). Eräissä valtioissa ei r :ejä ole

koskaan ollut olemassa (esim. Sveitsissä), toisissa

ne on poistettu, kun valtiomuoto on muutettu

tasavaltaiseksi (esim. Meksikossa. Brasiliassa,
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Ritarimerkkejä. 1 Elefantti (Tanska). 2 Sukkanauha (Englanti). 3 Andreas (Venäjä). 4 Kunnialegioona (Ranska).
5 Dannebrogen (Tanska). 6 Vaasa (Ruotsi). 7 Pyhä Olavi (Norja).

Portugalissa). [Trost, ,,Die Ritter- und Ver-

dienstorden, Chronzeichen und Medaillen aller

Souveräne und Staaten".]

Luettelo muutamien maiden tunnetuimmista
rilarimerkeistä.

Alankomaat. Alankomaiden leijona-
tähdistö, per. 1815.

Baieri. P. Hubertuksen tähdistö
(Sankt Ilubertusorden), vanhin ja arvokkain tä-

män maan r:istä, per. 1444; 1 luokka ja siinä

ainoastaan 12 ritaria ja 1 suurkomendööri.

Belgia. Leopoldin tähdistö, per. 1832
;

5 luokkaa.

Englanti. Sukkanauhatähdistö (Order

of the garter), ks. S u k k a n a u h a r i t a r i-

kunta. — Bath-r itaristo (ks. t.).

Espanja. Kultainen talja ks. Kul-
tainen oinaantalja.

Italia. A n n u n z i a t a-t ä h d i s t ö (ks. t.).

— Italian k r u u n u t ä h d i s t ö (Corona
d'ltalia), per. 1868, 5 luokkaa.

Itävalta. Kultainen talja ks. Kul-
tainen oinaantalja. — Maria Tere-
sian tähdistö (sotilaille), per. 1757;

3 luokkaa. — Unkarin P. Tapanin täh-
distö, per. 1764; 3 luokkaa.

Japani. Nousevan auringon täh-
distö; per. 1875, 8 luokkaa.

Johanniitiain ritarikunta ks. Jo h annilta t.

Kiina. Kaksinkertaisen lohikäär-
meen tähdistö, per. 1882; 5 luokkaa. --

Kukkivan riisitähkän tähdistö,
per. 1912.

Kreikka. Vapahtajan tähdistö, Krei-

kan ainoa ritarikunta, per. 1829; 5 luokkaa.

Montenegro. Danilo I:n tähdistö, per.

1855; 5 luokkaa.

Norja. Pyhän Olavin tähdistö, per.

1847. — Norjan leijona (Den norske löve),

per. 1904.

Paavinistuin. Kristuksen tähdistö,
per. 1318.

Venäläisiä ritarimerkkejä. 1 Pyhä Anna. 2 Pyhä Vladi-
mir. 3 Pyhä Yrjö. 4 Pyhä Stanislaus.

Persia. Leijona- ja aurinkotähdistö.
per. 1808; 3 osastoa.

Pohjois-Ameriikan Yhdysvallat. Espanja-
1 a i s-a meriikkalaisen sodan meri-
ja sotilastähdistö, per. 1901.

Preussi. Mustan kotkan tähdistö
(Orden des schioarzen Adlers), per. 1701 ; 1 luokka;

annetaan ainoastaan ruhtinaille ja ylhäisille

virkamiehille; tuottaa perinnöllisen aateluuden.

Punaisen kotkan tähdistö (Orden des

rothen Adlers), per. 1705; 5 luokkaa. — Pour
le merite (,,ansion palkaksi"), per. 1740 ja

1S42; 2 luokkaa, toinen sotilaita, toinen siviili-

henkilöitä: tieteen ja taiteen harjoittajia varten;

siviilitähdistön jäsenten luku rajoitettu 30 saksa-

laiseen ja korkeintaan yhtä moneen ulkomaalai-

seen. — Rautaristi (ks. t.).

Ranska. K u n n i a 1 e g i o n a (ks. t.)

.

Romaania. Kaarle I:n tähdistö, per.

1906; 4 luokkaa.

Ruotsi. Serafiimitähdistö (Scrafimer-

orden), tarun mukaan jo Maunu Ladonlukon perus-

tama, sai sääntönsä 1748; 1 luokka; annetaan
ulkomaalaisille ruhtinaille ja ylhäisille virkamie-

hille; jäsenten lukumäärä määrätty 32:ksi. —
Pohjantähden ritaristo (Nordstjärne

orden), per. 1748, 4 luokkaa. — Miekkatäh-
distö (Svärdsorden), per. 1748, 5 luokkaa;

annetaan sotilaille. — Vaasantähdistö
(Vasaorden), per. 1772, 5 luokkaa.

Serbia. Valkoisen kotkan tähdistö,
per. 1883; 5 luokkaa

Tanska. E 1 e f a n 1 1. i t ä h d i s t ö (ks. t.)

,

Dannebro g-r itarikunta (ks. t.)

.

Turkki. Medjidijetähdistö, per. 1 85 1 ;

5 luokkaa.

Venäjä. P. Andreaksen tähdistö ks.

A n d r e a s t ä h d i s t ö. — P. Katariinan
tähdistö (naisia varten), per. 1714; 2 luok-

kaa. — P. Aleksanteri N e v s k i j n täh-
distö, per. 1725; 1 luokka. — Valkoisen
kotkan tähdistö, alkuansa puolalainen,

per. ehkä jo 1326; 1 luokka. — P. Annan
tähdistö, alkuansa holstein-gottorpil., per.

1 735 ; 5 luokkaa. — P. Stanislain t ä h-

distö, alk. puolalainen, per. 1765; 4 luokkaa.

— P. Yrjön tähdistö (sotilaita varten),

per. 1769
;

5 luokkaa. — P. Vladimirin täh-
distö, per. 1782; 4 luokkaa. -- Punaisen
ristin tähdistö (naisia varten), per. 1878;

2 luokkaa. J • F.

Ritarinvarustus, nimitys, jota käytetään

keskiajan (,,ritariajan") sotisovasta, vaikkapa

samanlaista sotisopaa käyttivät muutkin kuin

ritarit ja jo ennen ritariaikaa ja vielä sen jäi-
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Ritarinvamstus. Keskellä erilaisia panssarikudoksia.

keen (1100-1400-luvuilla). Keskiajan sotisopaan,

jolla on itämaiset esikuvat, kuului aiemmin
(8-13 vuosisadalla) m. m. paksu nahkapaita, joka

oli päällystetty rautarenkailla, kynsillä, levyillä

y. m., sen kehittyneimmässä muodossa toisiinsa

punotuista rautarenkaista valmistettu, kiinteästi

ruumiinmukainen ja jonkun verran lanteiden

alapuolelle ulottuva täydellinen panssari-
paita. Useita tällaisia keskiaikaisia panssari-

paitoja on tallessa meidänkin maastamme. 1300-

luvulla tämän varustuksen sijalle vähitellen

tuli 1 e v y v a r u s t u s, haarniska (ks. t.), joka

täydellisimmässä muodossaan keskiajan lopulla

peitti kaikki ruumiinosat ja jossa liikkeiden ja

toiminnan helpottamiseksi oli useita nerokkaila

laitteita (ks. kuvaa). Sen muodostivat pääasiassa

rinta- ja selkäkappaleet, rengaskaulus, kypäri

(ks. t.)j käsivarren varukset, olka- ja lantio-

kappaleet, reidensuojukset, säärysvarukset, jalka-

kappaleet, mitkä kaikki olivat kiinnitetyt hih-

noilla, ja liitteet lisäksi suojatut käsivarren-

levyillä, polvilevyillä j. n. e. Useat osat olivat

nivelletyt kapeilla, päällekkäin käyvillä levyillä.

K li \ itämällä poimulevyjä („Maksimilianin-soti-

sopa", 1500-luvun alussa) ja mikäli mahdollista

välttämällä sisäänpäin pistäviä kulmia annettiin

sotisovalle suurempaa lujuutta. Tuliaseiden käy-

täntöön tullessa raskas ja hankala r. vähitellen

joutui käytännöstä; kauimmin säilyivät rinta-

ja selkähaarniska sekä silmikoton kypäri. Soti-

sopaan kuului olennaisesti myös kilpi (ks. t.).

Ratsukin puettiin varsinkin keskiajan lopulla

lujaan sotisopaan. Ritarin sotisopaan kuu-

luivat erikoisesti kannukset i..ansaita kannuk-
sensa" = kohota ritariksi), ritarinvyö, 1350-1450

vain irrallaan riippuva koristus, sekä varustuk-

sen ja ennen kaikkea kilven ja kypärin korista

minen vaakunoilla, joko maalatuilla tai kudo-

tuilla (vaakunakilpi ja kypärinpeite : kypärin-

koristus, ovat heraldisten vaakunain pääosia).

K. K. M.

Ritariperhonen (Papilio Machoon), suurimpia
ja komeimpia päiväperhosiamme, jolla takasiipien

takalaidassa on pitkä ulkoneva liuska, eli n. s.

..kannus". Siivenkärkien väliä 58-80 mm. Siivet

päältä rikinkeltaiset, etumaisissa tyvi. suonet.

etureunan täplät sekä kaksi keltaisilla kuut-ä.piillä

erotettua mustaa juovaa pitkin ulkoreunaa, taka

siivissä pitkin ulkoreunaa leveä musta juova ja

sen sisällä kuusi suurta keltaista kuutäplää ja

leveä tummansininen juova; takasiipien sisänur-

kussi on punaisenkeltainen silmätäplä. Toukka
vihreä, mustajuovainen, kalju. Ahdistettaessa se

työntää niskastaan esille kaksi pehmeää, sarvi-

maista lisäkettä, joiden tarkoituksena nähtävästi

on säikäyttää vihollista. Se elää putkikasveilla.
— Etelämaissa, varsinkin tropiikeissa, tavataan
hyvin suuri määrä lähisukuisia,, alaheimoon Papi-

lionince kuuluvia, mitä loistavimpia lajeja, joista

useat ovat suurimpia kaikista tunnetuista perho-

sista. Näistä mainittakoon esim. Ornithoptera

Priamus Amboinasta ja l'<i}>Hio Antimachus Afri-

kasta. Niiden siivenkärkien väliä voi olla 180-

225 mm. Kuva ks. Perhoset, liitekuva

S u o m e n perhosi a I. I . 8-s.

Ritaristo k s. Ritari, Ritarikunta.
Ritarilaitos.

Ritarisääty ks. Ritari, Ritarilaitos.
Ritariyökkö (Catoeala), suuri, komea yöperho-

nen, jolla on leveät, tavallisesti harmaat tai har-

maanruskeat etusiivet ja kirkkaanpunaisen- tai

-sinisen- ja mustankirjavat takasiivet. Suurin
meikäläinen laji on sininauhainen r. (C. fraasini),

jonka siivenkärkien väliä on 90-95 mm. — Suo-

mesta tunnetaan yhteensä 5 lajia, kaikki hyvin
harvinaisia, jotkut tavatut vain kerran tai kah-

desti. V. S-s.

Ritinärutto, eläinl., on äkillinen tarttuva

tauti, jonka aiheuttaja on haavan kautta tunkeu-

tunut r.-basilli. Eläimen kaulaan, ruhoon tai raa-

jojen yläosiin ilmestyy arkoja ja kuumia iho-

pöhöttymiä. jotka, myöhemmin muuttuvat kyl-

miksi ja kivuttomiksi. Pöhöttymä, joka kädellä

painaessa tai silittäessä antaa omituisen ritisevän

äänen, sisältää pahanhajuista, vaahtomaista nes-

tettä. — Tauti, jonka yleisoireet ovat kuume,
raukeus, ruokahaluttomuus. liikunnan vaikeus,

hengenahdistus, päättyy useimmiten kuolemaan.
Kp.

Ritoniemi, maatila (yksinäinen verotila)

Ruoveden kirkonkylässä. Pinta ala 900 ha. Koti-

tarvesaha, ja mylly. —
- Tila, joka aikaisemmin

oli Porin rykmentin sotamiestalcna. on perin-

nöksi ostettu 1757. Sen omistajista mainittakoon

kapteeni E. G. af Enehjelm ja hänen perillisensä

(1825-33) sekä nyk. omistaja (1915) agronomi

K. R. Häkkinen. — Kapteeni af Enehjelmin

aikana 1825 J. L. Runeberg oleskeli R:n karta-

nossa kotiopettajana. Täällä hän tutustui vän-

rikki Pelanderiin (.,vänrikki Stooliin") ja tänne

sijoittuu ..Hirvenhiihtäjien" aihe. A. Es.

Ritornelli (it. ritornello = paluu) , mus., 1) ker-

taussäkeistö 14:unen vuosis. it, madrigaleissa,

2) I7:nnen vuosis. monodisessa tyylissä laulu-

säkeistöjen lomissa esiintyvä, säestävillä soitti-

milla suoritettava välisoitto. /. K.

Ritschl, A Ib r e e h t B e n j a m i n (1822-99),

saks. jumaluusoppinut. R.. joka ylioppilaana

tutki jumaluusoppia Haliessa ja Ttibingenissä,

esiintyi ensimäisessä teoksessaan ..Das Evauge-

lium Marcions" (1846) täydellisesti Baurin (ks. t.)

oppilaana. Mutta tärkeässä monografiassa ,,Die

Kntstehiing der alt kat holischen Kirche" (1850 ja

1857) hän jo luopui Pamista, tunnustaen aposto-

lien yksimielisyyden heidän suhteessaan Kristuk-

seen .ja juutalaiskristillisen suunnan vähäpätöi-
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A. RitschI.

syyden. Vaikutettuaan Bonnissa v :sta 1852 yli-

määräisenä ja v:sta 1859 varsinaisena professo-

rina hän siirtyi 1864 Göt-

tingeniin, jossa sitten opet-

ti elämänsä loppuun asti.

R:n pääteokset, paitsi edel-

lämainittua monografiaa,
ovat: „Die cliristliclie Lehre
von der Rechtfertigung und

J^ Versöhnung" IIII (1870-

74; 4:s pain. (1895-1902)

ja „Geschichte des Pietis-

mus" IIII (1880-86). Sitä-

paitsi ovat mainittavat fi-

losofinen ..Theoloirie und
Metaphysik" (1881; 3 :s

pain. 1902) sekä yleistajui-

nen esitys ..Unterricht in

der christliclien Religion"

(1875: 6:s pain. 1903).

R:n päämerkitys on dogmatiikan alalla. Hänen
työnsä on siinä ollut käänteentekevää laatua.

Liittyen Schleiermacheriin (ks. t.) ja vielä enem-

män Kantiin hän voimakkaasti teroitti uskon-
non itsenäisyyttä, varsinkin tietoon ver-

raten. Uskonto aiheutuu siitä ristiriidasta, mikä
on ihmisen asemassa luonnon vähäisenä osana

ja persoonallisuutena. ,,Tästä ristiriidasta keh-

keytyy uskonto uskona yleviin henkisiin valtoi-

hin, joiden avulla ihmisen oma voima täydentyy
talii myös kohoaa sellaiseksi kokonaisuudeksi,

että se kykenee luonnon painostusta vastusta-

maan." Tässä uskonnon määritelmässä ilmenee

selvästi siveellisen hengen nousu ajanhengen
suosimaa materialismia vastaan. Mutta toiselta

puolen R. oli myöskin idealistisen metafysiikan

ja tunneperäisen mystiikan vastustaja. Näissä

hän vainusi pakanuudesta polveutuvaa panteismiä,

jota hänen siveellisen persoonallisuuden merki-

tystä tehostava maailmankatsomuksensa anka-

rasti vieroi. Panteistisen mystiikan vastustajana

R. eroaa Schleiermacherista, mutta yhtyy hänee i

uskonnollista vakaumusta koskevan käsitys-

tapansa puolesta. Uskonnollinen tietämys perus-

tuu nimittäin yksilön omiin kokemuksiin 1. elä-

myksiin. Sitä ei voi ulkokohtaisesta toiselle tie-

tona jakaa. Uskonnolliset lauselmat ovat

arvioimisia (W crthurtheile)
,

joiden avulla

ihminen ilmilausuu joko sen tuskallisen tunteen,

että hän on erossa Jumalasta (synti y. m.) tahi

Jumalan avulla saavuttamansa pelastuksen ja

autuuden (sovitus y. m.). Täten R. pani pai-

noa uskonnollisen ' tietämyksen käytännölli-
selle luonnolle.

Vastoin hegeliläisyyden korkealentoista meta-

fysiikkaa R. teroitti Kantin perustamaa tieto-
kritiikkiä. Hänen junialuusoppinsa asettuu

sentähden arvostelevalle kannalle perittyjä dog-

maattisia opinkappaleita vastaan. Ainoastaan se,

niillä on uskonnollisen kokemuksen luja perustus,

on säilytettävä. Opinkappaleita verrattomasti

tärkeämpiä ovat uskonnolliset persoonallisuudet,

ennenkaikkea Jeesus. Jeesuksen R. käsittää ensi

sijassa Jumalan ilmestykseksi ja hänen valta-

kuntansa (rakkaudenvaltakunnan) perustajaksi

maailmaan. Jeesuksen tahdossa ilmenee täydelli-

nen yhteys Jumalan kanssa, hänen työssään si-

veellisen hengen voitto maailmasta. Ne, jotka

liittyvät Jeesukseen, pääsevät sovintoon Juma-
4. VIII. Painettu 24

/u 15.

lan kanssa. — Täysin tietoisesti R. liittyy Luthe-
riin. Vastustaen pietismin maailmaa vierovaa
henkeä hän antoi erityisen arvon Lutherin iloi-

selle, voitolliselle uskolle. Kristityn ei ole paet-
tava maailmasta, vaan hänen on se voitettava.

Tämä tapahtuu ottamalla osaa kulttuurityöhön
Jumalan antaman kutsumuksen, s. o. yksi-

tyisen asemasta ja lahjoista riippuvan elämän-
tehtävän piirissä. Erittäin voimakkaasti ja sel-

västi R. on osoittanut katolisen ja evankelisen
e 1 ä m ä n i h a n t e e n eron.

R:n väl ttömän vaikutuksen voi katsoa ulottu-

van n. v:een 1900. Muutamat R:n aatteista ovat
evankelisessa jumaluusopissa yleisesti hyväksytyt,
kuten dogmatiikan kristosentrinen rakenne ja
oppi evankelisesta elämänihanteesta. Toisissa koh-
dissa R:n kanta on jotenkin yksimielisesti hy-
lätty, esim. mitä mystiikkaan tulee. Mutta var-

sinkin uskonnonhistoriallisen ainehiston ja tut-

kimuksen paisuminen on aiheuttanut kysymyksiä,
jotka olivat R:n näköpiirin ulkopuolella (ks.

Uskon n on historiallinen koulu-
kunta). Joka tapauksessa on myönnettävä,
että R. edustaa Schleiermacherin jälkeen dog-

maattisen tutkimuksen päähaaraa evankelisessa

jumaluusopissa (vrt. Dogmatiikka). —
[Otto RitschI, ,.A. R:s Leben" (2 nid., 1892-96),

C. v. Kiigelgen, „Grundriss der R:schen Dogma-
tik" (1903), G. Ecke, „Die theol. Schule A. R:s
und die evang. Kirche der Gegemvart" (1897),

F. Kattenbusch, ,,Von Schleiermacher zu Ritsehl"

(1903), G. G. Rosenqvist, ,,Den filosofiska grund-
valen för Albr. Ritschls teologi" (1902).]

E. K-a.

RitschI, Friedrich Wilhelm (1806-76),

saks. filologi, 1834 vakin. prof. Breslaussa, 1838

Bonnissa ja 1865 Leipzigissä. R., jonka vaikutus

yliopistonopettajana oli erittäin huomattava, toi-

mitti m. m. kriitillisen laitoksen Plauluksesta

(184S-54, 3 osaa; 2:nen, melkein kokonaan uu-

sittu R:n aloittama laitos julkaistiin 1881-94)

sekä loistoteoksen „Priscse latinitatis monu-
menta epigraphica" (1864). Hänen monet kreik.

kirjallisuutta käsittelevät tutkielmansa ovat koot-

tuina teokseen ,,Kleine philologische Schriften"

(t. „Opuscula philologica") (1867-79; 5 osaa).

[Muller, »Friedrich R." 2:nen painos 1878, Rib-

beck, »Friedrich Wilhelm R." 1879-81, 2 osaa.]

E. R-».

Ritter, August Gottfried (1811-85),

saks. urkusäveltäjä. Toimi Magdeburgin tuomio-

kirkon urkurina v:sta 1847. Sävelsi urkuoppi-

jakson, sonaatteja y. m. Julkaisi ,,Urkusoiton

historian" (1884). /. A'.

Ritter, Karl (1779-1859), saks. maantietei-

lijä, A. von Humboldtin rinnalla tieteellisen

maantieteen luoja, kävi koulua Salzmannin rous-

seaulaisessa Schnepfenthalin laitoksessa, opiskeli

1814-19 Göttingenissä, tuli viimem. v. historian

professoriksi Frankfurt am Mainin lukioon, 1820

Berliinin yliopiston maant. ylimääräiseksi pro-

fessoriksi, sittemmin samalla sotaopiston opel lä-

jäksi; Berliinin maant. seuran perustajia. R:n
merkityksestä maantieteelle ks. M a a n t i e d e.

R:n pääteos on „Die Erdkunde im Verliältnis zur

Natur und zur Geschichte des Menschen"
(1817-18; laajennettu painos 1822-59 käsittää vain

Afrikan ja Aasian); muita julkaisuja: ,,Europa,

ein geographisch-historisch-statistisches Gemälde"



99 Rituaali—Riutta 100

(1804-07), ..Die Yorhalle europäischer Völker-

geschickte vor Herodot" (1820), ,,Einleitung zur

allgemeinen vergleichenden Geographie und Ab-
handlungen zur Begriindung einer mehr \vissen-

schaftlichen Behandlung der Erdkunde" (1852),

(lueunoista kcotut, kuoleman jälkeen julkaistut i

„Geschichte der Erdkunde und der Entdeckungen"

(1861), »Allgemeine Erdkunde" (1862), ..Europa"

(1863). — Hänen muistokseen maantieteen edistä-

miseksi perustettiin ..K. R. Stiftungen"it Berlii-

nissä ja Leipzigissä. (E. E. K.)

Rituaali liat. rltuä'lis = uskonnonmenoja Kos-

keva, ks. Ri tus), järjestys, jonka mukaan ju-

malanpalvelus on toimitettava. ..Rituale roma-

niini" on 1614 ensi kerran julkaistu room. -kato-

linen käsikirja sielunhoidollisia kulttitoimituk-

sia varten. V. 1884 Leo XIII julkaisi siitä malli-

painoksen (ks. Liturgia). E. K-a.

Rituaalimurha (ks. Rituaali), juut. lain

muka säätämä kristityn surmaaminen kultillisiin

tarkoituksiin, jolloin murhatun verta muka useim-

miten käytetään juutalaisten happamattomaan
Leipään (hepr. muzza) tai pääsiäisviiniin. Nimi-
tys rituaalinen johtuu siitä, että tuollaisen

murhan luullaan tapahtuvan eräitä uskonnollisia

menoja noudattamalla, tav. niin, että murhatta-

vasta veri vähitellen juoksutetaan kuiviin (niin-

kuin juutalaisessa teurastuksessa, sektauksessa,

on tapana) ja otetaan huolellisesti talteen mai-
nittuun pääsiäisleipään tai -viiniin käytettäväksi.

Mutta juut. laissa ei ole mitään sensuuntaista

määräystä. Päinvastoin V:ssa T:ssa on veren-

syöminen ankarasti kielletty (vrt. 1 Moos. 9 4 ,

3 Moos. 17io seur., 5 Moos. 1223 ), ja samalla

kannalla on myös Talmud ja muu myöhempi juut.

kirjallisuus. Ei ole myöskään juut. suullista eikä

salaista traditsionia, joka tukisi r. -väitettä. Koko
syytös näyttää perustuvan tietämättömyyteen
juutalaisten laista ja tavoista. Se mainitaan
ensi kerran v. 1236, jolloin keisari Fredrik TI

antoi erään tapauksen johdosta tieteellisen komi-
tean tutkia asiaa, tullen kielteiseen tulokseen.

Useimmat r. -jutut ovat keskiajalta, vähäisempi
osa uudelta ajalta, ja ovat yleensä (lukuun-

ottamatta tapauksia, joissa juutalaiset kidutta-

malla ovat pakotetut ..tunnustamaan") päättyneet

syytettyjen eduksi. Tavatonta huomiota herättä-

nyt kiovalainen r. -juttu, jossa M en del 1? e i 1 i s

nimistä juutalaista syytettiin erään kristityn

pojan rituaalisesta murhaamisesta, päättyi myös-
kin (24 p. marrask. 1913) syytetyn vapauttami-

seen. Erittäin huomattavana tekijällä r. -luulon

syntyyn ja levenemiseen on mainittava muinais-

ajasta keskiaikaan periytynyt usko ihmisveren

taikavoimaan (esim. spitaali- ja sukupuolitau-

deissa). Että juutalaisten luultiin tarvitsevan

kristittyjen verta juuri pääsiäisleipäänsä ja

-viiniinsä näyttää johtuvan siitä, että keskiajan

juutalaiset valmistivat nuo leivät salaisin, kristi-

tyille tuntemattomin juhlamenoin, ja että punai-

nen pääsiäisviini helposti vei ajatuksen vereen.

Pohjaltaan puheenalainen verisyytös on sama ja

yhtä perusteeton kuin se kreikkalaisten ja rooma-

laisten väite, että kristityt muka söivät ehtoolli-

sessaan ihmislihaa ja harjoittivat kaikenlaista

julmuutta. [G. Marx. ..Lie T/ötung Ungläubiger
nach talmudisch-rabbinischem Recht" (1885),

H. L. Strack, „Uas Blut im Glauben und Aber-

glauben der Menschheit" (8:s pain. 1900), sama.

,,Sind die Juden Verbrecher von Religionsuegen?"
(1900), S. I. Brasul-Bruschkowski. ..Die Wahrheit
iiber den Mord Jusehtsehinski und den Prozess
Beilis" (1913), A. F. Puukko, .,Onko rituaali-

murhia?" (Valvoja 1914).] A. F. Po.
Ritualistit (ks. Rituaali), Englannin

korkeakirkollisen suunnan äärimäinen oikeisto,

joka harrastaa katolisten jumalanpalvelusmuotojen
kiivitä niistä, ks. Anglikaaninen kirkko,
Oxford-liike ja Pusey. E. K-a.

Ritus /-(-/ (lat.). jumalanpalvelukseen kuuluva
toiminta.

Ritz [-IxJ, Jaakko (k. 1739), pappi, synty-
perältään saks. llarjoitettuaan opintoja Witten-
bergissä Et. vihittiin papiksi Viipurissa 1682 ja

tuli 1686 Inkeriin Venjoen kirkkoherraksi. Kun
Inkerinmaa joutui venäläisten haltuun, pakeni
hän Suomeen ja sai 1706 Someron kirkkoherran
viran. Venäläisten vallattua maan R. kielitaitoi-

sena miehenä esitti valloittajille Suomen kirkon
tarpeita ja valtuutettiin 1717 tuomiorovastin
nimellä järjestämään kirkollisia oloja. Turun
väliaikaisen tuomiokapitulin esimiehenä hän sit-

ten vihki pappeja, piti pappeinkokouksia ja seura-

kuntain tarkastuksia, suorittaen täten mitä arvok-

kainta työtä säännöllisten uskonnollisten olojen

vakiinnuttamiseksi sodan vuoksi syvästi kärsi-

neessä maassa. A. J. P-ä.

Ritzaun toimisto [ritsaan], uutistoimisto

Kööpenhaminassa; sen perusti 1866 luutnantti

Erik Ritzau.

Riukiu-saaret [rjukjfl] (Liukiu >. Japanille kuu-

luva n. 1,100 km pitkä saarijono Kiusiun saaren

ja Formosan välissä. Itä-Kiinan-meren itärajana.

Saaria on n. 65, lukuunottaen 7 pohjoispäässä

olevaa L i n s c h o t e n-saarta (Kavabe-Sitsito),

kaikkiaan 3.689 km'-. R. jakaantuvat pohjoisesta

lukien seuraaviin ryhmiin: Hokubusoto
(1.342 km 2

: suurin saari Amami-Osima), Tsubu-
soto (1.531 km 2

; Okinava), Nambusoto
(816 km 2

; Iriomoto ja Isigaki). — Saaret nou-

sevat enimmäkseen jyrkästi merestä, jakaantuen
geologisesti sisempään vulkaaniseen (tulivuoria)

ja ulompaan, koralliriuttojen ympäröimään,
gneissistä y. m. syntyneeseen vyöhykkeeseen.

Maanjäristyksiä. Lauhkeasta kuumaan vaihteleva

ilmasto terveellinen
;

hirmumyrskyjä. — Maa
enimmäkseen sangen hedelmällistä, tuottaen rii-

siä, maissia, sokeriruokoa, vehnää, hedelmiä, pip-

puria, puuvillaa y. m. Metsistä saadaan väri-

puita. — - Asukkaat kansatieteellisesi i ja kielelli-

sesti muistuttavat japanilaisia, alemmat kansan-

luokat ovat kuitenkin kiinalaisia lähempänä. —
Ukoillaan kauppa verraten vähäinen. Pääsalama
Suri Okinavalla. — Hallinnollisesti R. kuuluu
Kiusiuhun, pohjoiset saaret Kagosiman keniin,

molemmat eteläisemmät ryhmät muodostaen oman
Okinava nimisen kenin (502,309 as. 1908.

208 km2 :llä), pääkaupunki Naba Okinavalla. —
Saariryhmä oli aikaisemmin itsenäisenä kuningas-

kuntana, joka 1400-luvulta alkaen tunnusti Kii-

nan yliherruutta: sen lopettivat 1874 jo 1699

saarilla jalansijan saaneet japanilaiset, jotka

1876 ottivat saaret kokonaan haltuunsa ja 1879

veivät vangitun kuninkaan Tokioon. E. E. K.

Riuku ks. Puut a v a r a 1 a j i t.

Riukuoja ks. Salaojit u s.

Riuna ks. G r i v n a.

Riutta (hiekka-, kallio-, koralli-r.). vain vähän
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tai ei ollenkaan merenp. yläpuolelle ulottuva pit-

kähkö, usein rannan suuntaa kulkeva kari.

Riuttaberberit < saks. Riffberber, väännös
sanasta Rif-bcrber = r i f-b e r b e ri t , s. o. Er-

Rifissä asuvat berberit; ks. E r-R if. Berberit.
Riuttakalkki, geol., muinaisista koralliriu-

toista muodostunutta kalkkikiveä, joissa ei näy
kerrosrakennetta, kuten muissa kalkkikivissä.

Riuttakorallit, yhteinen nimitys niille lämpi-

mien merien korallieläimille, jotka jatkuvasti

suvuttomasti lisääntyen muodostavat koralliriut-

toja (ks. t.). Varsinaiset r. kuuluvat kukkas-

Riuttakoralleja.

koralleihin (ks. K o r a 1 1 i e 1 ä i m e t). Tärkeim-
mistä suvuista mainittakoon Madrepora, Mcean-

drina, Poriies, Astrcea. Välistä suuret alat koralli-

riuttoja ovat yhden ainoan t. muutaman harvan
lajin muodostamia, toisen kerran taas voi pie-

nellä alalla olla lukuisia lajeja edustettuina, jota-

paitsi riuttojen rakentamiseen voi ottaa osaa

myöskin hydrozooeihin (ks. t.) kuuluvia, hyvin
koralleja muistuttavia Hydrocorallia ryhmän
lajeja (esim. Millepora). I. V-s.

Riva (saks. Keif), kaupunki Itävallassa, Etelä-

Tirolissa, Garda-järven pohjoispäässä; 4,285 as.

(1900), enimmäkseen italialaisia. — Pari kau-
nista kirkkoa, ent. kastelli, linnanrauniot, raati-

huone (v:lta 1471), teatteri; tunnettu järvikyl-

pylä (4,581 hoitoparannusvierasta 1912). Kauniin
asemansa ja ympäristönsä takia R. on suosittu

matkailupaikka (46,017 matkailijaa. 1912). —
Harjoitetaan viinin- ja öljypuunviljelystä, silk-

kiäistoukan hoitoa, sekalaista teollisuutta ; sään-
nöllinen laivahike pitkin Garda-järveä Desen-
zanoon. Kapearaiteinen rata jylhän ja karun
vuoriseudun halki Mori'n asemalta (Brenner-
radalla). — R. on alkuaan roomal. asutus. Kuu-
lui Trenton piispoille, 1441-1509 Venetsialle.

E. E. K.
Rivaali (lat. rlvä'lis), kilpailija, kilpakosija.

— R i v ali teet t i, kilpailu, kateus, mustasuk-
kaisuus.

Rivas, A n g e 1 Perez de Saavedra
(1791-1865), esp. runoilija, maalari ja valtiomies.

Vallankumouksen aikana 1820 hänen oli vapaa-
mielisten mielipiteidensä vuoksi pakko paeta Eng-
lantiin, jossa hän sepitti Espanjan historiaa

koskettelevan eepillisen runoelmansa ..Florindan".

Sittemmin hiin liittyi vanhoilliseen puolueeseen,
toimi lähettiläänä Italiassa ja Ranskassa sekä
nimitettiin hallituksen jäseneksi. Kirjailijana R.

aluksi ihaili klassikoita, mutta tutustuttuaan
Englannin kirjallisuuteen ja oloihin, hän liittyi

romantikkoihin ja tuli tämän suunnan innok-
kaimmaksi puoltajaksi Espanjassa. Hänen teok-
sistansa mainittakoon: „E1 Moro expösito" (1834.
keskiaikainen saukarirunoelma), ,,Don Alvaro"
(1835, kohtalonäytelmä) sekä historialliset ro-

manssit (2 nid. 1841). //. Kr-n.
Riverside [-vasaidj, kaupunki Etelä-Kalifor-

niassa, Sauta Annan varrella San Bernardinon
laaksossa, rautatien varrella Los Angeleksesta
itään; 7,973 as. (1900). — R. on Kalifornian
suurenmoisen appelsiini- ja viinirypäleviljelyksen
tärkein paikka.
Rivier [rivjc'], Alphonse (1835-98), sveits.-

belg. oikeusoppinut. Syntyi Lausannessa; opiskel-
tuaan siellä ja Berliinissä tuli 1861 Berliinin
yliopiston dosentiksi, 1865 professoriksi Berniin,
kutsuttiin 1867 Brysselin yliopistoon roomalaisen
oikeuden professoriksi, tuli 1884 kansainvälisen
oikeuden professoriksi samassa yliopistossa. R. oli

Rolin-Jacquemynsin (ks. t.) avustajana Institut
de droit iuternationalissa ja toimi sen yleis-

sihteerinä. Julkaissut m. m. paljon käytetyn
kansainvälisen oikeuden käsikirjan „Principes du
droit des gens" (1896), ,,Introduction historique
au droit romain" (1881), ,.Handbuch des Völker-
rechts auf Grundlage europäischer Staatenpraxi.-"
(1886). E. E.

Riviera [-§-] (it., = ,,rannikko"), tavattoman
luonnonihana. lauhkeailmastoinen (ks. Nizza)
kapea rannikkokaistale Genovan-lähden ran-
nalla, Merialppien ja Apenniinien eteläjuurella.

Ranskassa ja Italiassa Nizzan ja Spezian
välillä. Suosituimpia talvenvietto- ja huvit-

telupaikkoja ovat Nizza, Monaco ja Menton
Ranskassa, San Remo, Ospedaletti ja Bordighera
Italiassa, La Corniche-tien varrella. Kasvillisuus
subtrooppinen, esim. palmut menestyvät. — Rauta-
tie kulkee pitkin rantaa Nizzasta Speziaan. loppu-

matkalla Genovasta alkaen yli 80 tunnelin kautta.
— Rannikko Nizzasta Genovaan on R. di Po-
nente (,,laskevan auringon rannikko"), Geno-
vasta Speziaan R. di L e v a n t e (.,nousevan
auringon rannikko"). Kuva ks. Nizza.

E. E. K.

Rivikylvö ks. Kylvö ja Kylvökone.
Rivinus /-?'-/ (Bach m an n), August us

Quirinus (1652-1723), saks. lääkäri ja kasvi-

tieteilijä, toimi luonnontieteiden professorina

Leipzigissä. Teoksessa ..Introductio generalis in

rem herbariam" (1690-99) R. esittää kasvitieteen

tehtäväksi kasvien tieteellisen tutkimuksen sel-

laisenaan, aikaisemmin nim. kasvitieteen varsi-

naiseksi sisällykseksi katsottiin yleensä kasvien

lääketieteellisten y. m. s. ominaisuuksien selvit-

täminen. R. suunnitteli myös jonkinlaista kaksi

-

nimi järjestelmää sekä kasvien ' ryhmitystä teriön

perustalla.

Rivit, cliiinl., ks. Y u o h i s r o h t u m a.

Rivoli. 1. Kaupunki Pohjois-Ttaliassa. Tori-

nosta jonkun matkaa länteen, lähellä Dora Ripa-

rian oik. rantaa; 7,250 as. (1901; kuntana).

Kunink. linna (1400-1600-luvuilta), jossa van

gittu kuningas Victor Amadeus IT kuoli 1732:

sekalaista teollisuutta. - -2. Kylä Pohjois-Tta

liassa, Veronan provinssissa, Veronasta luotei-

seen Monte Kahlon juurella Adigen laaksossa;

siellä Bonaparte 1797 ja Massena 1807 voitti itä

valtalaiset. Voittonsa johdosta Massena korotet-

tiin R:n herttuaksi.
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Rivularia ks. Sinilevät.
Rixdorf ks. N e u k ö 1 1 n.

Rjazanj [-a'njj. 1. Kuvernementti (ven. Rja-

zanjskaja gubernija) Keski-Venäjällä, Moskovan
kuvernementin kaakkoispuolella Oka-joen ympä-
rillä; 42,099 kni2

, 2,694,800 as. (arv. 1913), 04

km-':llä. — Okan eteläpuolella oleva K:n osa on
metsätöntä, idässä aroluontoista (Stepnaja sto-

rona) ylätasankoa. johon joet ovat uurtaneet sy-

viä laaksoja; yleensä hyvin hedelmällistä, 71%
mustaamultäa) . Okaa vas., pohjoispuolella (Me-

serskaja storona). maa on alavampaa, vähemmän
viljavaa, paikoitellen rämeitä ja soita (useat kui-

vumassa, osa kuivattu), laajoja metsiä vielä säi-

lynyt. Metsiä koko kuvernementin pinta-alasta

oli 20,i% (1907). — Joet laskevat Volgaan (Oka
ja sen lisäjoet Pronja, Para, Osetr) ja eteläosista

Doniin. Vesiteitä 642 km. josta 526 km höyry-

aluksilla kuljettavaa. - - ilmasto mantereinen;
tammikin keskilämpö —11°C, heinäkin -4-19°C,

v:n -)-3,b C. V:n sademäärä 471 mm. — Asuk-
kaat ovat isovenäläsiä (99,5% väestöstä) ; muu-
tamia tuhansia tataarilaisia (0,s% väestöstä) asuu
Kasimovin piirikunnassa. Lukutaitoisia 20,8%.

—

Maataloutta harjoittaa 78,8%, teollisuutta (eten-

kin Meserskaja storonassa) ja vuorityötä (etelä-

osissa) 10';. Maanviljelys tuottaa ruista 510.000

ton., kauraa 383,800 ton., hirssiä 71,200 ton., pe-

runoita 664.200 ton. (1913). Viljellään paljon

tupakkaa (sato 7.8 milj. kg 1912; huonoja laa-

tuja), hedelmäpuita, vihanneksia y. m. Karjan-
hoito alhaisella kannalla; 1913 oli nautakarjaa
469.600, hevosia 392.000. lampaita ja vuohia
942.900, sikoja 141.100 kpl. Mehiläishoitoa har-

joitetaan metsäseuduissa. — Maatalous ei anna
tarpeeksi elantoa, joten laajoilla alueilla on tur-

vauduttava kotiteollisuuteen ; viime vuosis. lo-

pulla 240.000 henkeä harjoitti kotiteollisuutta.

Valmistetaan nahka-, sepän-, puusepän-, huopa-,

kangas- y. m. teoksia. Työnansiolla kuljetaan suu-

rissa joukoin. — Tehdasteollisuudessa työsken-

teli 1910 18.686 henkeä, joista aksiisin alaisissa

tehtaissa 960 henkeä; aksiisista vapaan teollisuu-

den (puuvillatehtaita Egorjevskissa, nahka- ja

pellavatehtaita Kasimovissa, vahakynttilä- ja

rautatehtaita R:n kaupungissa) tuotantoarvo oli

66.5 milj. mk. — Vuorityöntuotteista mainitta-

koon kivihiili kuvernementin eteläosista (273,800

ton. 1907). — Kantateitä 1.113 km (1912). —
Kansakouluja 1,761 (oppilaita 139.191), keskikou-

luja 27 (opp. 6,700), ammatillisia keski- ja alem-

pia kouluja 26 (opp. 3,468) 1912; sairaaloita 94,

lääkäreitä 167 (1911). — Hallinnollisesti R. ja-

kaantuu 12 piirikuntaan. Pääkaupunki R. 2. -

Historia. R:n alue vastaa osittain R:n suuri-

ruhtinaskuntaa, joka syntyi 1127. V*:sta 1237

ruhtinaskunta kärsi alinomaa tataarien hyök-

käys- ja rvöstöretkistä. Oleg Ivanovitsin aikana

(1351-1402) R:n valta oli laajimmillaan, mutia
Olegin jälkeen jo ennen häntä tuntunut moskova-
lainen vaikutus kasvoi kasvamistaan, kunnes 1520

viimeinen suuriruhtinas vietiin Moskovaan ja

vangittiin. — 2. Edellämainitun kuvernementin
pääkaupunki, Trubezan oik. korkealla rannalla 2

km Okasta. rautateiden risteyksessä; 41,433 as.

(1910). — Parikymmentä kirkkoa; Ristinpys-

tyttämiskirkossa R:n ruhtinasten hautoja. Pari

luostaria, arkkipiispan palatsi, ent. kremljistä

vähän jätteitä. — Opettajaseminaari, hengellinen

seminaari, lukioita y. m. oppilaitoksia. Arkkipiis-
panistuin. Historiallinen museo. Pari sairaalaa.— Vahakynttilä- ja maataloustyökalutehtaita.
Kauppa melkoinen. — Vanha R. (Staraja R.)
perustettiin n. 1060; sen paikalla nyk. on kylä
n. 50 km R:sta alaspäin Okan varrella. R. pe-

rustettiin 1095 Perejaslavlj rjazanskij nimisenä,
oli 1300-luvun puolimaista alkaen R:n ruhtinas-
kunnan pääkaupunkina. Vaikka R. oli linnoi-

tettu, hävittivät tataarit sitä useasti. K. K. K.

Rjukan (norj., = ,.savuava"), putous Etelä-Nor-
jassa, Telemarkenissa, Bratsbergin amtissa, Maan
elven-joessa 10 km sen laskusta Masvandet-
järvestä

;
put.-kork. 104 m. H. oli ennen Norjan

komeimpia putouksia, syöksyen äkkijyrkkänä
vain pari m leveään kuiluun. V. 1911 Mnsvande-
t in, R:n ja sen yläpuolella olevien koskien voima
patojen ja 4 km pitkän tunnelin avulla keski-

tettiin 10 rautatorven kautta (put. kork. 282 m) R.

I:n voima-aseman 10 turbiiniin 135,000 hevos-

voimaksi, jotka yli 4 km pitkää johtoa myöten
siirretään Saaheimin (teollisuusasutus, 4,000 as.

1912) salpietari- y. m. tehtaisiin. R. I:n turbii-

nien läpi juossut vesi tulee johdettavaksi alem-
pana olevaan R. II :n voima-asemaan (122,000 he-

vosv.) ; senkin voima käytetään etupäässä nor-

jan-salpietarin valmistukseen. Yhteenlaskettu
vuotuinen valmistusmäärä arv. 150,000 ton. —
R:n voimalaitteet ovat maailman suurimmat.

E. E. K.

Rjäzan ks. Rjazanj.
r. L, rajoitettu lisämaksu, ks. Osuus-

kunta, palsta 168S.

Roanne [roa'n], kaupunki Itä-Ranskassa, Loi-

ren departementissa Loiren vas. rannalla, R:n-
Digoin'in kanavan varrella, ratojen risteyksessä,

Lyon'ista luoteiseen; 36,697 as. (1911). — Uusi
kaupungintalo, vanhan linnan rauniot, lukio

(1600-luvulta), museo, kirjasto; huomattava puu-
villateollisuus, lisäksi konepajoja, nahkatehtaita.

Kauppa melkoinen. — R. on vanhan ajan Ro-

duin un, oli segusiavien pääkaupunkina. Keski-

ajalla Roannais'n herttuakunnan pääkaupunki.

—

R:sta 13 km luoteiseen St.-Albanin terveyslähteet.

Roastbeef [roustbifj (engl.), paahtopaisti,

selkäkuvepaisti.

Robber ks. W li i s t.

Robbia, della, Firenzessä työskennellyt it.

kuvanveistäjäsuku, joka vuosisadan umpeensa
1500-luvun alkupuoliskolle saakka säilytti salai-

suutenaan maalattujen polttosavi- 1. terrakotta-

veistosten lasittamistaidon, mikä suvun kuollessa

joutui unohduksiin. Alkuaan he käyttivät tätä

tinalasitustaan veistostensa (etupäässä koho-

kuvien, myöskin rintakuvien, vaakunakilpien,

voitonmerkkien y. m.) suojaamiseksi ilman vai-

kutukselta, mutta pian sai lasitus kiiltävän si-

leine pintoineen suorastaan koristeellisen tar-

koituksen. — 1. Luca della R. (n. 1400-82),

suvun päämestari, harjoitti mahdollisesti ensin

kultasepänammattia, osasi itsenäisesti sulattaa

yhteen Donatellon realismista ja Gkiberti'n pool

tilaisen siroviivaisesta tyylistä saamansa vaiku-

tuksen. Molempien viimemainittu ,en taiteilijain

rinnalla R. on varhaisrenesanssin vaikutusval-

taisimpia kuvanveistäjiä, jonka monipuolinen
tuotanto terrakottatöiden ohella käsittää myös
marmori- ja pronssiteoksia. Hänen pääteoksensa

ia ensimäisiä tunnetuita töitään on Firenzen
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tuomiokirkon marmorinen laululava (1431-n. 1437,

nyk. kirkon museossa, ks. liitettä Kuvan-
veistotaide III), jonka 10 korkokuvassa on

psalmin 150 mukaan esitetty laulavia ja soitta-

via poikia ja tyttöjä ja joka raikkaassa elämän-

ilossaan ja täysin hallitussa kaunovaikutukses-

saan menestyksellä kilpailee Donatellon samaan
kirkkoon tekemiin toisen laululavan kanssa. Hä-

nen marmoritöistään on lisäksi mainittava piispa

Benozzo Federighi'n hautamerkki (1456, nyk. Fi-

renzen S. Trinitä-kirkossa). R:n pronssitöistä

tärkeimmät ovat Firenzen tuomiokirkon sakas-

tin ovien korkokuvat (1467). Suurimman kuu-

luisuutensa hän saavutti polttosavi veistoksillaan,

jotka hän pääasiallisesti väritti valkoisella (itse

kuvat) ja sinisellä (korkokuvien pohja), mutta
myöskin useammilla väreillä (kulta, vihreä, vio-

letti ja keltainen). Ne ovat sekä yksinäisiä har-

tauskuvia että rakennustaiteellisia koristuksia,

kuten esim. Firenzen S. Croee-kirkon evanke-

lista- ja apostolikuvat Pazzi-kappelin katossa ja

seinillä tai lynettikuvat tuomiokirkossa sekä Via

d'Agnolo-kadun varrella. Terrakottakuvissaan R.

osoittautuu yhdeksi neitsyt Marian etevimmistä

kuvaajista 1400-luvulla ja juuri tällä alalla hän
tuo selvimmin esiin oman, tuntuvasti seur. vuo-

sis:n käsitystapaan vaikuttavan taideihanteensa:

jumalaisten aiheiden inhimillistetyn esityksen ja

sommittelun täydentämisen hilpeän sopusointui-

seksi kauneudeksi. — 2. Andrea della R.

(1437-1528), edellisen veljenpoika ja oppilas, mil-

tei yksinomaan polttosavikuvien valmistaja, joka

ei omista setänsä omaperäisen naiivia luonnon-

tajua, vaan jatkaa hänen työtään kempeämieli-

sempään tyyliin ja tuotantoalaa laajentaen tavat-

toman lukuisissa, lopulta pintapuolisen taituri-

maisissa kuvissaan, joista viehättävimpänä esi-

merkkinä mainittakoon Firenzen löytölasten-

kodin friisin kapalolapsia esittävät medaljongit.
— Hänen pojistaan huomattavimmat ovat Gio-
vanni della R. (k. 1529), jonka terrakotta-

teokset ovat enimmäkseen vain muiden teosten

käsityöläismäisiä. jäljittelyjä, ja Girolamo
della R. (k. 1566), joka muutti Ranskan ku-

ninkaan palvelukseen ja levitti R.-suvun taiteen

Italian ulkopuolelle. [Cavallucci ja Molinier,

,,Les della R., leur vie et leur oeuvre" (1884),

M. Reymond, „Les della R. (1897), Maud Crut-

well. ..Luca and Andrea della R. and their suc-

cessors" (1902) ja P. Schubring, ,,Luca della R.

und seine Familie" (Knackfussin Kunstler-Mo-
nographien sarjassa).] E. R-r.

Robe [rdb] (ransk.), pitkä, laahustava naisen-

hame; se vaatemäärä, mikä menee yhteen naisen

pukuun: ransk. tuomarien ja asianajajien käyt-

tämä pitkä tavallisen puvun päällä kannettava
ammattipuku.
Robenhausenin paalukylä [-hauzanin], Pfäffi-

kerseen rannalla Ziiricliin kantonissa Sveitsissä,.

Muinaisjäännöksen keksi J. Messikomer 1856
turvesuosta, joka on järvestä muodostunut. Se
oli ollut tavallinen paalukylä (ks. Esihisto-
rialliset ajanjaksot, palsta 815), joka
oli ollut käytännössä nuoremman kivikauden lo-

pulla ja vielä, pronssikauden alussa. Löytöjen
nojalla on voitu todeta, että jokaiseen paalu-

asumukseen on kuulunut talli, varastohuone, työ-

paja y. m. sekä huoneissa kangaspuut. Suuri
joukko kankaan- ja verkonjätteitä, omenia y. m.

on tavattu. — Kylä on aikanaan kahdesti pala-

nut ja kolmas kylä on hyljätty turvesuon kas-

vamisen takia. A. M. T.

Robert A n j o u 1 a i n e n (k. 1343), N a p o-

1 i'n kuningas, tuli 1309 isänsä jälkeen vanhem-
pien veljiensä edellä Napoli'n hallitsijaksi. Hän
oli voimakas ruhtinas, joka Italian guelfien joh-

tajana taisteli Saksan keisareja Henrik VII :ttä

ja Ludvik Baierilaista vastaan. Sitävastoin hänen
yrityksensä valloittaa Sisiliaa eivät onnistuneet.

R. oli suuri filosofian ja runouden ystävä ja

kirjoitti itsekin runoja. Häntä seurasi hänen poi-

kansa tytär Johanna (ks. t.). K. G.

Robert, Normandian herttuoita. 1. R. I

(k. 932), alkuansa viikinkipäällikkö nimeltä

Rolf 1. Roll o, tunnettu liikanimellä ..Gange-

Rolf", joka oli viikinkijoukkoineen hävittänyt

Pohjois-Ranskan rannikoita, kunnes Ranskan
kuninkaalta Kaarle Yksinkertaiselta v. 911 sai

Normandian herttuakunnan. ehdolla että vastaan-

otti kasteen (jossa sai nimen Robert) ja rupesi

rannikon vartiomieheksi. Paljon on väitelty

siitä, oliko R. Norjasta vaiko, niinkuin viime-

aikaiset tutkimukset näyttävät vahvistavan,

Tanskasta kotoisin. R. järjesti herttuakuntansa

hallinnon ja lainkäytön. — 2. R. II Loistava
1. Paholainen (k. 1035), tuli 1028 herttuaksi

vanhemman veljensä Rikhard III :n jälkeen, jonka

hänen sanottiin myrkyttäneen, oli alinomaisissa

sodissa, kunnes katuen entisiä rikoksiaan ja jul-

muuksiaan lähti toivioretkelle Jerusalemiin ja

paluumatkalla kuoli Nikeassa. Oli Vilhelm Val-

loittajan isä. Hänen elämänsä on antanut aiheen

useihin kaunokirjallisiin teoksiin. — 3. R. III

(k. 1134), Vilhelm Valloittajan vanhin poika,

syrjäytettiin Englannin valtaistuimelta ja tuli

Normandian herttuaksi 1087, panttautti 1096

herttuakuntansa ja lähti mukaan ensimäiselle

ristiretkelle, jolla osoitti sotaista uljuutta, joutui

siltä palattuaan taisteluun veljensä Henrikin,

Englannin kuninkaan, kanssa, otettiin 1106

vangiksi sekä kuoli 1134. K. G.

Robert (k. 1031), Ranskan kuningas, liika-

nimeltä Huiska s, oli Hugo Capefn poika, ja

nousi 996 tämän jälkeen valtaistuimelle. Oli kir-

kon ystävä, vietti munkintapaista elämää ja erosi

paavin käskystä ensimäisestä puolisostaan Bur-

gundin Bertasta liian likeisen sukulaisuuden ta-

kia. On tunnettu virrensepittäjänä ja säveltäjänä.

K. G.

Robert, Skotlannin kuninkaita. ks.

Bruce. 1. 2.

Robert f-hä'r], Louis L e o p o 1 d (1794-1835),

ransk. taidemaalari ja väskenpiirtäjä; synt. Sveit-

sissä, opiskeli Pariisissa Ch. Girardetfn ja J. L.

Davidin johdolla, jatkoi opintojaan v:sta 1818

Roomassa, jossa tapasi uutuudellaan huomiota he-

rättäneen aihealansa: it. kansan- ja rosvoelämäu

kuvauksen. Nämä romanttiset laatukuvansa K.

esittää Davidin uusklassilliseen tapaan ihannoi-

vi-sa. säännönmukaisissa sommitteluissa ja an-

tiikkisia kuvapatsaita muistuttavissa malliasen

noissa. Pariisin Louvressa olevat, väriltään kui-

van kovat taulut ,.Madonna dell' Aivon pyhiin-

vaeltajien painu" (1827) ia ..Elonleikkaajien tulo

pontilaisille nevoille" (1830) mainittakoon esi-

merkkeinä hänen aikoinaan hyvinkin kuuluisista

maalauksistaan. P. päätti itse päivänsä Venet-

siassa. [Elämäkert. kirj. Detecluze (1838), Feuil-
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let de Conckes (1849, saks. 1863) ja Ch. Clement

(1874).] E. R-r.

Robert-Fleury [-bär-fiör'i'J. 1. Joseph Ni-
colas K. -F. (1797-1890), ransk. taidemaalari;

Gros'n. Girodet'n ja H. Vernefn oppilas, työs-

kenteli Pariisissa akateemisena historiamaalaa-

jana, jona hän esitti etupäässä keski- ja uskon-

puhdistusajan tapauksia, mielellään draamallisia

kauhukuvia (esim. „Pärttylinyön kohtaus", 1833),

mutta myös tyynemp ä ja yksinkertaisempia koh-

tauksia (esim. ..Uskontokeskustelu Poissyssä

1561", Pariisin Luxembourg-museossa, 1840).

Tehnyt myöskin muotokuvia. — 2. T o n y R.-F.

(1837-1911), edellisen poika; Delaroclien ja Cog-

niet'n oppilas, seurasi isäänsä historian- ja muoto-
kuvamaalarina. Hänen kuuluisimpia taulujaan

ovat „Toht. Pinel vapauttaa 1795 mielisairaat

kahleista" (1876) ja ..Korintin viimeinen päivä"

(1870, Luxembourg-museossa). R.-F. oli Bougue-

riMifii jälkeen „Soci6tfi des artistes frangais" yh-

distyksen presidentti ja toimi ansiokkaana pidet-

tynä opettajana, jonka lukuisain oppilaiden jouk-

koon ovat kuuluneet m. m. Akseli Gallen -Kallela

ja Eero Järnefelt. E. R-r.

Robert Guiscard [giskä'r], s. o. K. ..kavala"

(n. 1015-85), Apulian ja Kalabrian herttua, tuli

Normandiesta vanhempain veliiensä mukana
Etelä-Italiaan, jossa sotamiehet korottivat hänet

hänen urhoollisuutensa vuoksi 1057 Apulian
kreiviksi. Paavi Nikolaus II suostui antamaan
hänelle herttuanarvon ja Apulian sekä ne maat.

jotka hän vastedes valloittaisi, vuotuista veroa ja

sota-apua vastaan. K. tekikin lopun Itä-Rooman
keisarin vallasta Etelä-Italiassa; joutui sitten rii-

taan paavi Gregorius VII :n kanssa, joka julisti

hänet pannaan 1074. Mutta kun paavi tarvitsi

apua taistelussaan Saksan keisaria Henrik IV:tä
vastaan, teki hän sovinnon R:n- kanssa ja vapautti

hänet pannasta 1080; 1084 R. pelasti paavin, joka

oli Henrik IV: n piirittämänä S:t Angelon lin-

nassa ja vei hänet Salernoon. R. taisteli myös-
kin Kreikassa Itä-Rooman keisaria vastaan ja

kuoli Kephallenian saarella. [v. Heinemann,
„Geschichte der Normannen in Unteritalien".]

E. O. h.

Roberts [-batsj, Frederick Sleigh (1832-

1914). jaarli, engl. sotapäällikkö; aloitti sotilas-

uransa 1S51 upseerina Bengaalin tykistössä, otti

1857-58 osaa Intian kapinan kukistamiseen, tais-

teli 1863 Intian luoteisrajalla ja oli 1868 mukana
Abessiiniaan ja 1871 :72 Kaakkois-Bengaalin ja

Birman välillä olevaan Lushaihin tehdyllä ret-

kellä; otti 1878 kenraalimajurina osaa Afga-

nistanin sotaan, jossa m. m. suoritti rohkean

marssin Kabulista Kandahariin, joka vapautet-

tiin : 1881 R. määrättiin Natalin kuvernööriksi ja

Etelä-Afrikassa olevien sotajoukkojen ylipäälli-

köksi, multa kun odotettua buurisotaa ei synty-

nytkään, palasi R. pian Englantiin. Hän tuli nyt

Madrasin armeian päälliköksi. 1883 kenraaliluut-

nantiksi ja 1885 Intian sotajoukkojen ylipäälli-

köksi, jossa toimessa ollessaan saattoi Birman
sotaretken onnelliseen päätökseen; ylennettiin

L890 kenraaliksi ja 1892 paariksi nimellä Lord R.

of Kahdahar; palattuaan 1893 Englantiin tuli

1895 sotamarsalkaksi ja Irlannin ylipäälliköksi.

Jouluk. 1899 R. määrättiin ylipäälliköksi buuri-

sodassa ja seur. v. 1900 hän saattoi tämän sodan
pääasiallisesti loppuun (ks. Buurisota); luo-

vutti marrask. 1900 ylipäällikkyyden esikunta-

päällikölleen Kitchenerille siirtyjiksensä itse valta-

kunnan koko armeian ylikomentajana Englantiin

;

korotettiin jaarliksi ja sai 100,000 punnan kan-
sallispalkinnon ansioistaan buurisodassa; julkais-

sut teokset .,Rise of Wellington" (1895) ja

..Forty-one years in India" (1897). J. F.

Robertson [rolatsanj, William (1721-93),

skotl. historiankirjoittaja: toimi ensin pappina.
oli sittemmin Skotlannin ylimmän kirkollis-

viraston jäsenenä, v:sta 1762 Edinburgh'n yli-

opiston rehtorina ja v:sta 1763 Skotlannin liis-

toi iografina. Ollen Gibbonin ja Uumen rinnalla

yksi Ison-Britannian suuria historiankirjoittajia

18: unella vuosis. R. saavutti aikanaan suuren
maineen tyylinsä ja laajojen näköalojenpa puo-
lesta kiitetyillä historiateoksillaan: ,,IIistory of

Scotland" (1759), ..History of the reign of Char-

les V" (1769), „Ilistorv'of America" (1777).

J. F.

Robertson Smith [rohjtsan smip], William
(1846-94), brittiläinen teologi. R. S. tuli 1870
skotl. vapaakirkon palvelukseen ja oli kymmen-
kunnan vuotta heprean kielen opettajana Aber-

deenin collegissa, mutta menetti 1881 virkansa

kriitillisen suuntansa vuoksi. V. 1883 hän siirtyi

Cambridgen yliopistoon ensin arabian kielen opet

tajaksi, oli kirjastonhoitajana 1886-89 ja vihdoin

v :stä 1889 arabian kielen professorina. R. S. on

ensimäinen kriitillinen raamatuntutkija Isossa-

Britanniassa, ja hänellä on sellaisena uraa

aukaiseva merkitys. Israelin uskonnon tutkijana

hän oli Wellhausenin (ks. t.) ja Kuenenin oppi-

las. Hänen Vanhaa testamenttia koskevat tutki-

muksensa sisältyvät teoksiin : ,,The Old Testa-

ment in the jexvish cliureh" (1881) ja ,.The

prophets of Israel" (1882). Arabialaisen ja yleis-

seemiläisen uskonnon alalla R. S. myöskin suo-

ritti perustavia tutkimuksia, jotka hän esitti

teoksessa : ..Leetures on the religion of the semi-

tes" (1889), saksaksi: ,.Hie Religion der Semiteu"

(1899). E. Ka.
Robesonin-salmi froubsonin-] erottaa Grönlan-

nin luoteisosan Grantin-maasta ja yhdistää

Smithin-salmen, Kanen-altaan ja Kennedyn-sal-

men Pohjois-Jäämereen. — R:n löysi Hayes 1S61

sen tutki tarkemmin Hall 1871.

Robespierre [robspiä'rJj M ax im il i e n

Francois Marie Isidore de (1758-94),

ransk. vallankumousmies

;

toimi v:sta 1781 asian-

ajajana syntymäkaupun-
gissaan Arras'ssa; valit-

tiin 1789 säätykokoukseen.

R. oli jo tähiin aikaan

fanaatikko. joka tahtoi

onnellistuttaa Ranskan ja

i h in iskun nau Rousseau'n
vapaus- ja yhdenvertai-

suusaatteilla. Äärimäiseen
vasemmistoon kuuluvana
hän ei kuitenkaan perus-

tuslakia säätävässä kan-

salliskokouksensa saanut

huomattavammassa mää-
rässä ääntänsä kuuluville,

mutta sitä suuremman
vaikutusvallan hiin saavutti Pariisin Jakobiini-

klubissa, jonka pikkuporvaristoon kuuluvat jäse-

RobespiiTiv.
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net jumaloivat häntä pitäen häntä hyveen ja

rehellisyyden esikuvana. Toukok. 1791 R. sai

kansalliskokouksen päättämään, ettei kukaan sen

jäsenistä saisi tulla valituksi seuraavaan lakia-

säätävään kokoukseen ; esiintyi kansalliskokouk-

sen hajottua niitä vastaan, jotka vaativat sodan
julistamista Itävaltaa vastaan. Vaikka hän ei

ottanut osaa kommuunin miesten toimeenpane-
miin kesäk. '20 p:n ja elokuun 10 p:n tapauksiin,

joilla kuninkuus kukistettiin, valittiin hänet kui-

tenkin kommuunin yleisneuvostoon. Hänellä ei

myöskään ollut mitään osallisuutta syyskuun
murhiin ; muutamia päiviä niiden jälkeen hänet
valittiin Pariisin ensimäiseksi edustajaksi kon-
venttiin, missä lian vaati kuninkaan kuolemaa
ja heti joutui ankaraan taisteluun girondelaisteu

kanssa; se päättyi viimemainittujen kukistumi-
seen kesäk. 1793. Heinäk. 27 p. sam. v. R.

valittiin yhteishyvän valiokuntaan; täällä hän ja

hänen ystävänsä kuitenkin olivat vähemmistönä
eikä hänen vaikutusvaltansa valiokunnassa kos-

kaan ollut niin suuri kuin yleisesti luultiin;

häntä ei ole pidettävä valiokunnan harjoittaman
hirmuhallituksen alkuunpanijana, joskohta hän
vallankumouksellista hallitusta ylistävillä puheil-

laan teki hirmuvallan laajoissa piireissä suosi-

tuksi ja nauttimallaan kansansuosiolla vahvisti

yhteishyvän valiokunnan asemaa. Yksissä neu-

voin valiokunnan enemmistön kanssa hän keväällä

1794 saattoi mestauslavalle hebertistit ja danto-
nistit: edelliset olivat hänelle vastenmieliset

lujan keskusvallan vastustajina, ateisteina ja

alimman kansanluokan raakuuksia jäljittelevinä

„sanseulotteina"; Danton'ia hän vihasi ja kadehti

hänen maltillisuutensa ja käytännöllisen valtio-

mieskykynsä tähden. Danton'in mestauksen jäl-

keen nousi R:n vaikutusvalta ylimmilleen.
Nojautuen jakobiiniklubiin hän vallitsi kom-
muunihallitusta ja konventtia ja koetti myöskin
yhteishyvän valiokunnassa ajaa omaa politiik-

kaansa. Hänen rousseaulaisuudelleen oli kuvaa-
vaa, että hän toukok. 1794 sai kon ventin juh-

lallisella päätöksellä tunnustamaan korkeimman
olennon olemassaolon; kesilk. 10 p. hyväksyttiin
hänen ystävänsä Couthoirin esittämä laki, joka
laajensi vallankumoustribunaalin valtuuksia.

R. kehitti nyt hirmuvallan huippuunsa: ke-

säk. 12 p:stä heinäk. 28 p:ään surmattiin gil-

jotiinilla 1.285 henkeä. Hänellä näytti olevan
Ranskan kohtalo käsissään, mutta kun hän 26 p.

heinäk. 1794 vaati konventissa, että eräitä edus-

tajia oli rangaistava, asettuivat hänen salaiset

vastustajansa jyrkästi »tyrannia" vastaan, ja

seur. päivänä iltapäivällä R. ja muutamat hänen
kannattajansa vangittiin; myöhemmin illalla

vangitut tosin vapautettiin ja vietiin raatihuo-

neelle, mutta siellä heidät uudelleen vangittiin,

ja 28 p. heinäk. R. ja 21 hänen puoluelaistansa

mestattiin. — R:lla ei ollut Mirabeau'n eikä

Danton'in käytännöllistä valtiomiesälyä eikä hei-

dän intohimoista voimaansa. Hänen lahjansa
olivat keskinkertaiset ja hänen vallanhimonsa lie-

nee ollut etupäässä pikkumaista turhamaisuutta,
mutta hänessä asui fanaattinen usko niihin ihan-
teihin, jotka hän oli omaksunut ja tiima usko
ja hänen suuri kansansuosionsa tekivät hänet
vaaralliseksi niissä poikkeusoloissa, jotka vallan-
kumous oli tuonut mukanaan. Esiintyen aina
huolellisesti puettuna ja hienosti puuteroituna.

nauttien moitteettoman ja lahjomattoman mielien
mainetta hän osasi imponeerata sekä Pariisin
pikkuporvareihin että konventtiin hyvin valmis-
tetuilla puheillaan, joiden sentimentaalinen sävy
hurmasi varsinkin naiset. — R:n nuorempi veli,

konventin jäsen Augustin Bon Joseph
de R. (1763-94) oli vanhemman veljensä kan-
nattaja ja sai surmansa hänen mukanaan. [Hamel,
,.Histoire de R."; Erunnemann, ,,M. R." ; Aul.ird,

,,Les orateurs de Passemblee constituante":
Belloc, „R."; "VVarvvick, „R. and the freneh
revolution".] J. l\

Robigo ks. R o b i g u s.

Robigus [-V-], muin.-it. jumaluusolento, joka
torjui viljaruosteen (lat. robigo) ; miespuolisen
R:n rinnalla mainitaan naispuolinen Robigo.
R:n kunniaksi vietettiin huhtikuun 25 p. robi-

(/«Zia- juhla, jolloin uhrattiin koira. E. R-n.
Robilant, Carlo Felice (1820-88), kreivi,

it. diplomaatti; otti upseerina osaa vv:n 1848 49,

1859 ja 1866 sotiin; tuli 1871 lähettilääksi

Wieniin, missä toimi menestyksellä hyvien välien

aikaansaamiseksi Italian ja Itävallan kesken:
kutsuttiin 1885 ulkoasiainministeriksi ja solmi

Itävallan ja Saksan kanssa varsinaisen liiton

(kolmiliitto) 1887, mutta kukistui sam. v. Italian

Abessiiniassa kärsimän tappion johdosta; tuli

sam. v. lähettilääksi Lontooseen. J. F.

Robinet [-ne'], Jean Baptiste Ren6
(1735-1820), ransk. valistuskirjailija, julkaisi

Hollannissa teoksensa ,,De la nature" (1761),

joka henkevästi esittää naturalistista ja panteis-

tistä maailmankatsomusta. Eli senjälkeen jon-

kun aikaa epävakaata kuljeskelijaelämää, mutta
asettui 1778 Pariisiin ja tuli kuninkaalliseksi

painoasiamieheksi. Vallankumouksen puhjettua

hän vetäytyi Bretagneen, syntymäkaupunkiinsa
Rennes'iin, missä kuoli. On julkaissut useita

filosofisia, kieliopillisia y. m. teoksia. A. Gr.

Robinia f-bl'-J, hernekukkaissuku, puita t.

pensaita, joilla on päätöpariset lehdet, piikki-

maiset korvakkeet, valkeat, punervat t. punaiset

kukat kauniissa tertuissa. Noin 6 lajia Pohj.-

Amer iikassa ja Meksikossa. R. pseudacacia,

v a 1 e-a k a a s i a, on hyvin kaunis, 15-25 m
korkea puu, josta Etelä- ja Keski-Euroopassa

yleisesti kasvatetaan useita muunnoksia puis-

toissa, kujannepuuksi ja lentohiekan sitomiseen

y. m. On monin paikoin täydellisesti kotiutunut.

Sen puuaine on hyvää useihin tarkoituksiin.

K. L.

Robin Hood [lind], engl. tarusankari, jonka

elämänvaiheet on yhdistetty Huntirigdonin krei-

vin Robertin (k. 1247) nimeen. Jalomielisenä ryö-

värinä (outlavv) R. H. seuralaisineen oleskeli

Shenvoodin metsissä. Hän on 14:nnen ja I5:nnen
vuosis. engl. balladien päähenkilö. Scott on uu-

delleen käsitellyt hänen elämänvaiheitaan „Ivan-

hoe" nimisessä romaanissaan.

Robinson [robinsan], Edward (1794-1863).

amer. Palestiinan tutkija, tuli 18:10 jumaluusopin

professoriksi Andoveriin ja 1837 New Yorkiin,

teki 1837 ja 1852 tutkimusmatkoja Palestii-

naan. Julkaisuja: „Biblical researches in Pa-

lestine, Mount Sinai. and Arabia IVIraca"

(1841), „Later biblieal researches in Palestine

and the adjacent countries" (1856); R:n kuole-

man jälkeen ilmestyi „Physical geography of the

IIolyLand" (1865).
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2. T h e r e s e Albert i n e L u i s e R.

(1797-1870), omaa sukua v o o J a k o b, tunnettu
salanimellä Talvj, meni 1828 naimisiin amer.

tutkijan Edvard R:n kanssa ja oli mukana
tämän matkoilla. On kääntänyt saksaksi kokoel-

man serbialaista kansanrunoutta („Volkslieder

der Serben", 2 os., 1825-6) ja julkaisi „Versuch
einer geschichtlichen Charakteristik der Volks-

lieder germ. Nationen mit einer (Jbersicht der

Lieder aussereurop. Völkerschaften" (1840), ,.Die

Uneclitheit der Lieder Ossians" (1840) ja „His-

torical view of the slavic languages" (1850).

J. J. M.
Robinsonadit, Refoe'n kuuluisan romaanin

..Robinson Crusoen" (1710) jiil jentelyt. V. 1760
oli niitä jo 40. myöhemmin niiden luku kasvoi

suuressa määrin. Niinpä syntyi saks., ransk.,

irl., kreik., ruots.. grönl. Robinson, samoin
papillinen, lääkeopillinen, juutalainen, moraalinen
Robinson. Suurimman menestyksen saavutti

Campen opettavilla vuoropuheluilla maustettu
,, Robinson der jiingere" (1779), joka käännettiin
useille Euroopan kielille ja on Saksassa saavut-

tanut toista sataa painosta. Taiteellisin jäljen-

telyistä on J. G. Schnabelin ,,lnsel Felsenburg"

(1731). //. Kr-n.

Robinson Crusoe [so?i kriTso], engl. Defoe'n

(ks. t.) kuuluisa romaani, joka ilmestyi 1719-20.

Aiheen pohjana on todellinen tapaus, engl. meri-

miehen Alexander Selkirken seikkailut hänen
joutuessaan 1704 autiolle Juan Fernandez-saarelle
(lähellä Etelii-Ameriikan rannikkoa). Suosituim-
pia nuorisonkirjoja. Suomeksi ilmestynyt useina
eri painoksina (O. Tandefelt 1847; T. ja J. A.

Hahnsson 1875; Aatto Suppanen 1894; Samuli
Suomalainen 1905). H. Kr-n.
Roborantia [röbora'-] (lat.), vahvistavat lääk-

keet, esim. kiina- ja rautavalmisteet.

Roburiitti, Rothin 1886 keksimä räjähdysaine,

joka on pääasiallisesti ammoniumnitraattia
(n. 90%), sekä nitreerattua bentsolia tai sen

homologeja ja sisältiiä lisäksi vähän rikkiä tai

kaliumpermanganaattia y. m. s. On jotenkin vaa-

ratonta, kestää iskuja ja palaa ilmassa räjähtä-

mättä. 8. S.

Robusti (lat. rubu'stus), roteva, tanakka.
Robusti, G i a e o m o ks. Tintoretto.
Roca, Cabo da (= ..kallioniemi"; vanhan

ajan Magnum promontorium) , 142 m korkea
niemenkärki Portugalin länsirannikolla, Lissa-

bonista luoteeseen, 9° 31' länt. pit., Pyreneitten
niemimaan ja koko Euroopan mantereen läntisin

kohta.

Rocaille [roka'jJ (ransk.), simpukoista, koral-

leista y. m. s. koristeeksi sommiteltu luolalaite.

Roccella, vaalea, /'«»/«/i/m-lajeja muistuttava,

10-30 cm korkea pensasjäkälä, jota kasvaa Väli-

merenmaiden, Afrikan (etenkin Kanarian saarilla

ja Azoreilla) ja Aust raalian merenrantakallioilla.

Useita lajeja, varsinkin A*, tinctoriinx ja R. fucoi-

r/<xta, kiistetään lakmuksen ja orseljin valmis
tukseen. 7v'. L.

Rochambeau [-sab<yj, Jean Baptiste
Don at ien de Vimeur (1725-1807). kreivi,

ransk. marsalkka; astui sotapalvelukseen 1742,

otti kunniakkaasti osaa Itävallan perimyssotaan
ja seitsenvuotiseen sotaan, minkä jälkeen hän
toimi ansiokkaasti Ranskan sotajoukkoa järjes-

tettäessä uudelle kannalle; vei 1780 kenraali-

luutnanttina ransk. apujoukon Pohjois-Ameriikan
Yhdysvaltoihin ja pakotti 1781 yhdessä
VVashingtonin kanssa engl. kenraali Cormvallisin
antautumaan Yorkto\vnissa. Vallankumouksen
aikana R. nimitettiin marsalkaksi ja pohjois-

armeian päälliköksi, mutta luopui päällikkvy-
destä 1792. J. F.

Rochdale [rotsdeil], kaupunki Englannissa,
Lancaster in kreivikunnassa, Penniini -vuorten
länsipuolella Roch-joen varrella 17 km koilliseen

Manchesterista; 91,428 as. (1911). — St Chad-
kirkko (1100-luvulta). John Brightin (s. R:ssa)
muistopatsas, 1565 per. koulu. — Suurenmoinen
puuvilla- ja villateollisuus. — R:n kankurit ensi

maisina (1844) käytännössä' toteuttivat osuus-

toiminta-aatteen (ks. Osuustoiminta). Nyk.
.,Equitable pioneers society"llä on 11.000 jäsentä.

Rochefort [rosfö'r], 1. Lujasti linnoitettu

arrondissementin pääkaupunki Länsi-Ranskassa,
Charente-Inferieuren departementissa, Charenten
oik. rannalla 19 km sen suusta, ratojen risteyk-

sessä; 35,019 as. (1911). — Uudenaikaisesti ra-

kennettu, kadut säännölliset, keskittyen Place
Colbert-torille. Muutamia virastojen rakennuksia,
St.-Louis-kirkko. R:ssa harjoitetaan laivan-

rakennusta, purjekankaan valmistusta, saha- ja

myllyteollisuutta. Syvä satama jakaantuu kauppa-
ja sotasatamaan ; viimemainitussa on laivaveis-

tämö, 3 kuivaa telakkaa, arsenaali, korjauspajat
(kaikissa laitoksissa yhteensä n. 3.000 työ-

miestä), merikoulu, sairaala y. m. Kauppa-
laivaliikenne 1911 0,s milj. rek.-ton. netto. Ul-

komainen kauppa vähäinen. — Colbert valitsi

1665 R:n sotalaivaston asemapaikaksi; Vanhan
linnoitti sen lujasti, ja se torjui helposti hol-

lantilaisten ja! englantilaisten hyökkäysyrityk-
set. — 2. Kauppala Kaakkois-Belgiassa, Arden-
neissa, LTlomme-joen varrella Namurin maa-
kunnassa; 3,187 as. (1905). Vanhan linnanrau-
niot. R. on tunnettu maanalaisista luolistaan,

joista yksi kaupungissa. E. E. K.

Rochefort [rosfö'r], Victor Henri (1830

1913), R.-Lucay'n markiisi, ransk. sanomalehti-
mies; alkoi jo aikaisin kirjoitella sanomalehtiin,

m. m. taidearvosteluja; vv. 1856-66 R. sepitti

myöskin joukon vaudeville-näytelmiä ; v. 1868 hän
alkoi julkaista ,,Lanterne" nimistä viikko-

lehteä, jossa hän teki purevaa pilaa keisari-

vallasta ja joka levisi tavattomasli
:

valit-

tiin 186!) lakiasäätävään kokoukseen ja pe-

rusti lehden ,,Marseillaise" ; vangittiin kirjoitus-

tensa johdosta alussa v :ta 1870. mutta piiasi

vapaaksi keisarivallan kukistuessa 4 p. syysk. ja

valittiin väliaikaiseen hallitukseen, josta kuiten-

kin erosi jo 31 p. lokak. ; valittiin helmik. 1871

kansalliskokoukseen, mutta luopui odusniiestoi-

mestaan heti kun valmistava rauha oli hyväk-
sytty. Kommuunin aikana hiin „Mot d'ordre"

nimisessä lehdessiiiin ensin hyökkäsi Thiersin

hallituksen kimppuun, mutta vitsoi sitten pa-

hasti kommunardeja ; siitii huolimatta hän tou-

kok. 1871 vangittiin ja tuomittiin karkotetta-
vaksi, mutta vietiin vasta 1873 Uuteen Kaledo-
niaan. mistä kuitenkin karkasi jo seur. v.. ja

asettui Genöveen, ryhtyen siellä uudelleen julkai-

semaan ..Lanterne" lehteä; sai armahduksen joh-

dosta palata Ranskaan 1880; julkaisi tämän jäl-

keen „Intransigeant" lehteä ollen edelleen oppo-

sitsionikannalla ja ajaen radikaalisia aatteita;
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oltuaan 1885-86 edustajana liittyi kenraali Bou-
langer'hen ollen hänen lähimpiä neuvonanta-
jiansa; 1889 hänen täytyi viimemainitun kanssa
paeta ulkomaille, mistä käsin julkaisi kiukkui-

sia häväistyskirjoituksia vallanpitäjiä vastaan;

sai 1895 palata Pariisiin, missä pian pääsi aloit-

tamaan uuden intohimoisen kiivaan ottelun Drey-
fusin puolustajia vastaan. R. ei koskaan saavut-

tanut sanottavaa valtiollista vaikutusvaltaa,

mutta hän oli sanomalehtimiehenä verraton,

sillä hän osasi harvinaisessa määrässä pitää ylei-

sön mielenkiintoa vireillä ja hurmata sitä roh-

keudellaan ja henkevyydellään; julkaisi myöskin
sarjan romaaneja: „Les döpravös", ,,Les nau-

frageurs", ,.L'aurore boreale", y. m. J. F.

Rochefoucauld ks. Larochefoucauld.
Rochelle, L a ks. La R o c h e 1 1 e.

Roehellesuola [rose'l-], viinihapon kaliumi-

natriumsuola.

Rochester [rotsestoj. 1. Kaupunki Kaakkois-
Englannissa, Thamesin suun oik. puolella, Med-
way'n oik. rannalla (joen yli vie kaksi siltaa)

vastapäätä Stroodia, parin radan risteyksessä;

30,590 as. (1901). — Augustinuksen 604 perus-

tama tuomiokirkko (uusittu 1100-1200-luvuilla ja

1871-75), mahtava, Lontoon Toweria muistuttava
linna (rak. piispa Gundulf 1000-luvun lopussa),

kaupungintalo, viljapörssi ; 1544 perust. latina-

koulu. — Harjoitetaan jonkun verran teollisuutta

(konepaja), osterinpyyntiä, kauppaa ja rannikko-
liikennettä. — R. (vanhalla ja keskiajalla (Du-
robrivm, Dourbryf, Hrofescesler) oli roomal. ai-

kana sotilaallisesti tärkeä kaupunki. — 2. Mon-
roen kauniin pääkaupunki Yhdysvalloissa. New
Yorkin valtion luoteisosassa, 11 km Ontario-jär-

vestä Genesee-joen (tekee R:ssa kolme 8-29 m kor-

keaa putousta) ja Erie-kanavan varrella monen ra-

dan risteyksessä; 218.149 as. (1910; 1900 162,608

as., joista 40,748 ulkomailla, Saksassa, Kana-
dassa, Irlannissa y. m. syntyneitä). — Monta
kaunista kirkkoa, oikeuspalatsi (jossa kirjasto),

kaupungintalo, pari teatteria, vapaamuurarien
talo; sotilasmuistomerkki, jonka huipulla Lin-

colnin patsas. Genesee-joen poikki vie kymmen-
kunta siltaa ja Erie-kanavan viadnkti (kanavan
uoma 13,5 m leveä). — Monta oppi- ja sivistys-

laitosta: R:n yliopisto (kirjastossa 50,000 nid.),

R:n jumaluusopillinen seminaari, St Bernardin
jumaluusopillinen seminaari, Athenamm and me-
clianics institution-opisto, yleinen kirjasto y. m.
Roomal. -katolisen piispan istuin. — Teollisuus

kukoistava ; valmistusarvo 1905 428,4 milj. mk.
Huomattavin on valokuvauskoneiden ja -tarpei-

den valmistus (arvoltaan 38,4 milj. mk.), jossa

R. on maailman ensimäinen (Eastman Kodak
C:o). Merkittävä on myös optillinen teollisuus

(Bausch & Lomb). Valmistusarvoltaan suurin on
vaatetus- ja jalkineteollisuus. — R:ssa on Yh-
dysvaltain suurimmat kauppapuutarhat. — Har-
joitetaan melkoista ulkomaankauppaa Kanadan
kanssa. — Per. 1810-12; sai kaupunginoikeudet
1834. — 3. Olmstedin kauntin pääkaupunki Yh-
dysvalloissa. Minnesotan valtion kaakkoisosassa,
Zumbro-joen varrella, ratojen risteyksessä; 7,233
as. (1905). — Koski voimiin perustuva teollisuus;

suuret viljaelevaattorit. — Per. 1854. E. E. K.
Rochester [rotscsto], John W i 1 m o t earl

of R. (1647-80), engl. runoilija, Kaarle II :n suo-

sikki, urhoollinen soturi. Hänen runonsa (ilm.

1680), joista onnistuneimmat ovat hänen satii-

rinsa, ovat siroja, mutta pintapuolisia ja kyynil-
lisiä. Merkillisen vastakohdan sekä hänen ru-
noilleen että kevyelle elämälleen muodostavat hä-
nen lämminsävyiset, syvää tunnetta ilmaisevat
kirjeensä. H. Kr-n.
Rochette f-se'tj, D. Raoul, ks. Raoul-

R o c h e 1 1 e.

Rockall [roköl], graniittikallio Atlantin me-
ressä, 416 km pohjoiseen Irlannista, 300 km
St Kiidän saarelta Hebrideissä, kohoaa 21 m yi.

merenp. 160 km pitkästä, 80 km leveästä veden-
alaisesta selänteestä, jota ympäröi 2,000 m syvä
meri, on vain 90 m ympärimitaten. Matalikon
makrillikalastuksen takia Englanti 1860 otti R:n
haltuunsa.

Rockefeller [rokfehj, John D a v i s o n (s.

1839), amer. liikemies ja lahjoittaja; aloitti

uransa tyhjin käsin, mutta perusti jo 19-vuo-
tiaana liikkeen, joka 1865 alkoi puhdistaa petro-

lia; sai yhdistämällä joukon tällaisia puhdistus-
laitoksia v. 1870 perustetuksi Standard oil com-
panyt, jonka peruspääoma oli 1 milj. dollaria.

Tämä yhtiö paisui nopeasti mahtavaksi yrityk-
seksi osittain siten että R. sai siihen liitetyksi

toisen kilpailijan toisensa jälkeen, joko hyvällä
tai pakolla ja osittain siten että hän anasti hal-

tuunsa kaikki apuliikkeet; niinpä hän v:sta
1879 lähtien sai vähitellen haltuunsa ne putki-

johdot, jotka kuljettavat öljyn lähteistä lastaus-

paikoille. V. 1882 R. yhdisti omansa ja sarjan

uusia yhtiöitä Standard oil trustiksi, jonka pe-

ruspääoma oli 75 milj. dollaria. Tämä maailman
kuuluisin trusti hajosi 1892 muodollisesti 20
osakeyhtiöksi, joiden pääoma oli 102 milj.,

mutta todellisuudessa ne edelleen pysyivät R:n
itsevaltaisesti johtamana jättiläisyrityksenä;

v :een 1904 asti oli 400 eri yritystä sulautunut R :n

trustiin, jolla on Ameriikassa todellinen mono-
poliasema ja joka maailmanmarkkinoilla on voi-

tollisesti suoriutunut kilpailusta. R. itse omis-

taa suuremman osan Standard oilin osakkeista;

sitäpaitsi hän on sijoittanut varojansa muihin-
kin yrityksiin, niin että hänen vaikutusvaltansa

ulottuu tavattoman laajalle alalle: hänen omai-

suutensa on arvioitu 3 ä 4 miljardiksi. R:n toi-

mintaa ja liiketapoia on usealta taholta arvos-

teltu ankarasti, mutta itse hän muistelmissaan
..Random reminiscences of men and events"

(1909) esittää itsensä rehellisyyden ja terveitten

liikeperiaatteitten malliksi. R. on myöskin teh-

nyt suuria lahjoituksia — kaikkiaan n. 150 milj.

— eri tarkoituksiin, m. m. hän 1901 perusti hä

nestä nimensä saaneen laitoksen lääketieteelli-

siä tutkimuksia varten. [Broxvne, ..A study of

J. R."; Tarbel, ..Tlie history of the Standard oil

company".] <J F.

Rockford [rokfäd], kauntin pääkaupunki Yh-
dysvalloissa. Illinoisin valtion pohjoisosassa, Book-

joen varrella, rautateiden ja sähköratojen ris-

teyksessä; 45.401 as. (1910; 1900 31.051 as., joista

6.690 ruotsalaisia). — R:n nais-college. Carne-

gien kirjasto. Roomal.-katolisen piispan istuin.

Mclkoii teollisuus (huonekaluja, sukkia, maa-

taloustyön soit a. koneita y. m. arvoltaan 79.3 milj.

mk. 1905) perustuu kunnan omistamiin vesivoi-

miin. — Per. 1834.

Rockhampton [rokh&mptan], kaupunki Aust-

raaliassa, Queenslandin valtion itäosassa, Fitzroy-
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joen varrella 70 km sen suusta; 20,915 as. (1911).
— Teurastuslaitoksia, lihan säilyketehtaita: suuri
maataloustuotteiden, jäädytetyn lihan, vuori-

työntuotteiden kauppa. Ulkosatamiin (Alma ja

Broadmount) pääsevät valtamerialukset. Queens-
landin sisämaanradan lähtökohta.
Rockhill frok-/. William Woodwille

(s. 1854), amer. diplomaatti ja tutkimusmatkai-
lija, oli v:sta 1884 alkaen useampaan kertaan
Yhdysvaltain lähetystön sihteeriini ja lähetti

läänä Itä-Aasiassa ja Balkanilla (1897-99), teh-

den Pekingistä käsin useita tutkimusmatkoja
Kiinan sisäosiin ja Tibetiin, saapuen retkellään

1891-92 lähelle I. hasaa. Allekirjoitti Pekingissä
1901 Yhdysvaltain puolesta suurvaltain rauhan-
päätöksen, oli 1899-1905 amer. tasavaltojen kan-
sainvälisen toimiston johtajana Washingtonissa. —
Julkaissut m. m. ,.The land of the Lamas" (1891).
Rockingham [rokirfam], Charles W e n t-

\v o r t h (1730-82). markiisi, engl. valtiomies;
tuli 1765 pääministeriksi ja sai peruutetuksi
leimapaperilain, joka oli herättänyt suurta suut-

tumusta Pohjois-Ameriikassa, mutta oli pakotettu
luopumaan jo seur. v., koska ei alistunut ku-
ningas Yrjö III:n persoonalliseen politiikkaan;
puhui jo 1778 Poh jois-Ameriikan riippumatto-
muuden puolesta; tuli 1782 jälleen ministeris-

töön Foxin ja Burken mukana. J. F.

Rock Island frok aitend], kauntin pääkau-
punki Yhdysvalloissa, Illinoisin valtion länsi-

rajalla, Mississippi'n vas. rannalla vastapäätä
Davenportia (jonne kaksi siltaa), vähän yläpuo-
lella Pioek river-joen (jossa olevasta saaresta
R. T.-n nimi) ja Illinoisin-Mississippiä kanavan
suuta: 24.335 as. (1910; n. Vs ulkomailla synty-
neitä). — Ameriikan ruotsalaisten Augustana-
opisto ynnä jumaluusopillinen seminaari (perust.

Augustana-seminaari nimisenä 1800 Chicagossa,
siirretty 1863 Paxtoniin ja 1875 R. I:iin), Mo-
dern \voodmen of the \vorld-liiton (jäseniä
220.000 1909) päätoimistot. Rock islamiin-saa-
rella on sotavarikko ja asetehdas. Harjoitetaan
saha-, maanviljelyskone-, lasi-, uuni-, mylly-
y. m. teollisuutta, vilkasta kauppaa. (E. E. K.)
Rockiin [mk-], kaupunki Yhdysvalloissa. Ka-

liforniassa, lähellä San Franeiseoa. Kivilouhi-
moita. Suomalaisten vanhimpia asumapaikkoja
Kaliforniassa.

Rockport frokpötj, kaupunki Yhdysvalloissa.
Massachusettsin valtiossa. Atlantin valtameren
rannalla Cape Annin, suomalaisien Kiipinnie-
men koillispäässä, ' Gloucesterista koilliseen:

4.211 as. (1910). — Harjoitetaan sekalaista teolli-

siini ta ja huomattavaa graniitinlouhintaa. Ke-
sänviettopaikka. Suomalaisten vanhimpia asunto-
paikkoja Massachusettsissa. Suomalaisia seura-

kuntia ja yhdistyksiä.

Rock Springs frok sprirjz], kaupunki Yhdys-
valloissa. Wyomingin valtion eteläosassa, Bitter

creek ioen ja Union pacific-radan varrella; 4.363

as. (1900). Kivihiilikaivoksia. Wyomingin suo
malaisten vanhimpia pesäpaikkoja. Suomalaisia
kirkkoa, seurakuntia, rait ! iusseuroja, työväen-
yhdistyksiä y. m. yhteispyrintoja.
Rocky mountains ks. Kalliovuoret,

Koni i 1 1 i e e r i t.

Rococo ks. R o k o k o.

Rocoux f-ki'>'J. Belgiassa, Luttichin maakun-
nassa oleva kylä, jonka luona lokak. 11 p. 1746

Moritz Saksilaisen johtamat ranskalaiset
(110,000) voittivat Lothringenin Kaarlen johta-
mat englantilaiset, itävaltalaiset ja hollantilai-
set (75,000). Voittajani mieshukka 3,?%, voi-

tettujen 13.4%. Taktillinen arvo 0,7. -Iskm-.
Rocroi [rokruä'] (RocroyJ, kaupunki ja kol-

mannen luokan linnoitus K, iiii- Ranskassa, Ar-
dennes'in departementissa 2*/a km Belgian ra-

jalta; 790 as. (1906). — R:n perusti Frans I

rajan suojaksi. Ludvik Conde" voitti 1643 R:n
luona esp. armeian, ja 1658 Espanjan palveluk-
sessa ollen hän valloitti linnoituksen. Saksalai-
set valloittivat R:n 1871 ja 1914. Linnoituslait-
teet alkuaan Yaubairin suunnittelemat.
Rod, Edouard 11857-19111), sveits.-ransk.

kirjailija ja kirjallisuushistorioita!ja. Oli aluksi
Schopenhauerin filosofian vaikutuksen alainen,
liittyi sittemmin Zolan naturalistiseen kouluun.
mutta teki täyden käänteen psykolbgis-filosofi-
sella teoksellaan ..La course a la mort" (1885),
joka raskaudestaan ja pessimismistään huoli-

matta tuotti hänelle suuren menestyksen. Edel-
lisen jatkona seurasi valoisampaa elämänkäsi-
tystä edustava romaani ..Le sens de la vie"

(1888). Hänen myöhemmistä romaaneistaan on
mainittava varsinkin .,La vie privee de Michel
Teissier" (1893) ja .,La seconde vie de Michel
Teissier" (1894), joissa hän kuvaa valtiollisen

ja yksityiselämän vuorovaikutuksia nykyisessä
Ranskassa. Etevin R:n kriitillisistä teoksista on
,,Les idöes morales du temps prösent" (1891),
jossa hän m. m. käsittelee Renan'ia. Erikois-
tutkielmia hän on julkaissut Leopardista, Dan-
testa. Stendahlista, Lamartinesta. Goethestä
y. m. Hän ensimäisenä teki Ibsenin Ranskassa
tutuksi. //. Kw.
Rodaani, rikkisyaani, radikaali, joka sisältää

hiiltä, typpeä ja rikkiä (CNS). Sen metalliyhdis-
tykset ovat suoloja, rodanrideja. Tärkein on ro-
dankaliumi (CNSK), jota käytetään moniin
teknillisiin tarkoituksiin ja myöskin kem. rea-

genssina. Rautaliuoksel (ferrisuolat) muuttuvat
sen vaikutuksesta verenpunaisiksi. Edv. IIj.

Rodamiini, väriaine, jota saadaan ftaalihappo-

anhydridista ja meta-amidofenolista. Värjää vil-

lan, silkin ja puuvillan ruusunväriseksi.
Rodbertus /-<'-/, Karl Johann (1805-75),

saks. taloustieteilijä; toimittuaan jonkun aikaa
virka-alalla Preussissa ja sen jälkeen oleskel-

tuaan ulkomailla R. asettui 1837 ostamalleen
Jagetzowin ritaritilalle Pommeriin; valittiin

1847 Pommerin maakuntapäiville ja sittemmin
toisille yhdistyneille valtiopäiville ja 1848 Preus-
sin perustuslakia säätävään kansalliskokoukseen;
oli kesällä 1848 toista viikkoa kultusministerinä
ja valittiin 1849 toiseen kamariin: tiiman tultua

hajoitetuksi IL ei enää ottanut osaa valtiolliseen

elämään, vaan antautui kokonaan yhteiskunta-
tieteellisiin tutkimuksiinsa. — R. lähtee siiiä

käsityksestä, että taloudellisten hyödykkeiden
i

;
>- n iriuii -e t ; ;: nnk i niiden tuottamiseksi

on välttämätön, ja että tämä arvo on mitatta-
vissa työajalla. Itsekullekin tuleva osa kansallis-

tuloista olisi siis tämän mukaan määrättävä
jokaisen työnsuoritusten mukaan. Mutta todelli-

SUUdessa ei Qäin tapahdu. Työntekijät saavat vain
osan kansallistuloja ja ainoastaan niin paljon
kuin he väittämättömästi tarvitsevat ylläpidok-
seen, eikä tämä osuus lisäänny siinäkään tapauk-
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sessa, että työn tuottavuus kasvaa: toisin sanoen,

työntekijät saavat vain osan työntuottoaan työ-

palkkanaan, loput menee maan ja pääoman
yksityisomistuksen tähden maan- ja pääoman-
omistajille. Työn tuottavuuden kasvaessa lisään-

tyy kyllä maanomistajan ja kapitalistin osuus,

mutta työväen (suhteellinen) osuus vähenee.

Tässä on R:n mukaan kaikkien nykyajan talou-

dellisten kärsimysten syy; tästä johtuu työväen
heikontunut ostokyky, liikepulat, pauperismi,

y. m. Yhteiskunnallisen kysymyksen ihanteelli-

sena ratkaisuna olisi R:n mielestä siirtyminen
kommunismiin, mutta koska tämä ei ole pitkiin

aikoihin mahdollista, tulisi valtion, samalla kuin
yksityisomaisuus säilytettäisiin, koettaa saada
aikaan sellainen järjestys, joka suojelisi työn-

tekijöitä työttömyyden vaaralta ja tekisi heille

mahdolliseksi päästä osalliseksi työn lisäänty-

västä tuottavuudesta. Tämän tarkoituksen saa-

vuttamiseksi olisi työpalkat ja tavarain hinnat
työn tuottavuuden kasvaessa sen mukaisesti aina
uudelleen määrättävä, mutta ei metalli-, vaan
työ rahassa. Sitä varten olisi jokaisessa

ammatissa otettava selville keskinkertaisen työ-

läisen keskimääräinen työnsuoritus normaali

-

työajan kuluessa. Pitämällä tällaista keskisuori-

tusta arvoyksikkönä ja vähentämällä siitä val-

tiolle, maan- ja pääomanomistajalle tuleva osa

olisi työläisille annettava heidän suoritta-

mansa työn mukaan osoituksia, joilla he saisi-

vat valtion varastoista vaihtaa itselleen halua-

miansa samanarvoisia tavaroita. R:n oppi työ-

rahasta on ehkä peräisin 0\venilta (ks. t.).

Hänellä on myöskin ajatuksia, jotka muistutta-
vat Marxin teoriaa; koska hän on esittänyt ne
aikaisemmin kuin Marx, pitävät monet häntä
n. s. tieteellisen sosialismin perustajana. Marxin
radikaalinen ja kansainvälinen sosialismi oli

R.Ile kuitenkin vieras; hänen kantansa oli kan-
sallinen, vieläpä monarkistinen ; Preussin kunin-
kailta hän odotti ehdotustensa toteuttamista.

Julkaisuja: ,,Zur Erkentniss unserer staatsvvirt-

schaftliehen Zustände" (1842), .,Soziale Briefe an
v. Kirchmann" (1850-51), ..Offener Brief an das
Komitee des deutschen Arbeitervereins in Leip-

zig" (1863), „Der Normalarbeitstag" (1871),

,,Aus dem literarischen Nachlass von Karl R.-

Jagetzo\v" ; sarja vanhan ajan talousoloja valai-

sevia tutkielmia aikakauskirjassa „Jahrbiicher

fur Nationalökonomie und Statistik" (1864-74).

[Dietzel, ,.K. R. Darstellung seines Lebens und
seiner Lehre".] J. F.

Rodenbach [rodcnba'k], Georges (1855-98),

belg.-ransk. kirjailija, oli aluksi parnassolainen,

mutta kääntyi sittemmin symbolismiin ja mys-
tiikkaan. Julkaistuaan useita runoteoksia, „Les
tristesses" (1879) ja ,,Le regne du silence"

(1891), hän saavutti varsinaisen maineensa,

suorasanaisilla leoksillaan, jotka kuvaavat Flan-

derin hiljaisia kaupunkeja ja niiden raskasmie-
listä muistojen maailmaa. Tunnetuin on ,,Bruges-

la-morte" (1892; suom.). Muista teoksista mai-
nittakoon: „La vocation" (1895). ..Le cadrillon"

(1897), „Le miroir du ciel natal" (1898), „Le
rouet des brumes" (1901). //. Kr-v.

Rodenberg [rödeniberhj], Julius (1831-1914),

aaks. kirjailija (oik. Julius Levy), tunnetun
aikakauskirjan ,,Deutsche Rundschau"n (1874)

perustaja ja monivuotinen toimittaja. R. on jul-

kaissut useita runokokoelmia (,,Lieder und Ge-
dichte") sekä joukon romaaneja, joista varsinkin
„Die Grandidiers" (1878) on mainittava, siinä

kun ensi kertaa yritetään kuvata uudenaikaista
saks. suurkaupungin elämää, sekä kirjoittanut
myös matkakertomuksia monista eri maista.

E. Kr-n.
Rodentia ks. Jyrsijät.
Roderik (k. 711), länsigoottien viimeinen ku-

ningas, oli saavuttanut kruunun murhaamalla
edellisen kuninkaan Vitizan 710, mutta kadotti

sen jo seur. v., joutuen Jerez de la Frouteran
luona tappiolle taistelussa Vitizan poikien avuksi
kutsumia arabialaisia vastaan, ja hukkui itse

pakomatkalla Guadelete-jokeen. K. G.

Rodez [-£'z], Äveyron'in departementin pää-

kaupunki Etelä-Banskassa, Guyennen maakun-
nassa, Ranskan keskusylängöllä, Aveyron'in
varrella ratojen risteyksessä; 11,076 as. (1906).— Kaunis gcot. tuomiokirkko (1277-1535; 77 m
korkea torni), piispan palatsi (1600-1700-lu-

vuilta), renesanssityylineu Hotel d'Armagnac
y. m., roomal. amfiteatterin rauniot, roomal.,

vielä käytännössä oleva vesijohto. MonteiTn
muistopatsas. — Lyseo, pappisseminaari, opet-

taja- ja opettajatarseminaari, kirjasto, museo
y. m. Piispanistuin (perust. 401). — Harjoite-

taan villa- y. m. teollisuutta ; kivihiilikaivoksia.

— R., vanhan ajan Scgodunum, oli kelttiläisten

ruthenien pääkaupunki. (E. E. K.)

Rodin [-da'], August e (s. 1840), ransk.

kuvanveistäiä, synt. marraskuussa 1840 Parii-

sissa, opiskellut lyhyen
ajan A. L. Baryen ja

6 vuotta E. Carrier-Bel-

leusen johdolla, jonka

viimemainitun kanssa hän
työskenteli Sevres'in pos-

liinitehtaalla. Vv. 1871-77

K. oli Brysselissä van Ras-

bourgin apulaisena sikä-

läisen pörssitalon ja aka-

temiapalatsin koristamis-

töissä, käyden tällä välin

1875 Italiassa, jonka tai-

teilijoista Michelangelo on
tehnyt häneen mitä syvim-
män vaikutuksen samoin-
kuin myös antiikin ja

gotiikan veistokset. R. lä-

hetti 1864 ensim. huomattavan teoksensa »Mies,

jolla on ruhjoutunut nenä" Pariisin salonkiin,

josta se kuitenkin hyljättiin. Vasta 1877 hän

uudelleen esiintyi salongissa alastonta miestä

esittävällä teoksella ..Pronssikausi", jota natura-

lisminsa vuoksi epäiltiin luonnon mukaan vale-

tuksi. Epäluulon sai kuvanveistäjä P. Dubois

poistetuksi, ja hyvitykseksi tämä teos ostettiin

1880 Pariisin Luxembourg-museoon, missä myös-

kin on R:n ensim. kehityskauden toinen pää-

teos, 1879 valmistunut ..Johannes Kastaja", joka

täyden muodon hallitsemisen ohella ilmaisee sitä

maalauksellista käsittelyä, joka myöhemmin tulee

yhä enemmän määrääväksi R:n taiteelle. Calais'a

kaupunkiin tilataan häneltä 1884 monumentaa-
linen, 6-henkilöinen pronssiryhmä „Calais'n por-

varit" (pystytetty 1895, toisinnos m. m. Kööpen-

haminassa), joka <>n mitä voimakkaimman sisäi-

sen elämiin tulkinta. R:n eniten huomiota herät-

Auguste Uodin.
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täneitä töitä ovat edelleen Victor Hugon muisto
merkki Palais Royalin puistossa Pariisissa (1886-

1909) ja PL de Balzacin patsas (1895-98), jonka
pariisilainen kirjailijayhdistys oli tilannut, mutta
jota se ei hyväksynyt pystytettäväksi. ITänen

julkisia veistoksiaan ovat niinikään Claude Lor-

rain'in muistopatsas Nancyssä (1892), Bastien-

Lepagen kuvapatsas Damvilliers'ssa (1889), Henri
Becqiien rintakuva Pariisissa (1886-1908) ja

Pariisin PanthtVmin edustalle 1900 pystytetty

pronssipatsas „Ajattelija" (kuuluu oikeastaan

yksityiskuvana suureen ..Helvetin portti" nimi-

seen sommitteluun, joka samoinkuin ..Työn torni"

on R:n keskeneräisiä töitä). Hänen vapaista

sommitteluistaan tunnetuimpia ovat m. m. mies-

ja naisryhmät ..Kevät" (1894) ja ..Suudelma"

(1898, Luxembourg-museossa. ks. liitettä K u v a n-

veistotaide IV) sekä lukuisat satyyrien

ja faunien pienoisveistokset, jotka kaikki uhku-
vat mitä kiihkeintä elontunnetta. R:n tekemistä
monista rintakuvista mainittakoon vielä esim.

Henri Kochefort, Puvis de Chavannes, Victor

Hugo. Jules Dalou ja J. H. Proust. — Antellin

kokoelmissa Helsingissä on 4 R :n teosta, m. m.
marmorinen pienoisveistos ,,Danaidi" ja H. de

Balzacin kuvapatsaan pronssinen pää pienois-

koossa.

R. on nyk. elävistä kuvanveistäjistä suurin:

plastillisemmin kuin kukaan hän on tulkinnut

nykyajan tunne-elämän värähtelyjä ja liavainnol-

listuttanut sekä hillittyä että intohimoisen rajua

liikuntoa. Erinomainen on hänen yksinkertais-

tuttamisen taitonsa ja milloin sileä, milloin

luonnosmaisen karkea pintakäsittelynsä. Esitys-

tavassaan (varsinkin valon ja varjojen esille-

saomisessa) hän on usein impressionistisesi maa-
lauksellinen. Kirjallinen ajatus ei ole hänen
teostensa pohiana, niin mestarillisesti kuin hän
onkin yhdistänyt aineen ja aatteellisuuden ja

siten henkevöittänyt plastiikan. Kuten Michel-

angelo ei R :kään ole sietänyt mitään persoo-

nallisuuttaan sitovia rajoja, vaan perinnäistapoja

rikkoen ja saaden osakseen ankaraa vastustusta

bän on kulkenut omaa tietään, päämääränään
esityksensä luonteenomaisuus. Ei kukaan ole siinä

määrin kuin R. vaikuttanut nuoreen kuvanveis-
täjä polveen. — Hän on myöskin tehnyt radee-

rauksia ja paljon piirustuksia, jotka niinikään
antavat selviin kuvan luinen taiteilijaluonteestaan

ilmaistessaan mitä yksinkertaisimmin keinoin

hänen luonnontuoretta vaistoaan, rohkeuttaan ja

vapauttaan.
[Keskusteluja R:n kanssa ovat julk. Judith

Cladel, „Auguste R.. pris sur la vie'' (1903) ja

Paul Gsell, „L'Art" (1911). Elämäkert. kirj.

L6on Maillard, „Auguste h'., statuaire" (1898).

C. Black. „Auguste R. : the man. his ideas and
his works" (1905) ja O. Crautoff, „R." (1911,

Knackfussin Kiinstler-Monogm ph ien sarjassa).]

/•;. R-r.

Rodinaali, para-amidofenolikloridi, kiteinen,

veteen ja alkoholiin liukeneva valonarka jauho,

jota käytetään valokuvauksessa behitysaineena,
turkisten värjäykseen y. m. S. S.

Rodiumi (kreik. rhodoe'is ruusunpunainen).
kem. alkuaine, keveihin platföametalleihin kuu-
luva. Esiintyy luonnossa kullan ja platinan
kera. Taottava, hopeanvalkea, hyvin vastustus
kykyinen harvinainen ja kallis metalli. At.-p.

102,9. Om.-p. 12,i. Sulamispiste n. 1850°C.
Et.-suolat ovat ruusunpunaisia. Käytetään m. m.
posliinin kultaukseen kultaan sekoitettuna.

S. S.

Rodney [ui], George B r y d g e s (1718-92),

lordi, engl. amiraali; tuli 1762 vara-amiraa-
liksi; taisteli Itävallan perintösodan ja seitsen-

vuotisen sodan aikana ranskalaisia vastaan
Länsi-Intiassa ; v. 1780 hän voitti Espanjan lai-

vaston Kap Vincent in edustalla, 1782 ranskalai-
set ratkaisevasti Martiniquen kohdalla, minkä
jälkeen hän vallitsi Länsi-Intian vesiä. J. F.

Rodolais-ritarit ks. Johanniitat.
Rodomontadi (ransk. rodomontade) , Bojardon

,,Orlando innamorato" ja Arioston ,.Orlando fu-

rioso" runoelmassa esiintyvän Rodomonte (edel-

lisessä Rodamonte, ,,vuorenvyöryttäjä") nimisen
kerskailevan sankarin mukaan : suurisuinen kers
kailu.

Rodosto (turk. Tckirdagli, vanhan ajan />'/-

su» tiu- ja Rhcedestos), kaupunki Euroopan-Tur-
kissa, Marmara-meren pohjoisrannalla; 35,000 as.

(1905), joista n. puolet kreikkalaisia. Useita
moskeioja ja kirkkoja; Panagia Rheumatokra-
tissa-kirkossa 1686 isänmaastaan karkoitettujen

unkarilaisten haudat. — Satama paras Mar-
mara-meren rannalla; kauppa Konstantinopolin
kanssa melkoinen. — Bulgaarialaiset marssivat
R :oon marrask. 1912.

Rodriguez [-i'gcp] (virall. Rodrigues), Masca-
renhas-saaristoon kuuluva. Englannin omistama
saari Intian valtameressä, 640 km Mauritiuk-
sesta itään; 111 km 2

. 4,829 as. (1911), enimmäk-
seen ranskaa puhuvia, roomal. -katolisia neekerien
jälkeläisiä, harvoja eurooppalaisia. -— Koralli-

riuttojen ympäröimä R. on vuorinen (korkein

huippu 390 m yi: merenp.), tuliperäistä syntyä.

Ilmasto samanlainen kuin Mauritiuksen. Alkuaan
laajat aarniometsät suureksi osaksi hävitettyjä.

Alkuperäisiä nisäkkäitä on vain eräs siipijalkai-

nen (lentävä kettu-laji Pteropus rodericevsix)
;

merkillinen dronttilintu (Ditus solitarius) kuoli

sukupuuttoon 1600-luvun lopulla. — Väestön
pääelinkeinona on kalastus (suolattu kala tär

kein vientitavara) ja karjanhoito. Viljava maa
tuottaa riisiä, maissia, bataatteja, maniokkia, so-

keriruokoa, puuvillaa, kahvia, etelänhedelmiä

y. m. -— Kauppa käy Port Matlmrin'in sataman
kautta; vienti vuosittain arvoltaan n. 300,000

mk. — Kaapeli Etelä-Afrikasta Austraaliaan
kulkee R:n kautta. — Hallinnollisesti R. kuuluu
Mauritiukseen. — R :n löysivät portugalilaiset

1645. Se kuului sittemmin Alankomaille ja

Ranskalle, kunnes englantilaiset 1809 sen val-

loittivat ja saivat 1814 omistusoikeuden siilien.

E. E. K.

Rodulfus (k. 1178), Suomen käännytystyön
johtaja Henrik Pyhiin kuoleman jälkeen, sano
taan piispainkronikassa olleen syntyisin Länsi-

göötanmaalta ja saaneen surmansa ..Kuurin-

maalla", jonne ..kuurilaiset", joiden nimellä

tässä on arveltu tarkoitettavan karjalaisia, oli-

vat hänet vankina vieneet eriiiiltä ryöstöretkel-

t iiii n. A'. G.

Roeselare [ruselar] (myös Roitssclacrr. ransk.

Roulers), kaupunki Belgiassa. Liinsi-Elanderin
maakunnassa. Lysiin laskevan Mamlelin varrella.

ratojen risteyksessä; 26.027 as. (1912). — Kau-
nis St.-Michaelin kirkko. Huomattava kangas-
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teollisuus (puuvilla-, puolivilla- ja pellavakan-

kaita). Oli jo 1000-luvulla kuuluisa kankaistaan.
— R:n luona Pichegru 1794 voitti itävaltalaiset.

V. 1914 saksalaiset miehittivät R:n, jonka seu-

duilla talvella 1914-15 käytiin kiivaita taiste-

luita. E. E. K.

Rogate [>'''-] (lat., = rukoilkaa), 5 :s sunnuntai
pääsiäisestä, jota myös nimitetään rukoussun-
uuntaiksi. Nimi johtuu vanhan evankeliumiteks-

tin alkusanasta: rukoilkaa (Joh. 162-i).

E. K-a.

Rogatsioni (lat. rögä'tiö), rukous, anomus-
kirja; esirukous vainajien puolesta.

Rogel [-Ö-J, Anna (1751-84), talollisen ty-

tär, joka pitkällisen sairauden aikana saarnasi

kotipitäjässään Merikarvialla 14 vuoden kuluessa

unenkaltaiseen horrostilaan vaipuneena. Harien

puheensa oli raitishenkistä ja vaikutti siunauk-

sellisesti useissa Satakunnan, Hämeen ja Etelä-

Pohjanmaan* seurakunnissa. A. J. P-ä.

Roger [ransk. äänt. roz&], it. Ruggiero, Sisi-

lian hallitsijoita. 1. R. I (n. 1031-1101), Sisi-

lian kreivi, normannilaisen Taukredin, Haute-
villen herran, nuorin poika; hallitsi yhdessä vel-

jensä Robert Guiscardin kanssa Calabriaa ja

valloitti 1061-91 arabialaisilta Sisilian; perusti

tänne uusia roomalais-katolisia hiippakuntia ja

nimitettiin 1098 paavin legaatiksi, mutta koh-

teli samalla suvaitsevaisesti saaren kreikkalaisia

ja arabialaisia ja heidän sivistystään. — 2. R.

II (1093-1154), Sisilian kuningas, edellisen poika,

sai pitkällisten taistelujen jälkeen haltuunsa
normannien Etelä-Italiassa olevat alueet y. m. ja

kruunautti itsensä 1130 kuninkaaksi; pani valta-

kunnassaan toimeen lujan keskitetyn, kuningas-
vallasta kokonaan riippuvan hallinnon; soti Krei-

kan keisarikuntaa vastaan ja valloitti arabia-

laisilta Tripolin ja Tuniksen. [Caspar, , .Roger

II und die Grundung der uormannisch-sicilischen
Monarchie".] J. F.

Rogers [rodzoz], James Edwin T h o-

rold (1823-90), engl. taloustieteilijä ja histo-

rioitsija ; oli alkuansa teologi, mutta rupesi ys-

täviinsä Cobdenin vaikutuksesta harjoittamaan
taloustieteellisiä opintoja; oli v:sta 1859 talous-

tieteen professorina Lontoon King's Collegessa,

18G2-67 ja 1888-90 myöskin Oxfordin yliopis-

tossa; 1880-86 parlamentin jäsenenä; oli teoree-

tikkona ja talouspolitikkona Manchester-koulu-
kunnan kannalla; suurempi ja herättävää laatua
oli hänen merkityksensä taloushistorian tutki-

jana: teoksia: „A history of agriculture and pri-

ces from 1259 to 1793" (1866-1902; pääteos),

„Six centuries of work and \vages" (1884), ,.The

economic interpretation of history" (18S8). ..The

Industrial and Commercial history of England"
(1892). R:n historiankäsitys muistuttaa suu-

resti Marxin materialistista historianfilosofiaa.

J. F.

Rogers [rodzoz], J o li n II a n d o 1 p h

(1825-92), amer. kuvanveistäjä; opiskellut Firen-
zessä ja Roomassa. Suorittanut etupäässä momi-
mentaalitehtäviä lukuisiin Ameriikan kaupunkei-
hin, esim. YVashingtonin kapitolin pronssiovet ja

Richmondin Vvashington-muistomerkkiin kuulu-
van Nelsonin jättiläispatsaan.

Rogers [rodzoz], Samuel (1763-1855). engl.

runoilija, Mooren ja Campbellin läheinen ystävä,
joka muodostaa väliasteen 18:nnen vuosis. klas-

sillisen ja seuraavan vuosis. romantiikan välillä.

Hänen esikoisteoksensa, opetusrunoelma „The
pleasures of memory" (1792) on viimeinen engl.

pseudoklassillisuuden arvokkaimpia tuotteita,

mutta ..Jaqueline" (1814) seisoo jo täysin uuden-
aikaisella pohjalla. Hänen muista teoksistaan
mainittakoon: ,,The voyage of Columbus" (1812),
,,Human life" (1819). Mielenkiintoisin ja laajin

R:n teoksista on silosäkeinen ,,Italy" (1821-34).

E. Kr- ti.

Rogge, Kurt (k. 1501), ruots. piispa. Saavu-
tettuaan Perugian yliopistossa 1460 lakitieteen

tohtorin arvon R. toimi papillisissa viroissa

Upsalan hiippakunnassa. Kaarle Knuutinpoika
uskoi hänelle valtiollisiakin tehtäviä. V. 1479
Strengnäsin piispaksi valittuna hän vaikutti pa-

pillisten opintojen edistämiseksi, luostarikurin
koventamiseksi ja kirkkojen kaunistamiseksi,
tehden m. m. useita huomattavia lahjoituksia.

Valtiollisena henkilönä R. kannatti liittoa Tans-
kan kanssa. A. J. P-ä.

Rogier [-ziv'], Charles (1800-85), belg. val-

tiomies; otti tehokkaasti osaa v:n 1830 vallan-

kumoukseen ja tuli väliaikaisen hallituksen jä-

seneksi; vv. 1831-32 ja 1834-40 Antverpenin ku-
vernöörinä, 1832-34 sisäasiainministerinä, 1S40-41

yleisten töiden ministerinä, 1847-52 ja 1857-68

pääministerinä ja samalla sisäasiain- tai ulko-

asiainministerinä; kannaltaan vapaamielinen;
edisti m. m. vapaakauppajärjestelmän voimaan-
saattamista ja Antverpenin linnoittamista;

muistopatsas Brysselissä. J. F.

Rogier van der Weyden ks. W e y d e n.

Rogov, N i k o 1 a j Abramovits, ven.

kansa- ja kielitieteilijä, asui 1846-58 (kreivi

S. A. Stroganovin palveluksessa ollen) Permin
kuvernementin Solikamskin piirikunnan syrjää-

nien (n. s. „permjaakkien") alueella tutustuen

tällöin näiden elämään ja kieleen. Hänen julkai-

suistaan ovat tärkeimmät: ..Injvenskaja datsa i

hozjajstvennyj byt naseljajustsih jeja pernija-

kov" (2urn. min. vnutr. d., 1855), »Materialy

dlja opisanija byta permjakov" (2urn. min.

vnutr. d. XXIX, 1858; Permsk. sbornik II, 1860),

,,Opyt grammatiki permjatskago jazyka" (1S60)

sekä varsinkin syrj.-ven. ja ven.-syrj. sanakirja

..Permjatsko-russkij i russko-permjatskij slovarj"

(1869)! Y. W.
Rohan [roä'J, ransk. ruhtinaallinen suku. pol-

veutui Bretagnen vanhoista kuninkaista ja hert-

tuoista. Suvusta on vielä elossa haara R.-Gue-
m e n 6 e-R o c h e f o r t, joka asuu Itävallassa.

Henri de R.. Leonin ruhtinas. R:n hert-

tua (1579-1638), oppi sotataitoa Henrik IY:ltä.

jonka kuoleman jälkeen hänestä tuli hugenottien

johtaja; taisteli, osittain menestykselläkin, hal-

litusta vastaan, mutta alistui la Rochellen ku-

kistumisen jälkeen ja lähti Italiaan, missä m. m.

kirjoitti muistelmiansa (pain. 16461
;

v. 1635

Richelieu kutsui hänet kotiin ja antoi hänelle joh-

dettavaksi melkoisen sotavoiman taistelussa Itä-

valtaa vastaan. K. marssi Elsassiin ja sittem-

min G-raubiindeniin Milanon alueelle, mutta jou-

tui pian epäsuosioon ja menetti päällikkyytensä;

yhtyi sitten Weiniarin herttuaan Bernhardiin ja

sai kuolinhaavan Kheinfeldenin tappelussa.

J. F.

Rohdainen ks. V y li ä ranta.
Rohde [rödcj. E r \v i n (1845-98), saks. Krei
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ka» muinaisen kulttuurin tutkija. V. 1872 ylim.
klassillisen filologian prof. Kielissä, v:sta 1876
vak. prof. eri yliopistoissa (Jenassa, Tubinge-
nissii, Leipzigissä, Heidelbergissa). Henkevä, it-

senäinen tutkija. Pääteokset: ..Der griechische
Roman" (1876, 2:nen pain. 1900), »Psyche. See-
lencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen"
(1894. 3:s pain. 1903). O. E. T.
Rohde [rö-J, Johan G u d m a n n (s. 1856),

tansk. taidemaalari; esittänyt maisemissaan var-
sinkin Tanskan vanhoja kaupunkeja ja tehnyt
hyviä muotokuvia. Hiin on myös laatinul kivi-
piirroksia omista ja muiden töistä sekä tullut
erityisesti tunnetuksi työskentelyllään taideteolli-

sella alalla. E. R-r.
Rohdos (it. drogd), nimitys suorastaan luon-

nosta saaduille kasvi- ja eläinkunnan tuotteille,

joista sitten eri tavoin valmistetaan lääkkeitä.
Sellaisia ovat ruohokasvien maanpäälliset osat
(herbce), juuret (radiccs), kuoret (cortices), ku-
kat (jlores), hartsit (resinae), eläinrasva (adeps),

j. n. e. Vanhemmissa lääkekir joissa oli niitten
nimenä pharmaea simplicia. R:t kuivataan ja

säilytetään huolellisesti valon, kosteuden ja bak-
teerien vaikutuksilta, jotka helposti turmelevat
ne arvottomiksi. Useita täytyy apteekeissa vuo-
sittain uudistaa. Ennen käytettiin r:ia sellaise-

naan paljon enemmän
: nykyään ovat joko näistä

eristetyt puhtaat vaikuttavat kem. aineet tai

kem. teollisuuden synteettiset tuotteet saaneet
suuren käytännön. Kuitenkin pysyvät useat r:t

halpahintaisuutensa ja vaikuttavien ominaisuuk-
siensa takia yhä käytännössä, erittäinkin kun
näistä eristetyillä vaikuttavilla aineilla ei aina
ole samanlaista vaikutusta elimistöön kuin itse

r:lla, jolla tiimiin ohella voi olla muitakin lääke-
vaikutusta edistäviä ominaisuuksia. Suomessa on
tähän asti otettu kotimaisia r:ia verraten vähän
talteen. Nykyään on alettu enemmän kiinnittää
huomiota näitten, etenkin kasvi-r:ien, kokoami-
seen, viljelemiseen ja käyttämiseen. Keväällä 1905
perustettiin meillä koko maata käsittävä lääke-
kasvien kokoamis- ja viljelemisyhdistys. 8. S.

Rohdoskauppa, kauppahuone niissä myydään
paitsi rohdoksia myös kem. tuotteita, väriai-

neita, sekalaisia tavaroita y. m. R:aa saadaan
meillä harjoittaa ainoastaan kaupungeissa. Eri-
näisiä asetuksissa tarkemmin määrättyjä aineita
esim. dekokteia, tinktuureja, y. m. ei saa r:ssa
myydä. Rohdoksia ja kem. valmisteita, joita

käytetään tääketarpeisiin, ei saa r:ssa myydä
vähempää kuin 150 g kutakin lajia. R:n hoi-

tajan tulee olla proviisoritutkinnon suorittanut
henkilö. $, S.

Rohlfs [rölfsj, Gerhard (1831-96), saks.
Afrikan tutkija, lähti 1S."">."> Algeriaan, jossa sotilas-

lääkärinä astui muukalaislegioonaan. Perehtyi
täydellisesti arabian kieleen ja arab. tapoihin,
niin ettil hiin saattoi esiintyen muhamettilaisena
vapaasti matkustella. V. 1862 hiin eteni Vadi
Draahan asti. Retkellään 1864-65 hän saapui
Tuatiin, josta Ohadamekseir kautta palasi Tripo-
liin. Kolmannelle retkelleen R. lähti 1866 Mur-
sukista, tunkeutui Bornuun, sieltä Binue- ja

Niger-virroille saapuen lS(i7 Lagokseen Guinean-
lahden rannikolle. V. 1869 hän kulki Kyre-
naikasta Sivan keitaan poikki Egyptiin, ja

1873-74 hän johti kediivin toimeenpanemaa ret-

keä samalle keitaalle. Lähti Tripolista 1878

Saksan hallituksen kustantamalle retkelle Vadai'n
sulttaanin luokse, mutta oli pakotettu palaamaan
takaisin (1879). Vei 1880 Saksan keisarin kirjeen
Abessiinian hallitsijalle. Saksan konsulina Sansi-
ba rissa 1885, toimenaan lujittaa Saksan vaiku-
tusta siellä, R. ei onnistunut. R. on etevämpiä Poh-
jois-Afrikan, eritoten Saharan tuntijoita. — Jul-
kaisuja: ,,Reise durch Marokko" (1868), ,,Reise

durch Nordafrika 1865-67" (1868 ja 1873), „Land
und Volk in Afrika" (1870), „Von Tripolis nach
Alexandrien" (1871), „Mein erster Aufenthalt in

Marokko" (1873), „Quer durch Afrika" (1874-75),
,,Drei Monate in der Libyschen Wiiste" (1875),
..Beiträge zur Entdeckung und Erforschung
Afrikas" (1876), ,,Reise von Tripolis nach der
Oase Kufra" (1881). E. E. K.
Rohtimet ovat runkokuituja häkilöidessä eli

rohtiessa muodostuva haaskio. R. ovat siten

lyhyempiä ja sekaantuneita runkokuituja sisäl-

täen usein runsaasti puuosia, päisfäreitä. Eri
rohdinlajeja, pellava-, hamppu-, juutti- y. m. r:ia

käytetään rohdinlankojen ja -kankaiden valmis-
tamiseen. Karkeammista r:sta valmistetaan säk-

kejä, nyörejä, köysiit y. m. tuotteita ja osa käy-
tetään täppeiksi 1. tilkkeiksi laivojen runkoja ja

hirsiseiniä tilkitessä. Nykyään on rakennettu
erikoisia koneita pellava-r:n puhdistamiseksi
päistäreistä, ja täten puhdistetuista r:sta kehrä-
tään verrattain hienoja pellavalankoja, vrt. Pel-
1 a v a. E. J. S.

Rohtuma, kansanomainen nimitys mitä moni-
naisimmille ihottumille; lääketieteessä = ekseemi
(ks. t.). vrt. myös Herpes ja Psoriasis.

(J. J. K.)
— Eläimissä r. on eritettä muodostavaa

ihotulehdusta ja vastaa limakalvojen katarreja.

Taudin eri asteilla ollessa huomataan punoittavaa
ja hilseilevää, näppylä-, rakko-, pukama-, ja

rupirohtumaa. Kp.
Roine, luonnonihana järvi Längelmän reitissä,

Längelmäveden ja Mallasveden välissä, pääosa
Kangasalan, pienempi osa Pälkäneen alueella;

suurin pit. n. 13 km, suurin lev. n. 8 km, pinta

83,7 m yi. merenp. — R:seen yhtyy Kaivan-
non kanavan (ks. t.) kautta Längelmävesi.
R:n vedet virtaavat kahta salmea myöten (molem-
min puolin Haasalon saarta) Mallasveteen. —
R;n rannikoiden huomattavimmat luonnonnähtä-
vyydet tarjoavat koillispuolitse kulkevat Kan-
gasalan harjut (ks. t.). — R:n pohjois-

rannalla sijaitsee Liuksialan kartano. L. ff-nen.

Roi-Soleil fruä' snlc'ij, ,,Aurinko-kuningas",
Ludvik XIV:stä käytetty mairitteleva nimitys.

Rjivas, Lauri, talonpoikaispäällikkö vv :n

1741-43 sodan aikana, kotoisin Ilomantsista;
toimi Sallisen y. m. kanssa menestyksellä venä-

läisiä vastaan Poh jois-Kar jalassa, ollen m. m.
mukana Poukkurinteen kahakassa. J. F.

Rojalisti (ransk. royaliste), kuningasvallan

kannattaja, kuningasmielinen. — Tätä nimitystä

on Ranskan suuren vallankumouksen ajoista läh-

tien käytetty varsinkin Bourbonin suvun kannat-

tajista, vrt. Legitimisti. ./. F.

Rojas [rohasj, Fernando de (eli 1500-

luvun paikkeilla), esp. kirjailija, jota kauan on

luultu kuuluisan draamallisen romaanin ..Celes-

tinan" tekijäksi. Myöhemmin tätä otaksumaa on

kuitenkin ruvettu epäilemään sen johdosta, että

R. mainitun teoksen ilmestvessä olisi ollut vasta
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20-vuotias. R:n elämästä ei varmuudella tiedetä

mitään. E. Kr-n.

Rojas-Zorilla frohas pori'ljaJ, Francisco
de (1607-n. 1660), esp. draamallinen kirjailija,

Calderonin koulun oppilaita. Hänen teoksensa

ovat arvoltaan epätasaisia, toiset hyvinkin ete-

viä, toiset keskinkertaisia, jopa aivan mahdot-

tomiakin. ,,Del rey abajo ninguno" eli ,,Garcia

del Castanar" on kauneimpia ja suosituimpia

Espanjan kansallisen näytelmäkirjallisuuden tuot-

teita. Huvinäytelmänä erittäin vaikuttava on

,,Entre bobos anda el juego". Varsinkin ransk.

näytelmänkirjoittajat ovat käyttäneet hänen teok-

siansa hyväksensä. H. Kr-n.

Rokadi ks. Sakki.
Rokahtua, saada rohtumaa (ihoon).

Rokahuttaa, aikaansaada rohtumaa, nostat-

taa pikku rakkuloita ihoon, esim. ahava roka-

hutti huulet; voide rokahutti ihon. (J. J. K.)

Rokassovskij [-o'f-], Platon Ivanovits
(1800-69), vapaah., kenraalikuvernööri. Palveli

ensin Venäjän tie- ja vesi-

kulkulaitosten insinööri-

kunnassa, sitten armeian
yliesikunnassa, oli mukana
Turkin sodassa 1829 ja

toimi ylimajoitusmesta-

rina Kaukaasian sotaret-

killä 1830-32. Nimitettiin

1843 sotaministeriön yli-

provianttimestariksi. V:n
1848 alussa R. määrättiin
Suomen kenraalikuvernöö-

rin apulaiseksi. Sävyisänä
ja oikeudentuntoisena hän
tuli hyvin suosituksi

maassamme. Kun R. ei

mieskohtaisesti ollut läsnä

senaatin istunnoissa, vaan
seurasi senaatin toimia ainoastaan kirjallisten

selostusten kautta, sattui joskus, että syntyi
väärinkäsityksiä ja sekaannuksia, mutta hänen
ja senaatin välit eivät kuitenkaan rikkoutuneet.
Itämaisen sodan sytyttyä R. hoiti kenraalikuver-
nöörin virkaa Mensikovin ollessa sotanäyttä-
möllä. Mutta jo joulukuussa 1854 hänet vapau-
tettiin tästä tehtävästä, kun sotatoimien johta-

jaksi katsottiin tarvittavan pontevampaa miestä,

ja R. siirrettiin Venäjän valtakunnanneuvostoon.
Seur. v. hänelle annettiin Suomen senaatin ehdo-

tuksesta suom. vapaaherran arvo ja 1857 hän
määrättiin uudelleen perustetun Suomen asiain

komitean jäseneksi. V. 1861 R. nimitettiin Suo-
men kenraalikuvernööriksi ja hän joutui siten

hoitamaan tätä tärkeätä virkaa niinä vuosina,

jolloin vapaamieliseen suuntaan käypä uudistus-

työ alkoi valtiopäivien myötävaikutuksella.
Yleensä R. kannatti uudistuksia, mutta muuta-
missa asioissa, ennen muuta perustuslakien

uudistuskysymyksessä, hänen mielipiteensä erosi-

vat Suomen hallitusmiesten käsitystavasta. Main.
kysymys raukesi kokonaan hänen jyrkän vastus-

tuksensa vuoksi. Mutta riita, joka sen johdosta
syntyi ministerivaltiosihteeri Armfeltin ja R:n
välillä, horjutti R:n asemaa, sitä enemmän, kun
hallituspiireissä oli syntynyt käsitys, että hänellä
oli liian vähän tarmoa ja kykyä pitää järjes-

tystä asiain kulussa. R. sai eron kenraalikuver-
nöörin virasta toukok. 1866. K. W. R.

P. I. Rokassovskij.

Rokeerata (ransk. roquer, < roc = sakkipelin
torni) ks. Sakki.
Rokitansky [a'-], Karl (1804-78), saks.

lääkäri, tuli 1804 patologisen anatomian profes-

soriksi Wieniin. Asettuen pääasiallisesti liumo-
raalipatologian pohjalle ja arvellen, että kaikki
taudit yleensä aiheutuvat veren taudillisista muu-
toksista, hän laski perustan sille katsantokan-
nalle, joka sittemmin \vieniläis-praagilaisen kou-
lun nimellä kehittyi etupäässä Skodan, Hebran
ja Oppolzerin johtamana. R. on julkaissut laajan
teoksen ,,Lehrhuch der pathologischen Anatomie"
(3:s pain. 1855-61).

Rokitnon-suot ovat Länsi-Venäjällä, Minskin
kuvernementin eteläosassa, Pripetin ja sen lisä-

jokien Ubortin ja Gorynjin välissä. Kuuluvat
muiden Pripetin sekä Niemenin metsäisten suo-

seutujen keralla Polesjeen, ,,metsämaahan", joka
kolmionmuotoisena leviää Kiovan, Mohilevin ja

Brest-Litovskin välillä. Soita on osaksi kuivattu

hallituksen kustannuksella, mutta seutu on yhä
Euroopan harvimmin asuttuja.

Rokkala. 1. Maatila Johanneksen pitäjässä

Rokkalanjoen varrella. Pinta-ala n. 2.416 ha.

R:n lahjoitusmaa, jonka keskustana R. aikanaan
oli, lahjoitettiin 1798 R:n lasitehtaiden perusta-

jalle, viipurilaiselle kauppiaalle Jakob Lundille,

ja se käsitti 39 tilaa mainittujen tehtaiden

lähimmässä ympäristössä. Venäjän kruunu lunasti

sitten sekä R:n tehtaat että tilat ja jätti ne
1811 keisarillisen kabinetin hoitoon. V. 1860 Suo-

men valtio osti R:n lahjoitusmaan, joka silloin

käsitti 15 s
/n vanhaa manttaalia, n. 15,028 ha,

lampuotien lunastettavaksi; perintökirjat jaettiin

lampuodeille jo seur. v. Tämä oli ensimäinen
valtion lahjoitusmaalunastuksista. Samaan aikaan
siirtyivät sekä R:n tila että tehtaat, joilla yhä
edelleen on ollut yhteiset omistajat (ks. alem-

pana), yksityisten haltuun. — 2. Kaksi lasi-

tehdasta yllämain. tilalla Koskella ja Kirkko-

niemessä. Ensinmainitun perusti 1794 Jakob
Lund R :n tilan Kukkolan ulkotilalla olleen,

1772 perustetun lasitehtaan sijaan. Kosken lasi-

tehtaassa oli sekä sulatinuuni että vesivoi-

malla (R:n kosken put.-kork. 5.8 m, keskivedellä

309 hevosv.) käyvä hiomo. Tuotteet, joita 1800-

luvun alussa vuosittain myötiin 50,000 ruplan

arvosta, olivat hyvässä maineessa ja niitä käy-

tettiin m. m. Pietarin keis. palatseissa (Talvi-

palatsissa y. m.). Keis. kabinetti, jolle lasitehdas

tiloineen Lundilta oli siirtynyt, myi ne n. 1860

kreikkalaissyntyiselle Bernardakille, jolta taus

loviisalaiset Fritz ja Emil Stutzmann 1876 ne

ostivat. Siihen aikaan sulatinuunissa vuosittain

valmistettiin 35,000 m 2 ikkunalasia. V. 1880 pan-

tiin käyntiin keis. kabinetin 1855 rakennuttama

n. s.- iso sulatto ja 18S4 molemmat sulatinuunit

laajennettiin 10-sulattimisiksi. V.- 1890 perustet-

tiin Kirkkoniemelle, erinomaisen luonnonsataman

ääreen, peililasivalimo, jonka tuotteet hiottiin

Pietarissa. V. 1899 R. lasitehtailleen siirtyi

edellisenä v. perustetulle R. glasindustri
a k t i ebol a g ille (osakepääoma L,878,000 mk),

joka rakensi 1899 Kirkkoniemelle peililasihiomon,

1900 4 km pitkän köysiradan Kirkkoniemen sata-

man ja Kosken tehtaan välille kivihiilen ja tuot-

teiden kuljetusta varten. Peililasin valmistus

[miiii kannattamattomana lopetettiin ja 1907

peililasiuuni muutettiin 14-sulattimiseksi sulatin-
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uuniksi ja 1911 vannauuniksi. Ikkunalasin val-

mistus on vuosittain ollut 0,9-1 milj. m2
, arvoltaan

n. 2 milj. mk. (1914 0, 8 milj. m-, 1,800,000 mk.).
Ikkunalasin ohella valmistetaan hiottua, väril-

listä, lanka-, katto-, lattia- y. m. lasia. Tuot-
teista suuri osa on niyöty Venäjälle. — Työ-
väestöllä, 300 henkeä 1914, on vapaat asunnot.
Sivistystarkoituksia varten on 10.000 mk: n
rahasto. — Yhtiö teki vararikon 1914.

A. Es. <(- E. E. K.

Rokkalanjoki saa alkunsa lukuisista järvistä

(Halolanjärvi, Halilanjärvi, Kirkkojärvi. Kauk-
järvi y. m.) Uudenkirkon pitäjässä, ja vastaan-
otettuaan vasemmalta Kuolemajoen lisävedet

(Kuolema järvestä y. m.) laskee Johanneksen pitä-

jän läpi Yiipurinlahteen. — R:n varrella on
lähellä suuta Kokkalan lasitehdas.

Rokko. 1. ks. Isorokko, Tulirokko,
Tuhkarokko ja Vesirokko.

2. Elliini. Lehmiin r. (= lehmärokko) ilmestyy
utareihiu pieninä rakkuloina, jotka pian kuivavat
ruskeahkoksi ruveksi, mikä irtaantuu, jättäen jäl-

jelle arven. Eläimen yleisvoinnissa tuskin huomat-
tavaa muutosta. Sopivalla hoidolla paranevat uta-

reet pian ja taudin leviämisen ehkäisemiseksi

on välttämätöntä ryhtyä tarpeellisiin eristämis

toimenpiteisiin. — Taloudellisessa suhteessa huo-
mattavampi on lammas rokko, jossa edellä-

mainittuja rakkuloita, rupeutumia ja arpia ilmes-

tyy kaikkialle limakalvoihin ja ihoon, aiheuttaen
suurta vahinkoa villansaannissa sekä vieden usein
kuolemaan. Meidänkin maassamme On taudin eh-

käiseminen lainsäädännöllä turvattu ja semmoi-
sista tapauksista on siis viipymättä asianomai-
sille ilmoitettava. Kp.
Rokkoaine ks. Rokotusly m f a.

Rokoko (ransk. rocooo, < rocaille = kivistä,

simpukoista, koralleista y. m. laitettu koruteos, <
roc = kallio), se barokista kehittyvä kulttuurikausi,
taiteellinen ja koristetyyli. joka Ranskassa val-

litsee Ludvik XV :n aikana (ensin r 6 g e n c e-,

sitten) Louis q u i n z e-tyylin nimellä, alkaen
n. v:n 1720 vaiheilla ja n. 1770 muuntuen r:sta

jäykkään empireen välittävään L o u i s-s e i z e

(pohjoismaissa kustaviaaniseen) tyyliin. Ulko-
arkkitehtuurin klassilliseen kireyteen yhä enem-
män kärjistyviä päämuotoja r. yleensä ei muuta:
Saksassa r. -tyylisiä fasadeja kylläkin tapaa.

Ranskassa tuskinpa nimeksikään, mutta 1700-

luvun alusta saakka suurempaa mukavuutta
tavoittelevissa huonesommituksissa ja koriste-

lussa sekä taideteollisuudessa sen aikaansaama
muutos on varsin perinpohjainen, maalaustaide
ja kuvanveisto nekin kulkevat sen sirostelevissa

jäljissä. Se. mikä barokissa vielä oli muhkeata
arvokkaisuutta, pehmeytyy r:ssa kepeän keikku-

vaksi, huolettomaksi siroudeksi. loppumattomasti
taittuvien, kaartuvien. käpristelevien viivain

rehentelyksi, hienosteleva in viirien, kullan ja

valkean, naturalististen kukkakiehkurain. emb-
leemien ja kiinalaisuuksien hekumalliseksi yhteen-
sulautumiseksi. Yksinkertaista voimaa jasyvyyttä
r:lta tosin useimmiten puuttuu* konst rukt iivi

suus sen tapoihin ei kuulu, kauniin sijalle se aset-

taa siron, multa makua siinä on yllin kyllin : hie-

nostuneena, keimailevan henkevänä se ehkä pa-

remmin kuin mikään muu tyyli ymmärtää peit-

tää skeptillisen. nautinnonhaluisen aikansa yhäti
hymyileviin kevytmielisen huolettomuuden, tapain

höllyyden sievisteleviin viehättävän kuoren alle.

R. on puuteroitujen töttörötukkain, menuetteja
askeltavien polvihousuisten kukkahan ny st a kk is

ten kavaljeerien ja vannehameisten naisten, rak-
kausseikkailujen viehätysten aristokraattinen
hovitaide. — Huonekaluissa (leveät, käyräjalkai-
set nojatuolit y. in.), kultasepäntöissä, posliini-

teollisuudessa (esim. figuuriryhmät) r:n tyhjen-
tymätön luomakyky ja makuhienous parhaiten
pääsivät näkyville. Taidemaalarien Watteau'n,
Boucher'n, Fragonard'in, pastellisti La Tour'in,
Chardin'in, Greuzen y. m., kuvanveistäjäin Le-
moynen, Adamien. Pigallen y. m. rinnalle täysi-

Väkisinä asettuu mainioita taideteollisuuden
alalla työskenteleviä lukuisia arkkitehtejä (esim.

Hotel Soubisen rakentaja Robert de Cotte. 1 <>•">(>-

1735, Oppeuort y. m.). R.-aika ja koko 1700-luku
yleensä on kaiverrus-, piirustus- ja kuvitustaitei-

den ja medaljonki-muotokuvain kultainen aika.

1700-luvulla tuskinpa tapaa ainoatakaan painet-

tua lehteä, kutsumakorttia, ohjelmaa, teatteri-

pilettiä, luetteloa j. n. e., jota ei r. tuhlaavalla

mielikuvitusrikkaudellaan ymmärtäisi ja tah-

toisi kepeillä vigneteillään somistaa, vrt. Kuva-
taulua Huonekaluja II. U-o N.

Rokotus, tauti- tai tartunta-aineen tahallinen

istuttaminen terveeseen ihmiseen tai eläimeen.

Lääketieteessä käytetään tällaista istuttamista

joko taudin laadun selville s a a m i-

s e k s i (tuberkuloosin, vesikauhun, ruton j. n. e.)

talii taudin parantamiseksi (tuberkuloo-

sin, lavantaudin y. m.) tahi s u o j e 1 u s k e i-

n o n a tautien tarttumista ja leviämistä vas-

taan (isonrokon, vesikauhun, koleran, ruton

j. n. e.). R. sanan ahtaammassa merkityk-
sessä on isorokko-myrkyn keinotekoista is-

tuttamista ihmiseen suojaksi isoarokkoa vas-

taan. Tähän tarkoitukseen käytettiin 1700-luvulla

myrkkyainetta. jota otettiin isoarokkoa sairasta-

van ihmisen rokkopaisumasta (variolatio). Täl-

lainen menettelytapa oli kumminkin vaarallinen

ja aiheutti rokotetussa henkilössä usein pahan
isorokkosairastumisen. Vasta kun Jenner 1796

keksi lehmärokko m y r k k y aineen käyt-

tämisen (vaccination), sai r. suuren käytän-

nöllisen merkityksen. Lehmärokko (varioin rnc-

cina) on paisemuodostus lehmän utareissa ja oi-

keastaan sama tauti kuin isorokko ihmisessä,

vaikka laadultaan lievempi. Jos sellaisen utare-

paiseen nestettä, e 1 ä i n 1 y m f a a, pienen iho-

naarmun kautta istutetaan ihmisen käsivarteen,

niin se ei synnytä isoarokkoa. vaan ainoastaan

vaarattoman paikallisen paisemuodostuksen. joka

kehittyy vähitellen 6-12 päivän kuluessa ja sitten

vähitellen kuivuu. Tällainen istutus rokko
aikaansaa keskimäärin 7-10 vuotta kestävän suo-

jan, immuniteetin, isorokkotartuntaa vastaan.

Suoja aikaa voi pidentää uudestaan rokottamalla

(revacdnation). 19:nnellä vuosis. otettiin usein

lehmän lymfalla rokotetun henkilön rokkopai-

seesta rokkoainetta ja tällä i li m i s 1 y m f alla
rokotettiin vuorostaan toisia henkilöitä. Näin me-
neteltäessä sattui kuitenkin toisinaan, että rokko
aineen mukana istutettiin toisesta ihmisestä toi-

seen eri tautejakin, ja etupäässä siksi onkin ih-

mislymfan käytäntö nykyisin jäänyt miltei koko-
naan pois, ja käytetään ainoastaan eläinlymfaa
Suomessa valmistaa r. -aineita valtioa r.-aiueen-

valmistuslaitos Helsingissä.



129 Rokotus-aine—Rolf Kraki 130

Useissa maissa r. 011 määrätty pakolli-
seksi. Saksan eri valtioissa se tapahtui eri

aikoina, esim. Baierissa 1807 ja Preussissa 1816.

Uusi, koko Saksan valtakuntaa koskeva r.-laki

astui voimaan 1874. Sen mukaan r. on pakolli-

sesti toimitettava syntymävuotta seuraavana ka-

lenteri-v :na, Uudestaanrokottaminen 12 :ntena ikä-

vinä ja sotapalvelukseen astuttaessa. — Ruot-

sissa r.-pakko on olemassa v:sta 1816.

Suomessa r. isoarokkoa vastaan toimeen-

pantiin ensi kerran 1802. V. 1810 rokotettujen

määrä oli 10 % edellisenä v. syntyneistä,

vv. 1811-25 se oli 46. 6 %. V:een 1826 r. oli ollut

Suomen talousseuran huostassa, mutta mainittuna
v. se siirtyi lääkintäviranomaisille. Pakollinen

r. saatettiin voimaan maassamme vähitellen vv.

1885-90. R.-pakkoa on vastustettu siksi,

että r. muka ei vastaa tarkoitustaan olla suojana

isorokkotartuntaa vastaan ja että se on vaaralli-

nen ja vahingollinen. Laajat tilastolliset tutki-

mukset ja kliinilliset kokemukset eri maista to-

distavat kumminkin selvästi nämä väitteet vää-

riksi. R. isoarokkoa vastaan on päinvastoin lääke-

tieteen tärkeimpiä saavutuksia ihmiskunnan hyö-
dyksi. 0. S-g.

Rokotus-aine k s. R o k o t u s 1 y m f a.

Rokotuslymfa, rokotusaine, rokkoaine, joko

rokotetun ihmisen ihoon kehittyneestä panenta-
rokosta saatu neste (humaniseerattu 1. ihmis-

lymfa) tai lehmään (vasikkaan) istutetusta

rokkopaiseesta otettu neste (animaalinen 1. eläin-

lymfa). Ihmisten rokottamiseen käytetään nykyi-

sin eläinlymfaa. ks. R o k o t u s. O. 8-g.

Rokotuspakko, pakolline'n rokotus isoarokkoa
vastaan, ks. Rokotus.
Rokovits („R o g o v i t s", ,,R o p o n i t s",

..Rogosin"), rosvopäällikkö Ylä-Karjalassa
Juliana Ill:n käymän Venäjän sodan aikana
(Rokkoinen?), joka ei näy tunnustaneen mitään
esivaltaa, vaan liikkuneen omissa valloissaan.

Luultavasti juuri hänen rosvojoukkonsa 1579 ret-

keili veneillä Kuopion seuduille saakka. Käki-
salmen valloituksen jälkeen 1580 oli ruotsalais-

suomalaisilla paljon puuhaa ja vaivaa hänestä.

[Th. Schvindt, ,,Aikajakso Käkisalmen histo-

riasta", Kaukomieli I.] A". G.

Roksane (Roxane), Makedonian kuninkaan
Aleksanteri Suuren puoliso, Baktrian ruhtinaan
Oksyarteen tytär; synnytti Aleksanterin kuoltua

(323) pojan, joka sai nimen Aleksanteri ja tun-

nustettiin kuninkaaksi, mutta sekä hän että R.

murhattiin 311 Kassandroksen toimesta.

Roksolaanit (lat. RöxoUVtri), kreikkalaisissa

ja roomalaisissa lähteissä mainittu kansa Maiotis-
järven (Asovan-meren) rannoilla, luultavasti

iraanilaista alkuperää. R. olivat tunnetut erin-

omaisina ratsastajina ja palvelivat semmoisina
Rooman sotajoukoissa. A'. G.

Roland [-lä'J, eräs Kaarle Suuren sankareista.

R. oli seurannut Kaarlea sotaretkelle Espanjan
sara.seene.ja vastaan, paluumatkalla hän kaatui
lloncevaux'n (Roncesvalles'in) taistelussa 15 p. elok.

778. — Muin. ransk. eepos ,,L a c h a n s o n d e

R o 1 a n d", Laulu Rolandista (ks. myöskin R a n s-

kan kirjallisuus) kuvailee Kaarle keisa-
rin taisteluja Espanjan uskottomia vastaan, Ga-
nelon'in kavallusta, Rolandin viimeistä urotyötä
ja kuolemaa, sekä keisarin kostoa. — Eepos on
syntynyt Pohjois-Ranskassa ja se on arvatta-

5. VIII. Painettu '/i2 15.

vasti saanut nykyisen muotonsa ll:nnen vuosis.
loppupuolella. Vanhin säilynyt käsikirjoitus (Ox-
fordin Bodleian library'ssa) on n. v:lta 1170. —
Eepoksen 10- (myöskin 11- t. 12-) tavuiset säkeet
liittyvät n. 12 ä 15 assonanssin avulla säejak-
soiksi (n. s. laisse) ; eepos oli aiottu lausutta-
vaksi, mahdollista on että jonkinlainen musikaali-
nen säestys seurasi resitatsionia. — Rolandin
laulu on usein käännetty tahi mukaeltu. Pohjois-
Italiassa aihetta ensin käyttivät Venetsian murre-
laulajat, sitten Pistojan, Bolognan ja Firenzen
cantimbanchi, vihdoin renesanssin taiderunoilijat.

Pulci, Bojardo, Ariosto, Berni. Etelä-saks. pappi
Konrad käänsi eepoksen n. v. 1133. Muin.-norj.
proosakäännöksen sisältää ,,Karlamagnus saga"
(13:nnen vuosis. keskivaiheilta). Uudemmista
sommitteluista mainittakoon LulH'n ooppera

,Ro-
land" (1685) ja H. de Bornier'n tragedia ,,La

fille de Roland" (1874). — [R:n laulun painok-
sia: Francisque Michel (1837); L. Gautier (1872
ja myöhemmin), sisältää tekstin ja käännöksen;
Ed. Stengel (1878), faksimile Oxfordin käsikir-

joituksesta; ruots. käännös on Hugo af Sehulten,
„Sängen om R., med en inledning af Werner
Söderhjelm" (1887). — Joh. Vising. ..Rolands-

sängen" (1898).J O. //.

Roland de la Platiere [rolä' da la platiä'r].

1. Jean Marie R. (1734-93), ransk. politikko.

toimi tehtaiden tarkastajana, v:sta 1784 Lyon'issa;
oleskeli 1791 Pariisissa Lyon'in kaupungin
asioissa, tutustuen silloin kansalliskokouksen
tasavaltalaismielisiin jäseniin, varsinkin niihin,

jotka sittemmin tulivat tunnetuiksi girondistien

johtajina; tuli 1792 sisäasiainministeriksi gi-

rondistiministeristöön, mutta oli pakotettu eroa-

maan kesäk. sam. v. ; kuningasvallan kukistut

tua 10 p. elok. hän tuli uudelleen sisäasiain-

ministeriksi, mutta joutui pian riitaan vuori-

puolueen kanssa ja erosi tammik. 1793 ; girondis-

tien kukistuessa hänkin vangittiin 31 p. toukok.

1793, mutta pääsi pakenemaan Rouen'iin; sur-

masi itsensä marrask. sam. v. saatuaan tiedon

vaimonsa kuolemasta.

2. M a no n Jeanne R. (1754-93), omaa su-

kua P h 1 i p o n. edellisen puoliso; hankki itse-

opiskelulla laajat tiedot; meni 1780 naimisiin

R:n kanssa; Pariisissa R. -puolisojen koti tuli

girondistien yhtymäpaikaksi
:

henkevyydellään

ja hehkuvalla rakkaudellaan vallankumouksen
vapaudenaatteisiin rva R. sai suuren vaikutus-

vallan girondistien johtajiin; vangittiin kesäk.

1793, tuomittiin kuolemaan 8 p. marrask. ja meni
samana päivänä pelkäämättä mestauslavalle: van-

kilassa hän sepitti kirjoituksen „Appel a 1'impar-

tiale posterite"; hänen muistelmansa julkaistiin

1820, myöskin hänen kirjeitänsä on julkaistu.

[Danhan, ..Madame R. et son temps", Bader.

..Madame R."] J. F.

Rolandin aukko ks. B r ö c h e de Roland.
Rolf ks. Robert, Normandian herttuoita 1.

Rolf Kraki (s. o. Hinterä), tansk. taru-

kuningas, tuli setänsä Hroarin jälkeen Tanskan
kuninkaaksi (isä Helge oli kuollut jo Rolfin

lasna ollessa), kokosi ympärilleen hoviinsa

Leireen useita mainioita sankareita, esim. Bodvar

Bjarken, teki kuuluisan matkan isäpuolensa.

Ruotsin kuninkaan Adilsin, luo Upsalaan, josta

hän ainoastaan rohkeutensa avulla sekä sirottele-

malla kultakoristeitansa Fyris-kentälle takaa-
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ajajia viivyt taaksensa, onnellisesti pelastui, saa-

pui kotia Tanskaan, ja kaatui urhoollisen puo-
lustuksen jälkeen, sukulaisensa Hjarvardin kava-
lasti yllättämänä. Jotakin historiallista pohjaa
näyttää kertomuksella H. K :sta olleen, ja Beovvulf-

runon avulla, jossa samoja tapauksia osaksi ker-

rotaan, voidaan päättää hänen eläneen noin

6:nnen vuosis. keskivaiheilla. A". G.

Rolin-Jacquemyns [roW iulcmfl'], Gustave
(1835-1902), belg. oikeusoppinut; rupesi ensin
asianajajaksi, otti 187:> osaa »kansainvälisen
oikeudenlaitokseu" perustamiseen, oli 1SS7-92 sen

pääsihteerinä; 1878-86 edusta jakamarin jäsenenä.

1878-S4 sisäasiainministerinä, 1892-1901 Siamin
kuninkaan yleisenä neuvonantajana, toimien tai

dolla maan hallinnon kehittämiseksi ja Ranskan
vaikutusvallan ehkäisemiseksi

;
julkaissut m. m.

„Les prineipes philosophiques du droit inter-

national" (1S86).

Roll, Alfred Philippe (s. 1847), ransk.

taidemaalari; opiskellut m. m. Bonnafn johdolla,

tehnyt muotokuvien ohella naturalistisia ulko-

ilmamaalauksia (laatu- ja maisemakuvia), so-

siaalisia ryhmäkuvia (esim. ,,Hiilikaivosmiesten
lakko") ja koristeellisia seinämaalauksia (..Suu-

ren vallankumouksen 100-vuotisjuhla").
Rolland [-lä'J, Romain (s. 1868), ransk.

kirjailija, aloitti realistisilla historiallisaiheisilla

näytelmillä (..Le triomphe de la raison", 1899,
„Le quatorze juillet", 1902). Varsinaisen mai-
neensa LI. saavutti suurella taiteilijaromaanillaan
...Jean-Cliristoplie". jonka sankarissa on piirteitä

Beethovenista ja joka jakaantuu 4 osaan (1904-06).
Liikuttava perhekuvaus ..Antoinette" (1908) ja
Pariisin musiikkielämää käsittelevä romaani ,.La

foire sur la place" (1908) ovat aiheeltaan jatkoa
...Jean-Christophe"lle. R. on myös julkaissut mu-
siikki- y. m. taidehistoriallisia tutkimuksia.
Roma 1. Dea Roma [-Ö-J, muinainen Roo-

man kaupunki, olennoituna jumalattareksi, jonka
(ynnä Venuksen) komea temppeli oli Rooman
Forumin ja Colosseumin välissä, kuvattiin tav.

Minervan muotoisena. K. J. H.
Romaani (ransk. romun-, mransk. romuni:

keskiajalla r. merkitsi rahvaankielellä, Iin (juu

romanaUa, sepitettyä maallisaiheista runomuo-
toista tai suorasanaista kertomusta), kaunokir-
jallinen teos, joka kertovassa muodossa kuvaa
jotakin ihmiselämän tärkeiltä jaksoa ja samalla
sitä ympäristöä, missä toiminta tapahtuu. Se on
kertomarunouden päälajeja, mutta on vaikea
vetää jyrkkää rajaa sen ja muiden eepillisten

runolajien välille (ks. Eepos, Novelli).
R:n tapaisia kertomuksia oli jo muinaisajan kan-
soilla, kreikkalaisilla (Ileliodoros. Longos, Lukia-
nos) ja roomalaisilla (Petronius. Apulejus), mutta
varsinaisen alkunsa r. saa vasta keskiajalla.

R:ksi sanottiin keskiajalla romaanilaisten kan-
sojen keskuudessa jokaista maallis-aiheista ker-
tomusta, joka ei ollut sepitetty latinaksi, vaan
kansan kielellä. Keskiaikainen r., jonka varsi

nainen kotimaa oli Ranska, otti aiheensa ritari

elämästä ja oli kirjoitettu loppusoinnullisin sä

kein (esim. Aleksanterin r.). Myöhemmin hy-
lätään runomuoto ja suorasanaiset ritari-r:t

ovat muodissa 1600 :n tienoille asti (esim. Ama-
dis-r:t), jolloin tämä laji saa päätösmerkik-
seen Cervantesin kuuluisan humoristis-satiiri-
sen ..Don Quijote"n. Jo aikaisemmin oli

ransk. Rabelais aloittanut vastavaikutuksen
»Gargantua" ja „Pantagruel" nimisillä rallaan ja
ital. Sannazaro „Arkadia"llaan perustanul pai

men-r:n, joka oli sangen suosittu I6:nnella ja

17:nnellä vuosis.: Sidney. d'1'rfe y. m. Myöskin
veijan-r.. jonka pitkä sarja sai alkuns :1 EspaD
jassa teoksesta ..I.a/arillo de Tormes" in. 1550;
tav. pidetään Mendozan kirjoittamana!, nautti
aikoinaan suurta kannatusta: Alemanj Grimmels-
hausen, Scarron. Lesage. 'loisia r:n haarautumia
ovat „utopistinen" r. (Th. Moruksen „Utopia",
1516) ja matka-r. (Defoen »Robinson", 1719).
joista viimemain. sai paljon viljelijöitä eri maissa.
18:nnella vuosis. syntyy perhe-r., joka ottaa
aiheensa jokapäiväisestä elämästä. Sen perustaja
on engl. Richardson (myös kirje-r:n luoja).
Hänen alkamaansa suuntaa kehittävät edelleen
engl. Fielding, Smollet, Goldsmith ja Sterne,
joista viimemain. tuo sentimentaalisen huumorin
tähän r. -lajiin. Mannermaalla se saa jatkajik-
seen Rousseau'n („Nouvelle Eelolse") ja Goethen
(„Werther", „Wilhelm Meister"; viimemain. teos
on ensimäinen kehitys-r.) . 19:nnellä vuosis. r. voit

taa yhä enemmän alaa ja synnyttää, uusia muo-
toja. Syntyy historiallinen r.. yhteiskunta-r..

tendenssi-r., työläis-r., kansan-r., salapoliisi-r.

j. n. e.; pääpaino pannaan milloin yksityis
henkilön sielunelämän ja luonteenkehil vksen
kuvaamiselle, milloin juonelle ja toiminnalle, mil-

loin taas ympäristön, yhteiskunnallisten, valtiol-

listen, uskonnollisten y. m .'olojen esittämiselle, ja

osoitetaan viimemain. tapauksessa niiden vaiku-
tus ihmiselämään. Historiallinen r. juontaa juu-

rensa Walter Scottista („Ivanhoe", „Lammermoo-
rin morsian" y. m.) ja saa kannattajia kaik-

kialla: Italiassa Manzoni; Ranskassa Victor Hugo
ja Alfred de Vignyj Saksassa Willibald Alexis.

Ebers, Felix Dahn; Tanskassa Ingemann ja Hauch
;

Suomessa Topelius ja S. Ivalo. Viime vuosis.

puolimaista alkaen r. on yhä voimakkaammin ja

syvemmin pyrkinyt käymään käsiksi todelliseen

elämään ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Ran-
kassa edustavat George Sand ja Balzac, Englan-
nissa Thaekeray. Eliot ja Dickens, Venäjällä
Gogol ja Gontsarov kallistumista tähän suuntaan,
joka realismin tai naturalismin nimisenä tekee

r;sta koko nykyajan monikirjavan elämiin täy-

den kuvastimen. Niistä romaaninkirjoittajista,

jotka ovat edustaneet uudenaikaista todellisiin

den kuvausta, mainittakoon ransk. Flauberl
'..Madame Bovary"). Goncourfin veljekset, Dan
det. Zola, Maupassant, Bourget, Loti. France;
ven. Turgenev. Dostojevskij, Tolstoj, Gorkij ; saks.

Freytag, Spielhagen, Sudermann, Heyse, Keller.

Reuter. Storm. Frenssen; it. d'Annunzio, Foggaz
zaro; esp. Valera. ( lähin-, lia/.an

; puol. Sienkie-

wicz, Eliza Orzeszko; tansk. Goldschmidt, Jaeob-
sen, Bang, Pontoppidan. Knudsen, Skjoldborg;
norj. Björnson. Lie, Kiellä ml. Garborg, Sk ram.
Elster, ITamsun ; ruots. Ahlgren, Strindberg,
Geijerstam, Söderberg: suom. Kivi. Aho. Minna
Canth, Ivalo. Järnefelt. Pakkala. Maila Talvio.

Linnankoski. [Dulop. „History of fiction" (1843)
Wolff. ..Gesehichte des Romans" MS50). Spiel-

hagen. „Beiträge zur Theorie und Teehnik des
Romans" (1883), Gerschmann, »Studien iiher den
modernen H." (1894).]

Romaania (Rumeenia, rom. Romania),
kuningaskunta Kaakkois-Euroopassa, käsittää
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hevosenkengän muotoisen alueen Karpaattien

(Transsylvanian alppien) ja Tonavan-Prutin vä-

lissä sekä siihen idässä liittyvän Tonavan suis-

ton ja sen eteläpuolella, olevan rannikkoalueen,

s. o. V a 1 a k i a n ent. ruhtinaskunnan Tonavan ja

Karpaattien välissä (Pieni-Valakia Alutan länsi-,

Iso- Valakia gen itäpuolella), Karpaattien ja Pru-

tin välissä olevan osan Moldovan ent. ruhti-

naskuntaa, sekä Tonavan itä- ja eteläpuolella ole-

van. D o h r u d z a n (ks. t.), johon 1913 liitettiin

Bulgaarialta anastettu 8,340 km2 :n suuruinen

alue; 137,902 km 2
, 7.508,009 as., 54 km2 :llä

(1913) . — Pinnanmuodostukseltaan
R., Dobrudzaa lukuunottamatta, jakaantuu kol-

meen vyöhykkeeseen. Lähinnä Tonavaa on ta-

sainen, alava arovyöhyke, joka paikoitellen on

viljavaa, paikoitellen korkeata heinää, pensaik-

koa y. m. s. kasvavaa aroa (esim. Bäraganin aro

vastapäätä Dobrudzaa). Tonavan rannat ovat

enimmäkseen rämeistä ruoikkoa, taajassa on uo-

man siirtymisestä syntyneitä jätejärviä ja -lam-

pia. Arovyöhykettä seuraa kumpuinen, hedelmäl-

linen n. s. viiniköynnösvyöhyke, joka täyttää

suurimman osan Moldovaa, jossa arovyöhyke su-

pistuu eteläosaan. Unkarin rajalla vihdoin

on Karpaattien metsärikas vuorivyöhyke; kor-

kein huippu on Negoi (2,544 m yi. merenp.).

Solista mainittakoon Punaisen tornin sola

(365 m yi. merenp.), jonka kautta Aluta juok-

see, sekä Tömös (1,051 m yi. merenp.). Ta-

sanko ja suurin osa kumpualuetta on syntynyt

kvartäärisistä ja tertiäärisistä aineksista. Kar-

paateissa tavataan kiteisiä liuskeita ja me-

sozooisia kerrostumia. — Ilmasto on man-
tereinen, varsinkin talvella Etelä-Venäjän il-

manpaine- ja tuulisuhteiden vaikutuksen alai-

nen. Bukarestissa lämpömittari keskikesällä

säännöllisesti nousee +35° :een C, talvella taas

alenee —21° :een C. Tonava on pari kuukautta
jäässä. Sademäärä, joka tasangolla on alhainen

(v:n sademäärä Sulinassa 370 mm, Bukarestissa

580 mm), vuoristossa korkeampi (Sinaiassa 800

mm, Piatran lähellä Moldovassa 1,320 mm),
vaihtelee suuresti eri vuosina, aiheuttaen vähyy-

dellään usein tuhoisia katovuosia; onneksi suuri

osa sateesta tulee kesällä. — Vesistöt. Kaikki

R:n monet joet laskevat Tonavaan; suurimmat
ovat (lännestä lukien) Jiulu, Aluta, Vede, Ar-

ges-Dimbovitsa, Ialomitsa, Sereth, Prut. Yläjuok-

sussaan ne ovat vuolaita vuoristojokia, tasan-

golle tultuaan, hitaita arovirtoja. Järviä on pit-

kin Tonavan vartta, rannikkola<iuuneja Dobrud-

zassa. — Kasvisto tasangon aroilla Kaakkois-

Euroopan tavallista arokasvillisuutta; rämeseutu-

jen puukasvillisuutta edustavat poppelit ja pajut.

Kumpuvyöhykkeessä on tammi-, pyökki-, jalava-,

saarni- y. m. s. metsiä, vuoristovyöhykkeen juu-

rella on koivu- ja saksankuusi-, ylempänä laa-

joja havumetsiä, jotka huipuilla vaihtuvat alppi-

kasvillisuuteen. — E 1 ä i m i s 1
<"> n puolesta Vala-

kia liittyy Tonavan etelänpuolisiin maihin, Mol-

dova Etelä-Venäjään. Vuoriston metsissä tapaa

metsäkauriita, kettuja, susia, karhuja, alppi-

alueella vuorivuohiakin. — Väestöstä romaa-
n alaisia (ks. K o m a a n i a, 1 a i s e t) on n. 6,

s

milj.
;

juutalaisia yli 300,000. unkarilaisia, bul-

garialaisia, mustalaisia kulakin yli 100,000, li-

säksi on saksalaisia, tataareja, turkkilaisia.

kreikkalaisia, armeenialaisia y. m. Juutalaiset

asuvat etenkin Moldovassa, monessa Pohjois-Mol
dovan kaupungissa enemmistönä. Heillä ei ole

täysiä kansalaisoikeuksia, he eivät m. m. saa

omistaa maata, mutta siitä huolimatta he maan-
vuokraajina ja välittäjinä, koronkiskureina,
pikkukauppiaina ja kapakoitsijoina ovat saavut-

taneet sangen suuren ja turmiollisen vaikutus-

vallan. Heitä vihataankin katkerasti. Siebenbiir

genistä lähteneet unkarilaiset (ks. Csängö-
magyaarit) asuvat Moldovassa, etenkin Ro-

manin ja Bacäun kaupunkien tienoilla, bulgaaria

laisia, turkkilaisia ja tataareja Dobrudzassa, en-

si nmainittuja myös pitkin Tonavaa. Mustalaiset

olivat 1860 v:n seuduille asti melkein orjain ase-

massa, kasteihin jakaantuneina; he toimivat

soittoniekkoina, käsityöläisinä y. m. ja alkavat

osittain sulautua romaanialaisiin. Saksalaiset ovat

maanviljelijöinä Pienen Valakian vuoristossa

;

viime aikoina heitä lisäksi on kutsuttu maahan
teollisuuden elvyttämiseksi. Kreikkalaiset ovat

enimmäkseen kauppiaita. — Uskonnoltaan n.

87% väestöstä kuuluu kreik. -katoliseen valtio-

kirkkoon. V. 1864 R:n kirkko julistautui riip-

pumattomaksi Konstantinopolin kreik. patriar-

kasta, joka oli aina käyttänyt asemaansa kreik-

kalaisten suosimiseksi R:ssa. Kirkon etunenässä

on pyhä synodi, kaksi arkkipiispaa (Bukares-

tissa ja Jassyssa, molemmat metropoliitan arvoi-

sia, edellinen lisäksi R:n kirkon primas) ja 6

piispaa. Roomal. -katolisilla on arkkipiispa (Bu-

karestissa) ja piispa. — Kirkkojen ja luostarei-

den maaomaisuudet peruutettiin 1864 kruunulle.

Opetuslaitosta on paljon parannettu ja

koulunkäynti on pakollinen siellä, missä kouluja

on. Lukutaidottomuus kaikesta huolimatta yhä
tavattoman suuri. V. 1909 7 v. täyttäneistä

60,2% ei osannut lukea eikä kirjoittaa. Koulu-v.

1909-10 oli 7,780 kansakoulua, joissa 584,963 op-

pilasta (vain 62% kouluikäisistä) ;
1907-08 oli

57 keskikoulua, joissa. 15,711 opp.. ammattikou-

luissa, oli 9,585 opp. Bukarestin yliopistossa

1909-10 oli 3,398 yliopp., Jassyn yliopistossa 920

yliopp. — Väestönlisääntyminen on hyvin nopea:

"syntyneisyys 1912 oli 43.4 °/00 (vain Venäjällä

suurempi), kuolleisuuden ollessa 22,9°/oo (useim-

missa Kaakkois- ja Itä-Euroopan maissa suu-

rempi), joten ylisyntyneisyys oli 20.5 °/oo (suu-

rempi kuin missään muualla). Siirtolaisuus on

verraten pieni (4,000-5,000 henkeä vuosittain

Ameriikkaan).
Elinkeinot. Pääelinkeinona on maatalous:

siilien perustuu kokonaan sekä yksityisten että

valtion talous. Maa on hyvin viljavaa, mutta vii

jelystavat, maanmuokkaus, työkalut y. m. yleensä

perin alkuperäiset. Lisäksi maanomistusolot ovat

vielä, parannuksista huolimatta, sangen epätyy-

dyttävällä kannalla. Vasta 1S64 talonpojat va

pautettiin maaorjuudesta, mutta he saivat täi

löin aivan riittämättömästi omaa maata. Vaikka

hallituksen pääpyrkimyksiä on ollut, parantaa ta-

lonpoikain tilaa m. m. nivomalla heille maata

edullisilla ehdoilla, ei heillä, sittenkään ole sitä

läheskään tarpeeksi; kaiken lisäksi he joutuivat

tunnottomien juutalaisten koronkiskurien hiisiin.

Seurauksia oli veriin tukahdutettu talonpoikais-

kapina 1907. — Nyk. R:n 1,058,172 inaanomista

jasta. 1,015.302 omistaa V) ha tai alle (kaikkiaan

vain 41.7% R:n koko pelto- ja niittymaasta).

4.471 omistaa 100 ha tai yli (47,r.% R:n pelto
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ja niittymaasta). Suurtilalliset vuokraavat
maansa, usein välikäsien kautta, tav. lyhyeksi

ajaksi (esim. 5 v:ksii. Jle kuluttavat rahansa,

useimmiten ulkomaiden suurkaupungeissa, itä-

maisen ylellisessä elämässä. — Maanviljelyksen

alhaisesta tasosta huolimatta R. tavallisina vuo-

sina luottaa suuret määrät viljaa ulkomaille vie-

tti iksi se on Euroopan vilja-aitoista Venäjin
jälkeen järjestyksessä toinen, ja ulkoeuroopp.

maista viljanviennissä" voittavat sen vain Argen-

tiina, Yhdysvallat ja Intia. Viljan ja jauhojen
usiius l,* :n viennistä 1911 oli Sl%, suurempi kuin

missään muussa maassa. Maasta on 49,i'% pel-

toa. 1,5% puu- ja viinitarhoja. i2,»<f( niittyä ja

laidunmaata. 18, 6% metsämaata (1905). Tär-

keimmät viljakasvit ovat vehnä (sato 1912 -.4

milj. ton.l. maissi (2.6 milj. ton.i. ohra i<>..-. milj.

ton.). kaura (0,i milj. ton.i. Lisäksi viljellään

viiniä (sato l.g milj. hl 1912: Phylloxera tehnyt

suuria tuhoja), monenlaisia hedelmäpuita, var-

sinkin luumuja (joista valmistetaan Isiiica ui-

mista kansallisjuomaa), perunoita (0,i5 milj. ton.),

sokerijuurikkaita (0,a milj. ton.), papuja, pella-

vaa, hamppua, tupakkaa (6 milj. kg.) y. m. -

K a r j
a n h o i t o on alkuperäisellä kannalla ;

1900 oli hevosia Nli4.:'.24 kpl., nautakarjaa

2,588,526 kpl. (niistä lehmiä vain 776,977 kpl.),

sikoja 1.709,205 kpl., lampaita 5.655,444 kpl.,

vuohia. 232,515 kpl. — Kalastus tärkeä, tuot-

taa vuosittain n. 120 milj. mk. — Metsistä,
joista valtio omistaa suuren osan. saadaan imu-

tavaroita vietäväksikin. -- Vuori työ tuottaa

polttoöljyä Karpaattien juurella olevista läh-

teistä (varsinkin Bacäun, Buzeuu. Dlmbovitsan
ja Prahovan piirikunnissa) 1,8 milj. ton. (1912).

1. 3,i % maapallon polttoöljyntuotannosta, ollen

siten neljännellä sijalla (1900 tuotanto oli l
/«

milj. ton., 1.2% maapallon, öljyntuotannosta).

Vielä saadaan vuorisuolaa, ruskohiiltä. — Tun-
nettuja mineraalilähteitä on Sinaiassa ja Baltsä-

testi'ssa y. m. — Teollis u n s on alullaan, lai-

tokset enimmäkseen saksalaisten hallussa; sa-

hoja, polttoöljynpuhdistamoita, myllyjä, sokeri ,

pajieri-, väkiviina- y. m. s. tehtaita. — Liiken-
nettä edistää verraten taaja rautatieverkko

(ensimäinen rautatie 1869). V. 191:5 oli 3,763 km
rautateitä, joista valtio omisti 3.549 km. Maan-
tiet enimmäkseen hyvässä kunnossa. Tonavalla

011 suunnaton merkitys R:n liikenteelle. Tona-
\an suiston kunnossapitoa y. m. s. valvoo kan-

sainvälinen Tonavan toimikunta. Priit ia ja Se-

rethiä kuljetaan suupuolelta. Prutin väylän kun-

nossapitoa ja liikennettä valvoo siilien rajoittu-

vien maiden edustajista muodostettu toimikunta.

Kanavia ei ole. — Sähkölennätinlinjoja (valtion)

1913 oli 8,332 km. puhelinlankoja 70,612 km.
puhelimia 27.725. postitoimistoja 3,039.

K a u p p a 1 a i v a s t o s s a 1913 oli 649 alusta,

yhteensä 198,159 rek.-ton.. joista höyryaluksia

117, 30,762 rek.-ton. Satamissa, joista tärkeimmät
Galats ja Bräila Tonavan varrella sekä Kons-
tantsa Mustanmeren rannalla, selvitettiin 21,:,

milj. rek.-ton. (1912). -Ulkomaankauppa.
Tuonti on säännöllisinä vuosina melkoisesti pie

nempi vientiä, mutta katovuosina vienti vähenee
tavattomasti, tuontiakin pienemmäksi. V. 1911

tuonti oli arvoltaan 570,i milj.. vienti 691,? milj.

mk. (1908 tuonti oli 414, 1. vienti 379.4 milj.

mk.). Tärkeimmät (arvot milj. mk.):

vientitavarat

vilja ja jauhot . . . 557,7

polttoöljy 40,7

vihannekset, hedelmät 35,a

puu, puutavarat . . . 25,8

eläink. ravintoaineet . 7,s

karja 6,5

tuontitavarat

metallit, metallitavarat 122,6

kasvikunnasta saadut
kutomateoll. raaka-
aineet ja tuott. . . 91,«

koneet 59,2

villa, villatavarat . . 51,i

vaunut 38.o

vaatetustavarat . . . 28,8

vuodat, nahkatavarat . 23,o

silkki, silkkitavarat . 20,6

puu, puutavarat . . . lt.3

Kauppatuttavista tärkeimmät (arvo milj. mk.) :

tuontimaat vientimaat

Saksa 183,7 Belg-ia 2f>3.r,

Itävalta-1'nkari . . . 136,9 Alankomaat .... 76.»

Englanti 85,5 Itävalta-Unkari . . 62j
Ranska 35,3 Englanti 56,o

I! :n ja Suomen välillä ei ole mainitsemisen
arvoista suoranaista kauppayhteyttä. — R:n kan-
sallispankilla (per. 1880) oli 1912 39.055.(111(1

mk:u pääoma ja vararahastot. Lisäksi on useita
talletus-. maatalous- ja kiinteistöpankkeja.
R a h a y k S ikk ö n ä Iru (nion. lei) - 10(1 lumi

(yksik. banu) = l Smk. -- Mitat ja painot
\:sta lsso metriset; niiden rinnalla käytetään
vanhoja turk. yksikköjä.

Valtio m n o t o, hallitus ja h a 1 1 i n t o.

Perustuslaki on v:lta 1866 (uusittu 1884); R. on
kuningaskunta v:sta 1881. Kruunu on j>erinnöl-

linen ltohenzollern-Si»maringenin suvussa. Ku-
ninkaalla on toimeenpanovalta; hänen rinnallaan
on ministeristö, johon kuuluvat sota-, raha-, sisä-,

opetus- ja kirkollis-, uiko-, maanviljelys- ja do-

meenien. teollisuus- ja kauppa-, oikeusasiani sekä
yleisten töiden ministerit. Lakeja säätää kaksi-

kamarinen eduskunta. Senaatissa on 120 jäsentä
(niistä 8 piispaa ja 2 yliopiston edustajaa; jokai-

sen valitun tulee olla 40 v. täyttänyt ja omistaa
9,400 mk:n vuositulot), jotka valitaan 8 v :ksi.

Valitsijat jaetaan kahteen luokkaan
; alimpaan

kuuluvat ne. joilla on 800-2,000 mk:n vuosi-

tulot. Edustajainkamarissa on 183 4 v:ksi valit-

tua, 25 v. täyttänyttä jäsentä. Valitsijat jae-

taan kolmeen luokkaan varallisuus- ja osaksi si-

vistysperusteiden mukaan. Alimpaan, kolman-
teen luokkaan kuuluvista luku- tai kirjoitustai-

dottomat valitsevat valitsijamiesten kautta. Edus-
kuntavaaleissa harjoitetaan äänten ostamista

yleisesti. Eduskunnan hyväksymäin lakien

voimaanastumisen kuningas voi vetollaan lykätä.

Pääkaupunki Bukarest. Paikallishallintoa

varten maa 011 jaettu :'.:'> piirikuntaan, nämä taas

piireihin, piirit kuntiin. Hallinto on järjestettj-

ransk. tapaan. — Oikeutta hoitaa 266 rau-

hantuoniaria, 34 tribunaalia, 4 appellatsionituo-

mioistuinta ja Bukarestin kassatsionihovi. Ri-

kosasioissa käytetään valamiesoikeutta. Vain kas-

satsionihovin jäsenet ovat erottamattomat. Kodi-
fioidut lait ovat ranskalaismalliset. Rasittava

sotalaitos perustuu asevelvollisuuteen, joka

kestää 21-46 ikävuosina (edellä käypi 2-vuotinen

valmistava harjoitusaika), nim. 7 V. vakinai-

sessa armeiassa. 12 v. reservissä ja 6 v. milii-

sissä. Siten saadaan harjaantunut, taistelukykyi-

iiiMi sotavoima, johon 1914 kuului 132,700 miestä

(reserviä ja miliisiä lukuunottamatta), 28,600 he-

vosta, sos lykkiä (Kruppin) ja 570 kuularuiskua.

Galatsin, Nämoloasan, Focsani'n (Serethin-Tona-

\an linja koillisesta tulevaa vihollista vastaani

ja Bukarestin (Pariisin jälkeen maailman suu-
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rin linnoitus) luona on lujia linnoituksia. —
Sotalaivastoon kuuluu 31 vanhaa ja pientä alusta,

yhteensä 6,004 ton., 101 tykkiä, 2,900 miestä. —
R :n v a a k u n a : keskustassa Hohenzollernien

neliosainen, musta-valkoinen kilpi, jota Valakian
(sinisellä pohjalla kultainen kotka ja aurinko)

,

Moldovan (punaisella pohjalla kultainen härän-

piiä, tähti ja puolikuu), Pienen Valakian (punai-

sella pohjalla kruunusta nouseva kultainen lei-

jona) ja Dobrudzan (sinisellä pohjalla kaksi kul-

taista delfiiniä) vaakunat ympäröivät. Vaakunaa
tukee kaksi kultaista leijonaa, alla on ruhtinas-

huoneen tunnussana ..Nihil sine Deo". Maan
värit: sininen, keltainen, punainen, jotka

lipussa ovat pystysuorasti. — Valtion raha-
asiat osoittavat hyväsatoisina vuosina erin-

omaisia tuloksia (tiliv. 1913-14 tulot 96,8inilj.mk.

menoja suuremmat), jotavastoin katokaudet saat-

tavat valtion vararikon partaalle. Tiliv. 1914-15

tulo- ja menoarvio päättyi 600,2 milj. mk:aan
(tulot julkisista laitoksista 159. o milj., välilli-

sistä veroista 108 milj., valtionmonopoleista

87,6 milj., rahaministeriöstä 76, g milj., välittö-

mistä veroista 50,2 milj. mk.; menot rahaminis-

teriöön 232 milj., yleisten töitten ministeriöön

111,7 milj., sotaministeriöön 98, i milj., opetus-

ja kirkollisministeriöön 58,9 milj. mk.). Rasit-

tava valtiovelka 1913 nousi 1,769,2 milj. mk:aan
(asukasta kohti 4,3 kertaa suurempi kuin Suo-

messa). [A. Bellessort, ,,La Roumanie contempo-

raine" (1905) ; G. Benger, ,,Rumänien im Jahre
1900" (1901); L. Colescu, ,,Progres economiques

de la Roumanie, realises sous le regne de sa

majeste le roi Carol I" (1907); A. de Guber-
natis, ,,La Roumanie et les roumains" (1898) :

E. de Laveleye, ,,La pöninsule des Balkans"

(1886) ; A. Pliilippson, „Europa" (1906) ; H. Le
Pointe, ,,La Roumanie moderne" (1910) ; J. Samuel -

son, ,,Rumania, past and present" (1882) ;

A. A. C. Stourdza, ,,La terre et la race roumai-

nes" (1904) ; tilastoa: ,,Bulletin statistique de la

Roumanie". „Gothaischer Hofkalender".]
E. E. K.

Historia. R :n valtio on syntynyt M o 1-

dovan ja Valakian (ks. n.) ruhtinaskun-

tien yhdistymisestä. V. 1859 valittiin molem-
missa maissa ruhtinaaksi eversti Aleksan-
teri Cuza, ja jouluk. 1861 antoi Turkin sult-

taani, jonka ylivallan alaisia nämä ruhtinas-

kunnat olivat, suostumuksensa siihen, että Mol-

dovalla ja Valakialla saisi olla yhteinen ministe-

ristö ja yhteinen edustajakamari Bukarestissa;

8 p. jouluk. 1861 julistettiin yhtenäinen R:n
valtio perustetuksi. V. 1863 peruutettiin valtiolle

luostaritilat. Edustajakamarin ja hallituksen

väliset riitaisuudet, joihin m. m. oli antanut ai-

hetta kysymys talonpoikain vapauttamisesta,

päättyi 14 p. toukok. 1864 vapaamielisen pää-

ministeri Cogalnieeanun johdolla toimeenpantuun
valtionkaappaukseen. Ruhtinaan valtaa lisättiin,

eduskunta tehtiin kaksikamariseksi ja vaali-

oikeutta laajennettiin. Tämän jälkeen seurasi

joukko uudistuksia, hallinnon ja oikeudenhoidon
alalla., uudet ranskalaismalliset siviili- ja rikos-

lait julkaistiin, talonpojat vapautettiin maaor-
juudesta ja päivätöistä, 407,000 perhettä sai

maatilkkunsa omakseen maanomistajille suori-

tettavaa korvausta vastaan. R:n kirkko tehtiin

kokonaan riippumattomaksi Konstantinopolin

patriarkasta, ja 1865 otettiin gregoriaaninen ka-

lenteri käytäntöön
;
siviiliavioliitto ja oppivelvol-

lisuus saatettiin voimaan. Mutta ruhtinas Alek-
santerin tuhlaavaisuus ja mielivalta herätti kai-

kista hänen hallituksensa ansioista huolimatta
suurta tyytymättömyyttä

;
häntä vastaan tehtiin

salaliitto, jonka jäsenet 23 p. helmik. 1866 otti-

vat hänet vangiksi ja pakottivat hänen luopu-

maan hallituksesta. Huhtik. 20 p. valittiin kan-
sanäänestyksellä ruhtinaaksi Hokenzollern-Sig-
maringenin prinssi Karl. joka nousi valtaistui

melle nimellä Carol I. Hän vahvisti uuden,

vapaamielisen, belgialaisinallisen valtiosäännön.

Uuden ruhtinaan ensimäisinä hallitusvuosina rie-

hui maassa kiivaita puolueriitoja ja juutalaisia

vainottiin julmasti hallituksen pysyessä toimet

tomana. V. 1867 otettiin käytäntöön ransk. raha
järjestelmä, metriset mitat ja painot: 1868 jär-

jestettiin sotajoukko preussil. tapaan. Sam. v.

ryhdyttiin rakentamaan useita rautateitä, jotka

valtio 1880 otti haltuunsa. Vv. 1870-71 käydyn
saksalais-ranskalaisen sodan johdosta syntyneiden
saksalaisia ja osittain ruhtinasta, itseään vas-

taan suunnattujen levottomuuksien johdosta ruh-

tinas aikoi luopua vallasta, mutta jäi kuitenkin

suurvaltain kehotuksesta, paikoilleen ja sai 1871

hallituksen siirretyksi konservatiiviselle Catar-

giun ministeristölle, joka palautti järjestyksen.

Vv. 1876 88 oli johtavana ministerinä loan

Bratianu. Kun Venäjän ja Turkin välillä huhtik.

1877 alkoi sota, antoi R:n hallitus Venäjän kul-

jettaa joukkonsa R:n kautta, ja kamarit julisti-

vat vasten Venäjän tahtoa R:n Turkista riippu-

mattomaksi valtioksi. Sodassa R:n joukot ruh-

tinaansa johdolla ottivat tehokkaasti osaa var-

sinkin Plevnan piiritykseen ja valloitukseen.

Siitä huolimatta Venäjä ei laskenut R:aa osalli

seksi rauhanneuvotteluihin ja pakotti sen vaih-

tamaan Venäjältä 1856 otetun Bessarabian osan

vähäarvoiseen Dobrudzaan; tämä menettely vie-

roitti R:n Venäjästä. Berliinin kongressi tun-

nusti 1878 R:n itsenäisyyden, ja 26 p. maalisk.

1881 kamarit julistivat maan kuningaskunnaksi.

V. 1884 pantiin toimeen valtiosäännön tarkastus

ja vaalioikeutta, laajennettiin. Jo 1883 R. ulko-

politiikassaan lähestyi Saksaa ja 1885 se liittyi

läheisesti kolmiliittoou; tätä ulkopolitiikan suun

taa kannatti voimakkaasti saksalaissyntyinen

kuningas. Bratianun luovuttua. 1888 olivat val-

lassa milloin konservatiivit (Catargiu. Carp

y. m.), milloin vapaamieliset (Sturdza, Bratianu).

V. 1889 R. siirtyi kultarahakannalle. Juutalai-

sia vainottiin edelleen, vaikka suurvalloille oli

luvattu parantaa heidän asemaansa. Myöskin

agraariolot pysyivät viheliäisellä kannalla, huoli

matta siitä, että valtio koetti edistää itsenäisen

pientilallisluokan syntymistä. Useimmat maalai

set viljelivät vuokramaata, josta he vanhentu-

neille työkaluineen ja riljelystapoineen saivat

huonoja satoja, niin että heidän asemansa ei

ollut juuri parempi kuin maaorjuuden aikana.

Juutalaiset, jotka lain mukaan eivät saan. 'et

omistaa maata, toimivat suurvuokraajina, jotka

puolestaan antrivat talonpojille maata vuokralle

pienissä palstoissa. Vanhaan juutalaisvihaan

yhtyi katkeruus suurtilallisia vastaan, ja ma i

lisk. 1907 syntyi talonpoikaiskapina, joka oli

kukistettava asevoimalla: kamarit hyväksyivät

nyi useita lakeja, joilla pienviljelijäin suorit. -t
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taya maavero järjestettiin uudelle kaimalle ja

useat maksut poistettiin.

Kun Bulgaaria, Serbia, Montenegro ja Kreikka
syksyllä 1912 aloittivat sodan Turkkia vastaan,

pysyi li. puolueettomana. Jo ennen sodan alka-

mista R. oli kuitenkin vaatinut Bulgaarialta

itselleen strateegisesti edullisempaa rajaa

Dobrudzassa ynnä Silistrian kaupungin; 15 p.

huhtik. 1913 suurvaltain välitysoikeus Pietarissa

myönsikin "R : 1 1 e Silistrian ja kolmen kilometrin

laajuisen alueen sen ympäriltä, mutta li. piti

tätä myönnytystä riittämättömänä. Kun Serbia

ja Kreikka kesällä 1913 joutuivat saaliinjaosta

sotaan Bulgaarian kanssa, asettuj R., joka pelkäsi

Bulgaaria n paisuvaa valtaa, edellisten puolelle, ja

heinäk. R:n joukot vastarintaa kohtaamatta val-

tasivat osia Bulgaariasta. Bukarestin rauhassa
elok. sam. v. määrättiin, että R:n ja Bulgaa-

rian raja oli kulkeva Turtukaista Tonavan var-

relta Mustanmeren rannalla olevaan Ekreneen.
Kuningas Carolin kuoltua syksyllä 1914 nousi

valtaistuimelle hänen veljenpoikansa Ferdi-
nand (s. 1865). [Xenopol, ..Histoire des rou-

mains"; Dame. ,,Histoire de la Roumanie cön-

temporaine"; Jorga, ..Gesehichte des rumänischen
Volkes".] J. F.

Romaanialaiset (r u m a a n i a 1 a i s e t, r ii-

meenit, romaan. romuni, rumani), sekaratui-

nen, kielellisesti romaanilaisiin kansoihin kuu-

luva Kaakkois-Euroopan kansa. Sen pääosa asus-

taa jotenkin yhtenäisellä, melkein ympyränmuo-
toisella alueella, jonka keskipiste on Fogarasiu
kaupungin tienoilla Unkarin kaakkoiskolkassa ja

läpimitta idästii länteen n. 650 km, pohjoisesta

etelään n. 500 km. Romaanialaisalue käsittää siten

Romaanian, jossa heitä on n. 6,5 milj. (1910),

Unkarin itäosan (Siebenbiirgenin, lukuunotta-

matta varsinkin sen itäosaa, jossa asuu unkari-
laisia ja saksilaisia, sekä Siebenburgeniin rajoit-

tuvat muun Unkarin komitaatit), jossa r:ia on
2.945,000 (1910), Bukovinan eteläosan, 275,000

(1910). Venäjän Bessarabian, n. 1,230,000 (47%
Bessarabian asukkaista). Romaaniaan rajoittuvat

osat Serbiaa (n. 150,000) ja Bulgariaa (79,800

1910). yhteensä 11.180,000 henkeä. Lisäksi n.

125,000 romaanialaista asuu vlakkien (valakkien)

,

zinzarien ja aromunien nimisinä Kreikan Make-
doniassa, Pindos-vuoriston tienoilla, 14.00(1 vlakko-

megleinä Salonikista luoteiseen Karadzova-vuo-
ristossa ja 883 (1910) istro-vlakkeina 1. tsiribi-

reinä muutamissa kylissä Istrian niemimaan itä-

rannikolla; vielä n. 270,000 romaanialaista asuu
eri osissa Venäjää, enimmäkseen Ilersonin kuver-
nementissa. Kaikkiaan r:ia Euroopassa siis on
n. 11,590,000, joista n. 55,5% asuu Romaaniassa.
Yhdysvalloissa' heitä 1910 oli 65,900 henkeä; li-

säksi r:ia on m. m. Kanadassa ja Etelä-Amerii-

kassa. /•'. E. K.

R:ten alkuperästä on paljon väitelty. Ennen
yleisesti hyväksytyllä mielipiteellä, jonka mu-
kaan r. polveutuvat Trajanuksen Dadaan lähet-

tämistä kolonisteista, on nykyään kannattajia

enää vain itse Romaaniassa. Röslerin ja Miklo-

sichin tutkimusten ilmestyttyä ovat useimmal
tutkijat sitä mieltä, että se romaaniini nen kieli,

jota nykyinen romaanian kieli edustaa, on ke-

hittynyt etelä- eikä pohjoispuolella Tonavaa ja

nähtävästi nimenomaan Mcesiassa, siis nykyisessä
Balkanin ia Tonavan välisessä Bulgaariassa.

josta romaanialaiset myöhemmin vaelsivat ny-
kyisille asumasi joilleen pohjoispuolella Tonavan.
Todennäköisintä kuitenkin on, että romaanialais-
ten esi-isinä on pidettävä niitä roomalaisia ja

roomalaistuneita illyrejä, jotka asuivat nykyi-
sessä Serbiassa sekii sitä vastapäätä olevalla To-
navan pohjoisrannalla nykyisessä Etelä-Unka*
ris>a ja Transsilvaniassa, siis sillä kohdalla Bal-

kania niemimaata, jossa yhtenäinen roomalainen
kielialue oli levein. Serbialaisten siirryttyä poh-

joisesta nykyisille asumasijoilleen 6:nnella vuo-

sis. katkesi yhteys Dalmatsiaan ja Albaniaan
päin ulottuvan roomalaisen kieli vyöhykkeen
kanssa. Siebenburgeniin jääneen roomalaisuu-
den kehitys kulki omaa tietään. Dacian pää-

osasta eli nykyisestä Valakiasta oli roomalaisuus
hävinnyt 3 :nnen vuosis. lopulla ja 500-luvulta

asti se oli kokonaan slaavilaisten hallussa; sitä

nimitettiinkin ..Slaviniaksi". Se samoinkuin Mol-
dau joutui Siebenbiirgenistä ja Bukovinasta päin

tulevan romaanialaisen asutuksen valtaan Bul-

gaarian valtakunnan rappeutuessa puolivälissä

10:nnettä vuosis. ./. ,/. M.
Romaanian kieli ja kirjallisuus. 1. R:n

kieli on muutamissa äänteellisissä suhteissa

likellä italian ja varsinkin sitä romaanilaista
kieltä, jota aikoinaan puhuttiin Dalmatsiassa-
se eroaa viimemainitusta kuitenkin siinä, että

sensijaan että r. k. on säilyttänyt latinalai-

sen «-äänteen muuttumatta, se Dalmatsian ro-

maanilaiskielessä oli muuttunut ?':ksi. Eräissä

äänteiden muutoksissa r. k. on käynyt rinnak-

kain albaanin kielen kanssa. Erittäin voimakas
on slaavilainen, eritoten bulgaarialainen vaiku-

tus sekä. äänteellisessä että sanastollisessa suli

teessä. Karakterisia r:n kielen ominaisuuksia

on: koroton a on muuttunut kumeaksi äänteeksi,

joka merkitään ä, esim. täcea = vaieta, lat. ta-

ccre
; e on a:n edessä muuttunut en :ksi ja o ä:n

ja e:n edessä oa:ksi, esim. searä - ilta, lat. sera:

oarä = tunti, kerta, lat. hora; un on antanut <ni.

joka kirjoitetaan un tai in. esim. pane ( piine) -

leipä, lat. punon; on on antanut un ja en samoin

in, esim. munte = vuori, lat. montem, eföwte = ham-
mas, lat. denlern. Konsonanteista on kt ja fcs

muuttunut />^:ksi ja ps:ksi, esim. noapte =yö. lat.

noctem, coapsä = lonkka, lat. eo.rn: t ja d ovat

e:n ja i:n edessä muuttuneet /*:ksi ja s:ksi. sk

on bulgaarialaiseen tapaan etuvokaalien edessä

kehittynyt si:ksi: esim. siu = tiedän, lat. scio.

Määräävä artikkeli pannaan substantiivin jäl-

keen, kuten bulgaarian ja albanian kielessä.

R:n kieltä kirjoitettiin v:een 1860 asti muinais-

slaavilaisilla kyrillisillä kirjaimilla. Siitä asti

on käytetty latinalaista kirjaimistoa erinäisillä

lisäyksillä. Sanastossa on slaavilaisia aineksia

enemmän kuin romaanilaisia, mutta kirjakieleen

on keinotekoisesti istutettu suuri määrä latina-

laisia sanoja. Sanakirjoja: Dame. ..Diet ionnaire

roumain-franrais" (1893-95) . Tiktin. „Rumänisch
deutscb.es Wörterbueh"; kielioppeja: Densusianu,

..Histoire de la langue roumaine" III (1901 15),

Tiktinin ja Weigandin kieliopit, Gartner. ,,Dar-

stellung der rum. Sprache".

2. Kirjallisuus. R. k. alkaa myöhään.
Kirkon ja julkisen elämän kielenä oli kauan ai-

kaa, muinaisslaavilainen kirkkokieli. Vanhin ro-

maanialainen teksti on 15 :nnen vuosis. lopulta.

Vanha r. k. oli sisällykseltään kirkollinen: vasta
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1. Roinaanilaisen basilikan pohja, b:ssä kuorikäytävät. 2. Sama sisältä. 3. Sama ulkoa. 4. Luostarin ristikäytävä pari-
pylväineen (arkadeilleen). 5. Koholakinen. 6. Tasalakinen ristiholvi. 7. Pylväs koppakapiteelineen, jalassa täytelehdet
kulmissa. 8. Poimukapiteeli. 9. Portaalin kinrrevartinen leijonan kannattama pielipylväs. 10. Kuvitettu kapiteeli. 11. Ko-

ristettuja pylväänvarsia. 12, 13. 14. Ikkunamuotoja ja ryhmityksiä. 15. Sisäänkäytävän päällinen pyöruikkuna.

1600-luvun jälkipuoliskolta on maallisia, etu-

päässä historiallisia teoksia. 1700-luku oli ro-

maanialaiselle kulttuurille taantumukseu aika,

sillä kreikkalaissyntyisten ylimysten ja pappien
(n. s. fanarioottien) vaikutuksesta kreikan kieli

sai silloin täydellisen ylivallan Valakiassa ja

Mohlaussa. Kansallinen herätys tuli Siebenbiir-

genistä ja Bukovinasta, jonne fanarioottien valta

ei ulottunut. Ylpeinä roomalaisesta alkuperäs-

tään romaanialaiset kirjailijat tahtoivat nyhtää
kielestä pois muukalaiset sanat ja korvata ne
latinalaisilla. Tämä teki kirjakielen oppimatto-
mille mahdottomaksi ymmärtää. Maltillisempi

kanta pääsi kuitenkin vallalle Titu Maiorescun
kriitillisten kirjoitusten vaikutuksesta. 19:nnen
vuosis. kirjailijoista huomattavimmat ovat Cons-
tantin Negruzzi, ileliade-Radulescu, Bolintineanu,
Cogalniceanu, Basile Alecsandri, etevä lyyrikko
Eminescu ja kansanomainen Creanga. Historian-

tutkijoista on mainittava A. 1). Xenopol ja Iorga,

kielentutkijoista Hasdeu, Saineanu, Tiktin, Den-
susianu ja Puscariu. J. J. M.
Romaanilainen tyyli 1. pyöreäkaari-

tyyli. se aikaisemman keskiajan tyyli, joka
Kaarle Surren jälkeisinä vuosisatoina roomalais-

muihaiskristillisistä aineksista kehittyen sekä by-

santtilaisiin ja itämaisiin, germaanilaisiin ja kelt-

tiläisiin aiheisiin sulautuen vallitsi Euroopassa
1 100-luvun puoliväliin. Saksassa gotiikkaan välit-

tävänii välit y s 1 y y I i n ii pitkälle 1200-lukuun
saakka. R. t. oli etupäässä kirkollinen, rakennus-
toiminta papiston ja munkkien omissa käsissä,

luostarit taiteen tyyssijoja, mutta maallikko-
rakennekin linnoissa, ritarilinnoissa. kaupungin-
taloissa oli jo edustettu. Pohjamuotoina tulevat

käytäntöön sekä sentraalirakenne (harvemmin)
että muinaiskristillinen basilika, mutta koko

joukon monipuolisemmin elimellisemmäksi kehit-
tyneenä ja etenkin kuoriosaansa nähden väljen-
nettynä. Lännestä itään suunnattuna kirkon poh-
jalla poikkilaivoineen on latinalaisen ris-

tin (crux capitata) muoto, kuoreja joskus on kaksi,
itäinen ja läntinen (Saksissa), joskus absideja
on kolme rinnakkain, vieläpä poikkilaivatkin voi-

vat päättyä pyöreästi (Reinin tienoilla)
;

Eng-
lannissa poikkilaivoja usein on kaksi, tasakuori-
sia ovat sistersiläisteu kirkot. Kehityskelpoisena
uutuutena kuori saa k i e r t o k ä y t ä v ä n (Au-
vergnessa) pikku-absideineen (3-5 kpl.). Ris-
teys kirkon keskustana ja mittakaavana usein
kohotetaan 8-kulmaiseksi kupolikattoiseksi 1 a-

t e r n i i n i k s i. Suuremmissa kirkoissa ylenne-

tyn kuorin alla (,,korkea kuori") leviää krypta,
länsipuolella etuhalli (paratiisi), sen ja usein

sivulaivainkin päällä lehterit (emporit). Si-

sustaa muodostettaessa lähtökohtana on basilika,

mutta vaikka tasakattoisia basilikoita, etenkin
Italiassa yhä rakennetaan läpi koko romaanilai-

sen keskiajan, esiintyy kuitenkin tärkeänä tyy-

lin ydinkohtana h o 1 v a u s. millä keinoin ryhdy
tään monien tulipalojen vuoksi n. 1000 jälkeen,

jolloin muutenkin (maailmanlopun pelosta pääs-

tyä) uskonnollinen ja yhteiskuntaelämä vilkas

tuivat. yleisesti koko Euroopassa kirkkosisusto

jen keskilaivojakin kattamaan: Etelä- ja Keski

Ranskassa osaksi Burgundissakin t y n n y r i-

holveilla, Lounais-Ranskassa bysanttilaisilla

kupoleilla, kunnes 1100-luvun keskivaiheilla

ristiholvi. ensin tasalakisena. sittemmin

korotettuna ja ruoteellisena, vastaavan kireän

pohjasommituksen \ hteydessä n. s. sidotuksi
järjestelmäksi muodostuen, yhä enemmän
yleistyy. Holvit nojasivat aluksi paksuihin sei-

niin, joiden ohentaminen vasta silloin kävi mah-
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elolliseksi, kun ulkoseinille uhattujen kohtain vah-
vistukseksi myöhemmin sovitettiin tanakampia
liseenejä, joista sittemmin goottilainen tukijär-
jestelmä sai alkunsa. Holvien käyttämisestä oli

myöskin luonnollisena seurauksena, ettei keski-

laivan seinäin kaarien kannattajina enää yksin-
omaan käytetä pylväitä, vaan tanakoita neliskul-

maisia, 8-särmäisiä, pyöreitä p il ar ei t ak i n,

usein pylväiden kanssa- vaihtelemassa (tuki-
vaihde), ja kun myöhemmin holviruoteisiin

keskitetty kantava aihe ikäänkuin alaspäin jat-

kuen Vähitellen valmistetaan alhaalta saakka, pila-

reista nousevilla tai näihin jäsen nöidyillä puoli-

pylväillä (nihdit) ja. pilastereilla, on goottilainen
kimppupilarikin kohta valmis. Miten huomatta-
vassa määrässä r. t:n r aken nu sdetal j i t

eroavat antiikin vastaavista, on pylväs omiaan
näyttämään. Pylväitä, yksinomaan kaarien kannat-
tamina, tapaa sekä tanakka- että ohutvartisia vie-

rekkäin : suhteissa ja muodoissa esiintyy r :llet:lle

luonteenomainen, melkeinpä tyhjentymätön mieli-

kuvituksen rikkaus ja vapaus. Jalka k u 1 in a-

lehtineen on attikalainen, varsi pyöreä tai

8-kulmainen, usein kuosikoristeinen, pää tukeva*-

laattainen, voimakas. Naivia omintakeisuutta ja

alkuperäistä voimaa uhkuva o r n am e n t i i k k a
kireän tyyliteltyine kasvi- ja fantastisine eläin-

ailieiueen versoo mehevimpänään portaa-
leissa. joiden pylväät, kaaret melkeinpä koko-
naan ovat mittausopillisten suomus-, ruutu-, taite-

viiva-, punoma- y.m. viivakuosien ja lehtikoriste-

lun peitossa, — syvänsymbolisine eläin- ja ihmis-
kuvineen. oven ylimmän pyöröpinnan (tv m pa-
noni täyttävän suuremman yhtenäisen kuväesi -

tyksen (esim. viimeinen tuomio) kirjavan komeaksi
kehykseksi muodostuen (esim. Ye/elay'n ja Au-
tuain katedraalien portaalit). Yhtä täyteläisenä
koristus upeilee kapiteelienkin ahtaalla tilalla, joko

ikäänkuin kaikkien tajuttavana raamatunhisto-
riana, symbolisiin sekä taru- eitä tosielämän lapsel-

lisesti käsitettyihin ja kömpelösti, mutta ytimek-
kään tuoreesti esitettyihin aiheisiin sekaantuen, tai

myöhemmin etupäässä puhtaasti lehti- ja nauha
koristeluna. Tornit (aina 7 riisin saakka), jotka
Italiassa vain esiintyvät kirkosta erillisinä kello-

torneina (campanile), voittavat. elimellisesti

kirkkorunkoon sulautuen, kirkkojen siluetissa ja

Easadimuodostuksessakin tärkeän sijan. Fasadien
jä-ennöimisessä vaakasuora ja pystyjäkö pitävät
toisiaan tasapainossa. Luonteisia aiheita ovat
umpiarkadit. vähän ulkonevat simssit, pyöreä-
kaariset ja k o n s o 1 i friisit, kääpiögalleriat

;

pystyjakoina liseenit, kuoreissa joskus puoli-

pylväät. Ikkunat ovat suhteellisesti pieniä

pyöreäpäätteisiä
;

pielet ulospäin leviten pysyväl
joko sileinä tai koristetaan taantuviin kulmiin
sovitetuilla Ikoruikaaria kantavilla kolonneteilla

(pikkupylväillä) ja pyörösauvoilla. Ryhmä-
ikkunoita r. t. vasituisesti suosii, ja uutena
ilmiönä loistavat etu- ja sivulaivani päissä suu-
ret keh äikkunat. -- R:n t:n yleisvaikutus
on kumminkin rauhallisen monumentaalinen.
[nteriöörikin holvattuna on huonevaikutukseltaan
arvokas ja suljetun eheä. Varain salliessa absidit

koristetaan mosaiikeilla tai ulotetaan kalkilla
maalattu koristelu holveihin ja seiniinkin, yhä
suurentuvat ikkunat alkavat täyttyä lasimaa
tauksilla ja kirkkokatu st <> onki n

keskitetään paljon huolta. Hildesheimin piispa

Bermvard (n. v:n 1000 vaiheilla) valaa kirk-
koonsa ovet, mahtavan kynttiläjalan y. m. esi-

neitä pronssista, laivan katosta usein riip-

puu Johannekselle Patmoksen luodolla ilmestyvää
taivaallista Jerusalemia jäljittelevä suunnaton
kynttiläkruunu, seinillä on usein kuvallisia pronssi-
laattoja ja krusifikseja, alttarilla koreilee, k u 1 1 a

sepä ii t ö i n ii. arvokkaita kultaisia reliikkilip-

paita, mon.st ransseja y. m., jotka, kuten pyhäin
arvokirjain kannetkin kultasilauksineen, koriste-

taan antiikin kameoilla tai pyöreäksi tallotuilla

jalokivillä. — Pienissä esineissä, kuten norsun-
1 n u I e i k k a u k s i s s a y. m., itämaa ja By-
santti levittävät länsimaille malleiksi koko kuva!
lisen käsiteparinsa rikkaudet; hämärissä luostari -

kammioissaan hurskaat munkit kiisin kopioival

ja ihmeellisesti kirjailevat pakanallisen antiikin
ja kristinuskon kirjallisia aarteita (m i n i a

t y y r i m a a 1 a u s kukoistaa) , huonekalut ja
ovet vahvistetaan taidokkaasti taotuilla saranoilla

ja silauksilla. Tyylirajoista itsenäiseksi erkane
vaa m a a 1 a u s- ja k u v a n v ei s t o taidetta

romaanilainen aikakausi ei vielä kehitä, kumpi
kin melkein poikkeuksetta pysyvät rakennus
taiteen puitteissa. -— Myöhäinen lyhytaikainen
r:n t:n renesanssi esiintyy viimevuosisadan jälki-

puoliskolla Ameriikan Yhdysvalloissa- suunnan
aloittajina ja ensimäisinä miehinä kulkivat ete-

vät arkkitehdit Richardson ja Hunt. J-n N.

Romaanilaiset kielet (ransk. nykyään langues
romaiies, it. m. m. lingiic neoldtine, esp. lenguax
romances 1. romänicas; aiemmin ransk. romani <
lat. romancium < lat. römä'nice) en kaikkien
niitten kielimuotojen yhteisnimitys, jotka oltuaan
"Rooman keisariajalla puhuttua latinaa (n. s. vul-
gaarilatinaa 1. a r k i 1 a t i n a a. vrt. I. a

tinan kieli) ovat olleet alttiina muutok-
sille, joita aiheuttaa kielen sisäinen kehitys, mur-
teisiin jakautuminen tai kosketukset muitten
kielten kanssa. Koska siis r. k. ovat vähitellen

edelleen kehittynyttä latinaa, ei ole mahdollista

eikä syytäkään kysyä, milloin r. k. ovat synty
neet. Havainnollisuuden vuoksi on kuitenkin
tapana sijoittaa jonkinlainen arkilatinan ja

i:n k:n välinen raja noin keskiajan alkuun.

Historiallisten olojen pakosta ainoastaan osa n. s.

..Romaniaa" 1. myöhäisroomalaista keisari

kuntaa jäi romaanilaiseksi. P, :n k:n levenemis-
alueen rajat ovat kansainvaelluksen jälkeen muut-
tuneet tuntuvimmin suurten löytöretkien aikoina.

Nykyään romaanilainen kielimuoto on kansan-
tai myös kansalliskielenä alueella, jonka pää
osina ovat nvk. Ranska, nyk. Italia. Pyreneittei.

niemimaa sekä eräät hai a-alueet idässä (ks. Ro-
ni a a n i a n k i eli): lisäksi laa >at alat Euroc -

pan ulkopuolella. m. m. Etelä- ja Keski-

Ameriikka. alueella puhuttujen r:n k:n luettelo

kuuluu tavallisesti näin : r o m a a n i an k i e 1 i

(ks. t.) ynnä 1S9S lopullisesti kuollut d al-

in a t s i a n kieli (nämä yhteensä n. s. i t ä-

r o m a anilaista kieltä), r et o-r o m a a

uin kieli (ks. t.i. italian kieli (ks. t.)

ynnä siitä sangen tuntuvasti eroava Sardi-
nian kieli, r a n s k a n k i e 1 i. p r o V e n-

c e n kieli, katalonian kieli, e s p a n-

j a n k i e 1 i. portugalin k i e 1 i. Kolme
viimemainittua sekä italian kieli voidaan yhdis-

tää ,,e t e 1 ä-r o m a a n i 1 a i s e t kielet" nimi
seksi ryhmäksi. Kaikkia romaanilaisia kielinnio
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toja, jotka eivät esiinny, ylläolevassa luettelossa,

ou tapana sanoa mainittujen kielten ..murteiksi"

tai näitten ,,alimurteiksi". Perusteettomana täl-

lainen luokitus on horjuva. Vastaus kysymyk-
seen, montako on romaanilaista kieltä, riippuu

siitä, mitä tarkoitetaan sanoilla ..kieli" ja

„murre". Toistaiseksi olisi kenties selvintä puhua
yhdestä ainoasta romaanilaisesta kielestä, joka

elää lukuisina murteina, joista jotkut ovat

kehittyneet kirjakieliksi. Tieteelle paljon tär-

keämpi on kysymys, mitenkä romaanilaisten

kielimuotojen ääretön moninaisuus palautuu lati-

naan, jos tämä oli yhtenäistä kieltä.

Sisäiseltä rakenteeltaan r, k. ia

jossain määrin jo arkilatinakin eroavat klassil-

lisesta latinasta, paitsi ja ennen kaikkea äänteil-

tään, myöskin siinä, että nominintaivutus on

rappeutunut (vrt. Ranskan kieli) tai unoh-

tunut ja korvataan prepositsioneilla sekä määrä-
tymmällä sanajärjestyksellä, että verbintaivutus

on yksinkertaistunut jääden osaksi apuverbien

varaan, että sanasto (sekä sanavarasto että mer-

kitykset) osittain on muuttunut; mainittava on

myöskin että lauseellinen ympäristö en voinut

aiheuttaa sanastollista astevaihtelua niin, että

sama sana voi esim. vahvan koron alaisena esiin-

tyä aivan toisessa muodossa kuin heikossa ase-

massa. — Jokaisen romaanilaisen kielen sanasto

jakautuu p e r i m ä s a n o i h i n (inots popu-

laires) ja lainoihin, joista erittäin on mai-

nittava oppitekoiset sanat (kirjasanat,

mots savants)
;
jälkimäiset on nekin useimmiten

saatu latinasta. — Muitten kielten vaikutuksesta

r:iin k:iin sekä näitten vaikutuksesta toisiinsa

ks. eri kielille omistettuja artikkeleita.

Vanhimmat r :ii k :n e s i k i r j a 1 1 i s e t

muistomerkit ovat yksityisiä romaanilaisia

sanoja tai nimiä keskellä muuten latinaista

asiakirjatekstiä. Paitsi näitten avulla, voi tut-

kimus lähestyä esikirjallisia r:ia k:iä n. s. kie-

lellisen interpolatsionin tietä, koska esikirjalli-

sen kielenkehityksen sekä alkukohta (arkilatina)

että loppukohta (vanhin romaanilainen kirja-

kieli) ovat jossain määrin tunnettuja. Varhai-

simmin tavataan kokonaisia lauseita tai tekstejä

ranskan (v. 842), provencen (900-luv.) ja italian

(9G4) murteilla. Varsinaista k i r j a 1 1 i s u u s-

kieltä syntyi varhaisimmin provencen (900-

luvulla), sitten ranskan kielellä. Muitten r:n k:n
alueilla oli vielä kauan sen jälkeen ainoastaan

latinankielistä kirjallisuutta (ks. Provencen
kieli ja kirjallisuus 2 sekä muita vas-

taavia artikkeleita, ks. myöskin Latinan-
kielinen kirjallisuus). -- R:u k:n ja

niillä syntyneen kirjallisuuden tieteellistä tar-

kastelua sanotaan r o m a a n i 1 a i s e k s i f i 1 o-

1 ogi aksi. Sen perustaja oli F. Diez (ks. t.).

[Alkeiskirjoja: Bourciez (1910), Zauner III
(useita painoksia, I :stä uusin 1914). (iorra, „Lin-

gue neolatine" (1894). - Meyer-Liibke, ..Ein-

fuhrung in das Studium der roman. Sprach-

v/issensohaft" (1901, 1909) ; siitä tekijän tarkas-

tama ja lisäyksiä sisältävä espanjannos 1914,

sama, „Grammatik der roinan. Sprachen" LIV
(1890-1901). ,,Grundriss der roman. Philologie" I

(1888, 1906), II (1-3, 1893-97). jonka useiden

tiedemiesten avustamana julkaisi G. Gröber
(..Giröbers Grundriss"), sisältää historiallisia

erikois-kielioppeja. kirjallisuushistorioita y. m.

esityksiä, jotka enimmäkseen yhä vielä ovat par
haat alallaan. — Jud, ,,Probleme der altroman.
Wortgeographie" (1914), Gillieron et Roques.

..Etudes de geographie Iinguistique" (1912). —
Sanakirjoja: Körting, ..Lateinisch-roman. Wbuch"
(1891, 1901, 1907). Tämän syrjäyttää parhail-

laan ilmestyvä Meyer-Liibke, ,,Roman, etvmolo-

gisches Wbuch" (1911-). — Lisäksi melkoinen
määrä etupäässä saks. ja ransk. yleisromaanilai-

sia aikakauskirjoja, joitten luettelo tavataan
esim. yllämainitussa Meyer-Lubken ..Einfiih-

rung"issa. Tärkein viimeksi perustetuista on

..Revue de dialectologie romane" (1909-).]

O. J. T.

Romaanit, nimitys, jota mustalaiset (ks. t.i

joskus käyttävät itsestään.

Romagna [-ma'njaj, alue Pohjois-Italiassa.

Emilian maakunnan itäosassa, Po-joen eteläpuo-

lella Adrian-meren rannikolla, käsittää Bologna,

Eerrara. Eorli ja Ravenna nimiset provinssit

(v:een 1860 Kirkkovaltion pohjoiset delegatsio-

nit), 10,104 km 2
. 1,435,417 as. (1911).

Romahdusteoria ks. M a r x i 1 a i s u u s. palsta

121.

Ronia locuta est, causa finita est, Rooma
(= paavi) on puhunut, asia on ratkaistu.

Romana, Pedro Gaso y Sylva (1770-

1811). markiisi, esp. kenraali: tuli 1807 sen

16,000-miehisen esp. apujoukon päälliköksi, joka

lähetettiin Tanskaan ottamaan osaa sotaan Venä-

jää ja Ruotsia vastaan; saatuaan kuulla että

Espanjassa oli syntynyt kapina ranskalaisvaltaa

vastaan, hän kokosi suurimman osan joukkojansa

Fyenin saarelle ja vei ne engl. laivoilla Espan-

jaan, niissä otti osaa taisteluihin ranskalaisia

vastaan, v :sta 1810 Espanjan sotajoukkojen yli-

päällikkönä. J- F.

Romancero f-pc'-J, esp.. romanssikirja. varsin

kin kokoelma vanhoja, esp. romansseja ja kansan

lauluja. Laaiimpia niistä on ..R. general", joka

ilmestyi Madridissa 1600. Uusromantiikan aikana

kääntyi huomio jälleen näihin vanhoihin esp.

romansseihin. ensiksi Saksassa, jossa Grimm jul-

kaisi 1815 ..Silva de romances viejos" nimisen

kokoelman ja Herder alkoi niitä kääntää. Esp.

Duran julkaisi uuden täydennetyn kokoelman

(5 nid. 1828-32) ja Menendez y Pelayo laajen-

netun laitoksen 1899. //. Kr-n.

Roman de la Rose ks. R u u s u n r o m a a n i.

Roman de Renard fromä' da ranä'r], mransk.

runoelma Kettu Repolaisesta, jonka vanhin ja

yksinkertaisin muoto polveutuu 12:nnelta vuosis.

Sittemmin siihen lisättiin yhä uusia episodeja,

niin että se lopulta käsitti laajan sarjan runoel-

mia: ..Roinan de Renard". ..Couronneinent (h'

Renard", ..Renard le nouvel". ..Renard le eontre

fait". Sisällykseltään se on allegorinen: kuvaa

maila viekasta ja sukkelaa kettua, joka voittaa

itseään paljon voimakkaammat eläimet, se tekee

purevaa pilaa yhteiskunnan inahtavista.

//. Kr-n.

Romania, Morean i
Etelä-Kreikan) itäisen

osan nimi Venetsian vallan aikana: liitä nimeä

on myös käytetty l tä- Kooman valtakunnasta.

Romanilaiset kielet ks. K o m a a n i 1 ai sei

kielet.
Romanino /-'"'-/• Girolamo m. 1485-1566).

it. taidemaalari: työskennellyt pääasiallisesti syn-

nyinkaupungissaan Bresciassa, jonka koulukun-
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taan hän kuuluu, sekä Padovassa, Cremonassa,
TrientLssä ja Malpagan linnassa Bergamon luona.

R. on voimakas koristeellinen kyky, jonka teok-

silla hänen ensi tuotantokaudellaan on Venetsiasta

saatua vaikutusta osoittava kiiltasävy sekä myö-
hemmällä kaudella hopeanharmahtäva värituntu,

joka h.änen jälkeensä tulee tunnusomaiseksi Bres-

cian koululle. Tehnyt alttari- ja muotokuvia ja

on huomattava freskomaalari. E. R-r.

Romano, Giulio ks. Giulio Romano.
Eoraanos, bysanttil: hengellinen runoilija.

aynt. Syyriassa ja elänyt 6:nnella vuosis. j. Kr.

Konstantinopolissa. Hänen hymneissään vallitsee

hehkuva innostus ja syvä tunne. Kieli on ylevää,

tavallista bysanttilaista komeilua vailla. Useille

runoille antaa dialoginen muoto draamallista elä-

vyyttä. R:n hymneistä, joita väitetään olleen

noin tuhatkunta, on säilynyt 80, useimmat raama-
tullisaiheisia, [Pitra, „Analecta sacra IX"
(ISTO).] E. K-a.

Romanov [-mä'nof], ven. bojaarisuku, v:sta

1613 ven. h a 1 1 i t s i j a s u k u. Kantaisä lie-

nee ollut muudan A n d r e j, liikanimeltä Kobyla,

jonka isä oli Preussista tai Liettuasta muutta-
nut Venäjälle ja joka 1340-luvulla oli Moskovan
suuriruhtinaan palveluksessa. Eräs jälkeläisistä

oli Roman Jurjevits, jonka tytär

Anastasia oli naimisissa tsaari Iivana IV :n

kanssa. Tämä ja muutkin sukulaisuussuhteet

R:ien ja hallitsijasuvun välillä kohottivat en-

sinmainittujen arvoa. Anastasian veljenpoika

Fedor Nikitits oli Rostovin metropoliit-

tana nimellä Filaret (ks. t.). Hänen poikansa
Mikael Fedorovits (ks. t.) valittiin 1613
tsaariksi ja tuli R:ieu hallitsi jasuvun kanta-
isäksi. Hänen seuraajansa olivat Aleksej (1645-76),

Fedor (1676-82), Pietari Suuri (1682-1725). Vii-

meinen suvun miespuolisia jäseniä Venäjän valta-

istuimella oli Pietari II, Pietari Suuren pojan-

poika (1727-30). R:n sukua olivat vielä tämän
seuraajat Anna (1730-40) ja Pietari Suuren tytär

Elisabet (1741-62). johon R:n suku sammui
naisen puolelta. Pietari Suuren tytär Anna, joka
oli avioliitossa Gottorpin herttuan Karl Fred-
rikin kanssa, oli Pietari ITI :n äiti; hänen kaut-

taan nykyinen Venäjän hallitsijahuone polveutuu
R:ien suvusta. K. W. R.

Romanssi (esp. ja ransk. romance), lyyrillis-

eepillinen runolaji, alkujaan peräisin Espanjasta,
jossa se esiintyi ensin eepillisinä kansanlauluina,
käsitellen historiallisia sankariaiheita iCid ja karo-

lingien tarut) ja ammentaen aiheita mytologisista
ja raamatullisista lähteistä, mutta kehittyi sitten

taiderunouden alalla sävyltään lyyrillisemmäksi.

16:nnella vuosis. alettiin julkaista painosta van-

hoja romansseja (ks. Romaiieeroi, jotka sii-

hen asti olivat kulkeneet muistitietoina suusta

suuhun. Uuden ajan romanssinkirjoittajista mai-

nittakoon: Stolberg, Schiller, Uhland. Schlegel.

Riiekert. Chamisso y. m. Saksassa. Pohjoismaissa
m. m. 0hlensehläger, E. G. Geijer. B. E. Malm
ström. — Muinaisranskalaisessa kirjallisuudessa

tavataan eepillisiä, kansanomaisia romansseja.
Nyk. romance Ranskassa merkitsee puhtaasti

lyyrillistä rakkausrunoa. Englantilaiset nimit-

tävät tällä nimellä laajoja ritarirunoja. Musii-

kissa rieilla tarkoitetaan haaveellisen unelmoivia

instrumentaalikappaleita. 77. Kr-n.
Romantiikka (ruots. romantik) merkitsee

jokapäiväisessä puheessa yleensä semmoista elä-

mänkäsitystä tai taidesuuntaa, joka todellisuutta

vieroen viihtyy etupäässä mielikuvituksen ja

runouden maailmoissa. Kirjallisuudenhistoriassa
nimitetään r :ksi sitä. filosofian ja runouden
alalla esiintyvää suuntaa. joka syntyi Sak-
sassa 18:nnen vuosis. lopussa ja levisi pian
yli koko Euroopan. Se merkitsi vastalausetta
valistusajan liiallista järjenpalvelua vastaan ja

pyrki liittymään keskiajan elämänkäsitykseen,
semmoisena kuin se ilmeni r o m a anilaist e n

kansojen runoudessa ritariajalla (siitä nimitys
r. tai ,,u u s-r.", jota sanaa myös käytetään
1!>:nuen vuosis. r:sta). R. panee pääpainon tun-

teelle ja mielikuvitukselle, jotka nyt tulevat

runoutta ja tiedettäkin kannattaviksi voimiksi.

Yksipuolinen valistus, kuiva järkeily ja hyötv-

näkökohtien huomioonottaminen on sille vierasta.

Sensijaan uskonnollisuus, haavemielisyys, jännit-

täväisyys. salaperäisyys ja epämääräisyys on sille

ominaista. Se asettaa nerokkaan subjektiivisuu-

den kaikkien sääntöjen yläpuolelle ja henke-

vän aavistuksen tarkkaa tieteellistä tutkimusta
korkeammalle. Romanttinen runous on keski

pakoista. Se hakee esikuviaan eri tahoilta, kau-

kaisista maista ja kaukaisilta ajoilta. Varsiu
kin se on kiintynyt eri maiden kansanrunon
teen ja muihin omaperäisiin henkisiin tuotteihin.

Tämä kiintymys on johtanut sen entistä parem-
min ymmärtämään kunkin aikakauden ja kunkin
kansan ulkonaista ja sisäistä erikoisuutta (siitä

r:n n. s. ..paikallisväri", ransk. couleur locale).

R. on vaikuttanut myös hedelmöittävästi filo-

sofiaan, kielen ja historian tutkimukseen sekä

kansanrunouden keräilyyn. Esteettisessä sub

teessä se on ollut vapauttava, mutta valtiolli-

sessa jokseenkin vanhoillinen suunta. Wienin
kongressista alkanut poliittinen taantumus sai

romantikkojen piiristä innokkaita kannattajia,

ja uskonnollisilta mielipiteiltään kallistuivat

monet heistä katolilaisuuteen, joten r. kirkko
historian piirissä merkitsee keskiaikaisen katoli-

suuden ihanteiden elpymistä. R:lla on eri maissa

ollut erilainen sävy ja erilaisia pyrkimyksiä.
Saksassa r. jakaantui kahteen eri ryhmään:

vanhempaan, joka muodosti kiinteän esteettis-

filosofisen koulukunnan (veljekset Schlegel, Nova-

lis, Tieck, Schelling), ja nuorempaan, joka oli

hajanainen sikermä erihenkisiä ja erivoimaisia

runoilijoita (Arnim, Brentano, Kleist, Iloffmann.

Uhland. Eichendorff. veljeksel Grimm y. m.).

Kumpaisetkin ne suosivat runoudessaan fan

lastista muinaisuutta ja kansanomaisuutta, kaik-

kea aavistuksellista ja tendenssitöntä. Ranskassa

r. merkitsi etupäässä vapautumista klassillisen

suunnan kompositsioni- ja tyylisäännöistä, sa-

malla kuin se vaikutti uudistavasti ajatus- ja

tuntematapaan. Se johti siellä juurensa .1. .1. Itous

seaifsta. m :me de Stael ja Chateaubriand olivai

sen edelläkävijöitä ja kirjailisit Lamartine, A. de

Vigny, V. Hugo, A. de Musset, Th. Gautier ja Du
mas vanli.. historioitsijat Michelet ja Thierry sekä

arvostelija Sainte-Beuve sen huomat uimpia edus-

tajia. Italiassa Manzoni herätti r:n eloon.

Englannissa r:n vaikutus ilmenee selvimmin
Walter Scottin historiallisissa romaaneissa,

.,jär\ ikoulun" lyriikassa ja Byronin tuotteissa.

Sen pohjoismaisista edustajista mainittakoon

0hleuschläger, Atterbom. Tegnör ja Topelius. —
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Kirjallisen r:n rinnalla esiintyvä taiteellinen r.

muodosti vastavaikutuksen antiikkis- ja klassillis-

henkistä taidesuuntaa vastaan, esim. Eauskassa
maalari Delacroix. [Th. Gautier, ,,Histoire du
roinantisme" (1872), Georg Brandes, „Hoved-
stromninger" (1872-74), Kicarda Huck, ,,Bliite-

zeit der K." (1899), sama, ..Ausbreitung und Ver-

fall der K." (1902).]

Romanttinen (ks. Romantiikka), roman-
tiikan makusuuunan mukainen ; tunnelmallinen,

runollisen ihana, viehkeä; eriskummainen.
Rombidodekaedri, regulaariseen järjestelmään

kuuluva kidemuoto, ks. K i d e.

Romboedri, heksagoniseen järjestelmään kuu-

luva hemiedrinen kidemuoto, ks. K i d e.

Rombouts, Theodor (1597-1637). flaamil.

taidemaalari: työskennellyt Antverpenissa. Cara-

vaggiosta vaikutusta saaneena R. on maalannut
luonteenkuvaukseltaan oivallisia tapakuvauksia
luonnollisessa koossa, esim. ..Hammaslääkäri" ja

„Kortinpelaajat" (Madridin Prado-museossa), sekä

myöskin uskonnollisia tauluja, esim. ,,Pyhän Ka-
tariinan kihlaus" (Antverpenissa ja Ypernissä).

E. R-r.

Romeenit, rumeenit, ks. Romaania-
Iäiset.
Romero Robledo f-c'ro -efdo], Francesco

(s. 1838), esp. politikko; valittiin jo 1862 edus-

tajakamariin, otti osaa v:n 1868 kapinaan; oli

sittemmin monta kertaa ministeristön jäsenenä,

hoitaen sisäasiain-, siirtomaa- ja oikeusministerin

toimia; 1904-05 edustajakamarin esimies; jyr-

kästi vanhoillisena hän on toiminut m. m. vaali-

oikeuden ja kansalaisvapauksien supistamiseksi.

J. F.

Rommi (engl. rum), paloviinalaji, jota valmis-

tetaan Länsi-Intiassa, etenkin Jamaikassa, Ku-
hassa ja Guayanassa. Ruokosokerin valmistuk-

sessa muodostuneen siirapin, melassin, sisältävä

noin 10-15 % sokeria, annetaan käydä itsestään,

hiiva- y. m. sienien vaikutuksesta, joita on
sokeriruo'ossa, noin 5-10 päivää. Käyminen on
ensin alkoholikäymistä, mutta muuttuu vähitel-

len happameksi. Käynyt vierre tislataan sitten.

Tislattaessa saatu r. on väritöntä ja se joko

värjätääu poltetulla sokerilla tai saa värinsä

säilytysastioista. R:n omituinen maku ja haju
johtuu muodostuneista muurahais-. etikka-, voi-

y. m. hapoista ja niitten estereistä. Riippuen
siitä, käytetäänkö melassin ohella vierteessä

vaahtoa (skimmings), joka saadaan sokeriruoko-

mehua keitettäessä, ja vielä jätteitä (dunder)
edellisestä tislauksesta, saadaan erilaatuista r:ia.

Jamaik a-r :i a on kahdenlaista, tavallista puh-
dasta ja saksalaista 1. maustettua (flavou red).

Huonoista aineksista valmistettua, n. s. n e e-

keri-r:ia ei viedä ulkomaille, vaan käytetään
valmistuspaikoilla. R :n pääkauppapaikka on Lon-
too. Englantiin tuodaan vuosittain r;ia noin 7

milj. mk: n edestii. Tavallinen kaupassa oleva r.

on useimmiten väärennettyä joko siten, että sii-

hen sekoitetaan tavallista spriitä, tai sitten se on
vallan keinotekoista eli spriitä, johon on sekoi-

tettu r. -esanssia (sekoitus edellämainittuja hap-

poja ja estereitä y. m. aineita). R. sisältää alko-

holia noin 70-80 volymiprosenttia. Suomeen tuo-

tiin 1911 ja 1912 ulkomailta 116,807 ja 139,925 mk.
edestä r:ia. S. S.

Romney [ra'mni], George (1734-1802). engl.

taidemaalari; työskenteli v:sta 1762 Lontoossa,
oli opintomatkoilla 1764 Ranskassa ja 1773-75
Italiassa. R. oli arvossa pidetty muotokuvamaa-
lari, joka kilpaili yleisön suosiosta itse Rey-
noldsin ja Gainsborough'n kanssa. Hänellä on
yhä edelleenkin kunnioitettu asema Englannin
1700-luvun loppupuoliskon erinomaisessa muoto-
kuvataiteessa, johon hän osaltaan on sujuvalla
ja varmalla maalaustekniikallaan liittänyt monta
mestariteosta; niistä mainittakoon esim. Lon-
toon kansallisgalleriassa olevat ,,Lady Hamilton
bakkantti-naisena" ja ,,Papintytär" sekä Lon-
toon kansallisinuotokuvagalleriassa oleva ..Adam
Walker ja hänen perheensä". [R. Go\ver, ,,R.

and Lawrence" (1882), Hilda Gamlin,
, .George

R. and his art" (1895) sekä H. Ward ja W. Ro-
berts, „R." (1904).] E. R-r.

Romny, piirikuntakaupunki Etelä-Venäjällä.
Pultavan kuvernementin pohjoisosassa, Romen- ja

Sula-jokien yhtymäkohdassa, rautatien varrella;

33,264 as. (1911). — Muutamia oppilaitoksia,

sairaala. Pari tupakkatehdasta ja myllyä y. m.
Markkinat. — R. mainitaan asiakirjoissa ensi

kerran 1096.

Romsdals amt, amti Etelä-Norjan pohjois-

osassa, Nordenfjeldskessä. Atlantin valtameren
rannalla, Storfjord. Romsdalsfjord (441 m syvä)

ja Sundalsfjord nimisten vuonojen ympärillä:
14,990 km 2 (399 km 2 sisävesiä), 143,102 as.

(1910). — Rannikko tavattoman vuono- ja saari-

rikasta. Sisäosissa tunturit kohoavat 2.000 m :iin.

R. a :ssa ovat Sondmor, Romsdalen (Rauma-joen
ympärillä) ja Nordmor nimiset vanhat asutus-

seudut. — Pääelinkeinot maatalous ja kalastus.

V. 1907 maasta oli peltoa (86 km 2
)

ja niittyä

(684 km2
)

yhteensä 5,i%, metsämaata 13,5%.

Viljansato (1912) 291,001 hl (josta kauraa
242.236 hl), perunansato 496,477 hl. V. 1910 oli

nautakarjaa 84,581, lampaita 158,047, vuohia

28,953 kpl. R. a. on Etelä-Norjan tärkein meri-

kalastusamti; saaliin arvo 1912 oli 12,8 milj. mk.
Amtin 281 tehtaassa ja 1 pienessä kaivoksessa

työskenteli 2,806 työmiestä (1912). — Rautatie

Romsdalenin kautta päätettiin rakentaa 1908

Gudbrandsdalenin radan jatkoksi. (E. E. K.)

Romualdo /-«'-/ R a v e n n a 1 a i n e n (n. 950-

1027), roomalaiskatolinen pyhimys, kamaldolilais-

veljeskunnan perustaja, kuului alkuaan benedik-

tiineihin. mutta eli sittemmin erakkona eri pai-

koissa Italiaa ja Ranskaa, vaikuttaen suuresti

erakkoihanteen leviämiseen. [Petrus Damiani.

„Vita S. Romualdi" (1608).] A. J. Pii.

Romulus, Rooman tarunomainen perustaja ja

ensimäinen kuningas. Rea Silvian ja Marsin

poika, joka ynnä hänen kaksoisveljensä Rem us
pantiin heitteille. Veljekset joutuivat naaras

suden imetettäviksi ja Faustulus nimisen pa ime-

nen ja tämän vaimon Lareutian kasvateiksi. Pe-

rustettuaan kaupungin (ks. Rooma 1) Tiberin

rannalle R. surmasi veljensä ja asutti kaupun

gin kodittomilla pakolaisilla, jotka ryöstiväl it

selleen sabiinittaria puolisoiksi. Roomalaisten

ja sabiinilaisten yhdyttyä R. loi kaupungin yh-

teiskunnallisen ja sotilaallisen valtiojärjestyk

sen perustuksen. Taru kertoo lisäksi, että I!

otettiin taivaaseen ja häntä palveltiin myöhem-

min Quirinus (ks. t.) jumalana.

Romulus Augustulus f-pn'J. Länsi-Rooman

valtakunnan viimeinen keisari, jolla oli Roomin
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H. Kr- n.

kiertokävely, kiertäen

(esim. .sotaväessä ja

ensirnäisen kuninkaan ja ensiniäisen keisarin ni-

met; pääsi (475) 15-vuotiaana isänsä Oresteen
toimesta valtaistuimelle, mutta jo 47(> Od< vakar

(ks. t.) kukisti hänet.

Röna, Jözsef /röna jöeef] is. 1861), unk.

kuvanveistäjä, opiskeli Budapestissä ja Hellnie-

riu ja Zumbuschin johdolla Wienissä ; kuului-

simmai teokset: „Fauni pulassa" (1891), „Vii-

meinen rakkaus" (1894) sekä Kiapkan, Eugene
Savojilaisen, L. Kossutkin ja Zrinyi'n kuvapat-
saat.

Roncesvalles fronpesva'ljea] (ransk. Ronce-

vauoc), kylä Pohjois-Espanjassa, Navarran pro-

vinssissa, Pyreneitten etelärinteellä Urrobi'n laak-

sossa; luostari, pyhiinvaelluskirkko. Kylän poh-

joispuolella R:n sola (1,207 m yi. merenp.) vie

lliafictau kautta Pyreneitten yli. -- R:n luona

taru kertco Rolandin (ks. t.) TTS kaatuneen puo-

lustaessaan Kaarle Suuren jälkijoukkoa baskeja
vaataan.

Rondeau [rödö'J (ransk., aiemmin rondel, myö-
hemmin myös trialeiksi nimitetty), piirilaulu,

merkitsi keskiajalla Ranskassa lyhyttä, tanssiin

liittyvää laulua jota esitanssija ja kuoro vuo-

roin esittivät. Alkujaan siinä oli vain yksi sä-

keistö, joka. oli muodostettu 8. 11, 13, 1<> sä-

keestä monine laulukertoineen. Uudenaikaiseen
muotoon sisältyy enimmäkseen 13 säkeistöä ja

ensiniäisen säkeistön sanat toistuvat osittain tai

kokonaan laulukertona. 9:nnessä tai 13 : unessa

säkeistössä.

Rondi (ransk. rondi
I

.

suoritettu ta rkastusretki

sairashuoneissa |.

Rondo (it.. = piiri, ransk. rondeau, ks. t.).

1. Keskiaikainen tanssilaulu, jossa vaihtuvien

soolosäkeistöjen lomissa kuoron kertaussäkeistö

(ritornello) uudistuu aina samana. — 2. Edelli-

sestä arvattavasti vähitellen kehittynyt soitin-

sävtdlvsmuoto (ks. M us ii kk ii. joka pääsi

parhaaseen kukoistukseensa 18:nnella vuosis..

etenkin Haydnin sävellyksissä. /. A".

Ronge, Johannes (1813-87), saks. katoli-

nen pappi, toimi &leesiassa. esiintyi Trierin py-

hän hameen palvontaa vastaan, menetti virkansa

ja joutui kirkonkiroukseen 1844. Tämän jälkeen

hiin ryhtyi perustamaan saksalais-katolista kirk-

koa, jolla ei kuitenkaan ollut menestystä. Levot-

toman elämän jälkeen hän kuoli unohdettuna
Wienissä. vrt. S a k s a 1 a i s-k a tulinen
I i i k e. /•'. Ka.
Roninmäki (väärin K o n n i n m ii k n. 227 m

yi. merenp. kohoava vuori n. '.\ km Jyväskylän
kaupungista lounaaseen. Keski-Suomen korkeim-
pia vuoria. R:n rinteellä on nähtävänä selvä,

todennäköisesti Yoldia-meren aikuinen, ranta-

törmä m. 200 m yi. merenp.).

h. limu.
Ronkaaliset kentät, tasanko lähellä K o n-

caglian kylää, Piaeenzan itäpuolella Pohjois-

ltaliassa : tunnetut valtiopäivistä, joita Saksan
hallitsijat (Otto II I. Henrik V, Fredrik li

siinä pitivät.

Ronneby [-by], kaupunki Etelä-Ruotsissa, Ble-

kingessä, luonnonkauniissa ympäristössä R:n-
joen varrella 4 km Itämerestä; :'...">u:? as. il!)ll).

— R:n kuuluisa terveyslähdekylpylä hieman
eteläpuolella kaupunkia. Ensimäinen terveys-

lähde löydettiin 1705; myöhemmin keksittiin

useita. Lähteiden v£Bi sisiltm suuret miirit
(0,»-2,5 °/oo) mineraaleja, etupäässä rautasulfaat-

tia. Kylpylä on Ruotsin suosituimpia, —- R:n
kaupunki on Blekingen vanhin.
Ronninmäki ks. K o n i n m ä k i.

Ronsard [rösä'rj, P i e r r e d e 1 1524-85), ransk.

runoilija, antautui aluksi diplomaattiselle uralle,

mutta erosi siitä kuuroutensa vuoksi ja työsken-
teli humanististen tutkimusten alalla. Hanskan
klassillisen ki r jallisuussuiinnan perustaja, ,.1'lei

ade" (Otava i nimisen runoili jakoulun päämies.
Yritti uudistaa ranskan kieltä, mutta meni kreik

kalaistuttamis- ja lal inalaistuttamisinnossaan
liian pitkälle. Jäljitteli oodeissaan 1'indarosta.

Anakreonia ja IL ratiusta, hymneissään Kalli

makhosta, soneteissaan (..Amours de Cassandre"
ja ..Amours de Marie") it. runoilijoita ja suu

ressa sankarirunoelmassaan ..La Franciade"
(1572) Vergiliusta. Lyyrikkona TL on asetettava.

hyvin korkealle. Hänen lyyrillisissä tuotteissaan

vallitsee voimakas runohenki, sointuisuus ja

hämmästyttävä pol jenin Uinen rikkaus.

Rood of land [rud .tr land], engl. pintamitta
= 1

/4 acrea = 1,01 1 .6 m 2
.

Rooma dat. I!<>in<i\. 1. Rooman valtakunnan
pääkaupunki, Latiumissa Sabiinilaisvuorten ja.

Tyrrhenan-meren välissä Tiber-joen varrella.

nykyään -7 km sen suusta, epäterveellisessä seu-

dussa.

K a u p u n g i n s y n t y j a a 1 k u v a i-

lieet. Jo esihistoriallisella ajalla vesirikas Tiber-

joki (ks. t.) houkutteli s ;samaan asukkaita kul

keniaan aina merelle asti. Mutta vasta sittenkuin

liike Tyrrhenan-merellä kreikkalaisten ja etrus-

kien toimesta vilkastui, muodostui kaupunki joen

viereisille karstakivikukkuloille. jotka tarjosivat

asukkaille verrattain terveelliset ja helposti puo-

lustettavat olinpaikat. Tiher-joki niiet tulvi

useasti ja muutti kukkulain väliset laaksot epä-

terveellisiksi soiksi, joitten yli oli vaikea piiasta

kulkemaan. L^seasti on väitetty, että juuri

etruskit ovat yhdistäneet kukkulain asutukset

kaupungiksi ja että l\:n nini on etruskilaista

alkuperää, mutta näitä väitteitä ei ole voitu

todistaa oikeiksi. H. on aina ollut latina

lainen kaupunki. Minä vuonna R. perustettiin,

on edelleen yhtä ratkaisematta, kuin se oli mui-
noin R:n suuruuden aikana; tavallisesti maini-

taan v. 75:) e. Kr. roomalaisen oppineen M. Teren
tius Varron laskelmien perusteella. Perustamis-

päivänä on vanhastaan pidetty huht.ik. '21 p.. joi

loin R :ssa vietettiin P a 1 i 1 i a 1. P a r i 1 i a

(ks. Pales) nimistä juhlaa. Muinaistarut ja

-löydöl osoittavat, että vanhin kaupunki, jolle

toisinaan annetaan nimi Ponia quadrata.
sLaitsi P ai at i u millä 1. Palatinu s-k tikku

lalla iks. t.i. Tämä oli todennäköisesti muodol
taan ja rakenteeltaan samanlainen kuin ne pie

net yhteiskunnat, joitten jäännöksiä on tavattu

etupäässä Po-joen tienoilta: asunnot olivat pieniä,

puusta ja savesta rakennettuja mökkejä, ja asuk

kaat raakoja paimenia ja maanviljelijöitä. Muis-

tona R:n alkuajoilta on se vanha hautuupaikka,
joka v. 1902 löydettiin muinaisen torin (Forumin)
pinnan alta n. s. Faustina n temppelin vie

iestä.

K e h i t y s. r a k e n nushistoria, to p o-

jrrafia. Palat inus-kukkulalt a asutus vähitellen

levisi Läheisille kukkuloille, joten kaikki joen
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vasemmalla rannalla olevat kunnaat historiallisen

ajan alussa kuuluivat kaupungin alaan. Joltisella

varmuudella voidaan todeta muutamia välimuo-

toja Palatinuksella sijainneen kaupunkikylän ja

myöhemmän n. s. Servius Tulliuksen muurin
(ks. t.) ympäröimän kaupungin välillä. Alussa

lienevät Paiatinus ynnä Cermalus sekä sen

itä- ja pohjoispuolella sijaitsevat kukkulat
(Veliä, F a g u t a 1, C i s p i u s, O p p i u s.

Craslius) .yhdistyneet yhdyskunnaksi, jonka

muistoa Septimontium niminen uskonnollinen

juhla säilytti. Kun sabiinien asuttamat kukku-
lat Quirinalis ja V i m i n a 1 i s Liitettiin

edellisten yhteyteen, jaettiin kaupungin ala nel-

jään piiriin 1. kaupunginosaan (Regio S u b u-

r a n a 1. Sucusana, R. E s q u i 1 i n a,

R. C o 1 1 i n a ja R. P a 1 a t i n a). Vihdoin myös
A v e n t i n u s- ja Esquilinu s-kukkulat li-

sättiin kaupunkiin ja koko kaupungin ala ympä-
röitiin vahvalla kehämuurilla, jota hamasta mui-
naisuudesta mainitaan kuningas Servius Tul-

liuksen rakentamaksi, mutta joka todellisuudessa

johtuu vasta kelttiläisten (gallialaisten) hyökkäys-
retken jäljestä. Kaupungin linnavuorena oli

C a p i t o 1 i n u s-kukkula, jonka pohjoistörmällä

oli linna (A r x) ja etelätörmällä Juppiterin
temppeli sekä t a r p e i 1 a i n e n kallio. Kuk-
kulan alapuolelta Veliaan saakka levittäytyi van-

hin tori (Forum, ks. t.), jonka poikki kulki

myöh. viemäriksi muutettu joki (ks. C 1 o a c a

m a x i m a) . Forumin vieressä oli C o m i t i u m
(ks. t.), kansankokousten ja valtiontointen paikka

tasavallan alkuaikoina. Sen pohjoislaidassa oli

senaatintalo (n. s. Curia Hostilia) ja

tätä vastapäätä puhelava (myöh. R o s t r a,

ks. t.). Forumin temppeleistä mainittakoon
V estä n pyhäkkö, Castorin ja Polluxin
temppeli (jäännöksiä säilynyt) sekä C o n c o r-

dian temppeli. Kelttiläisten vallattua R:n Allian

(ks. t.) taistelun jälkeen kaupunki alueineen

kärsi suuria tuhoja; roomalaiset koettivat myös
liioittelemalla R:n silloista hävitystä peitellä

sitä tosiasiaa, että heillä ei ollut kirjallisia tai

historiallisia muistomerkkejä kaupunkinsa alku-

ajoilta. Puunilaissodista saakka R. jotenkin no-

peasti kasvoi. Capitoliumin, Palatiumin ja Aven-
tinuksen välillä oli varhain taajalukuinen asu-

tus, joka pian levisi pitkin joen rantaa muurin
toiselle puolelle. Siellä oli myöskin varasto-

paikka (Empori u m) meritse tulleita kauppa-
tavaroita, suolaa, viljaa, rakennusaineita, y. m.
varten. Tämän väkirikkaan kaupunginosan tar-

peeksi tunnettu valtiomies Appiua Claudius Oai-

cus (ks. Claudius 3) censorina 310 e. Kr.
rakennutti R:n ensimäisen vesijohdon, maanalai-

sen 16 km pitkän A q u a A p p i a n. Pohjoiseen

päin kaupunki laajeni etenkin, sittenkuin R.

alkoi ulotuttaa valtaansa Pohjois-Italiaan. Mars-
kentällä mainitaan laivaveistämö (N a vai ia)

jo 338 e. Kr. Tiiman seudun keskustaksi tuli

avara kilparata (C i r c u s F 1 a m i n i u s), jonka

C. Flaminius (ks. t.) v. 220 teetti plebeijien

juhlaesityksiä varten. Samoinkuin ennenniaini-

tun Appiuksen rakennuttama V ia Appi a vei

R:sta etelään Capuaan sekä myöhemmin Brundi-
siumiin (nyk. Brindisi), kulki V i a F 1 a m i n i a

pohjoiseen Ariminumiin (nyk. Rimini). Itäisiin

kaupunginosiin laitettiin (vv. 272-269) Anio
v e t u s niminen vesijohto, joka Tiberin lisäjoesta

Aniosta toi vuorivettä R:aan 64 km:n päästä.
Kaupunginalueen laajetessa kaivattiin yhä enem-
män mukavampaa yhteyttä Tiberin oikeanpuoli-
sen rannan kanssa. Ensi aikoina vähäpätöinen
paalusilta (P o n s subl.icius) johti toiselle puo-
lelle, Janiculumin kukkulalle. Myöhemmin
Tiberin saari yhdistettiin puusillalla ensiksi

joen vasempaan ja sitten oikeanpuoliseen ran-

taan. V. 179 rakennettiin ensimäinen kivisilta

(P o n s M m il-i u s) vanhan paalusillan viereen

ja sen turvaamiseksi Janieulumia varustettiin

linnoituksilla. Vasta v. 62 e. Kr. valmistui kivi-

nen Tiberin saarelle johtava Pons Fabri-
cius sekä vähää myöhemmin saarelta toiselle ran-

nalle vievä Pons C e s t i u s. Vanha kaupungin-
muuri kadotti vähitellen merkityksensä Rooman
suojana vihollisia vastaan. Koska ei mikään ul-

konainen vihollinen enää uhannut kaupunkia, ah-

tautui rakennuksia sen kupeelle ja sen tärkeintä

osaa Esquilinuksen puolella käytettiin tasavallan

loppuaikoina kävelypaikkana. Kaupungin kas-

vaessa n. s. muuripiiri (pomerium, ks. t.)

siirtyi yhä kauemmas. Roomassa oli hamasta
alusta oikeastaan vain kaksi katua, nim. torin

poikki johtavat Sacra via (,,Pyhä tie") ja

Nova via (,,Uusi tie"), joilla oli via nimitys
kuten kaupungista lähtevillä valtateillä. Muut
olivat nimeltään vicus (= ,.katu") taikka, jos

johtivat kukkuloille, cl iv us (=,, rinne"), esim.

C 1 i v u s Capitolinus. Tasavallan loppuai-

koina ryhdyttiin yleisemmin katujen kiveämiseen.

Sittenkuin R:n valtio oli saavuttanut ylivaltu-

den Välimerenmaissa ja äärettömiä rikkauksia

ja kallisarvoisia taideteoksia Makedonian ja

Kreikan kukistuttua tulvaili Italiaan, alkoi vilk-

kaampi rakennustoiminta R:ssa. Varsinkin tori

ympäristöineen joutui suurten muutosten alai-

seksi. Kaupustelijani täytyi 4 ninellä vuosisadalla

e. Kr. siirtyä lähelle Forumia erityiseen paik-

kaan (maeellum), minkä jälkeen hopeasepät

ja rahanvaihtajat asettuivat Forumin halleihin

(tabernse). Hallit poistettiin lopulta koko-

naan, kun uhkeat basilikat (ks. t.) kreik-

kalaisten mallien mukaan rakennettiin Forumin
varrelle. V. 184 e. Kr. M. Porcius Cato (ks. t.)

censorina ollessaan rakennutti ensimäisen basi-

likan B a s i 1 i c a P o r c i a n senaatin talon vie-

reen, M. Fulvius Nobilior rakensi Forumin poh-

joispuolelle seuraavan B a s i 1 i c a F u 1 v i a n v.

179 ja T. Sempronius Gracchus kolmannen B a-

s i 1 i c a Se m p roni a n v. 170. Varsinkin

tasavallan loppuaikojen sotapäälliköt ja valtio-

miehet ryhtyivät suuriin rakennusyrityksiin.

Niinpä Cn. Pompeius rakennutti Rooman ensi-

mäisen kiviteatterin, joka villittiin v. •">•"> e. Kr.,

ja Q. Lutatius Catulus valmisti arkistorakennuk-

sen (Tabular ium), josta suuri osa on jäl-

jellä nyk. senaattoripalatsin perustuksena. Pää-

kaupungin koristamiseksi ja mmi joutokansan

pidättämiseksi lyössä ('. Julius Oeesar suunnitteli

suuria rakennusyrityksiä. Saattaakseen vanhan

Forumin lähempään yhteyteen Mars-kentän kanssa

hän laitatti suunnattomilla kustannuksilla mui-

naisen Comitiumin paikalle uuden torin (F o

r u m Julium), jonka keskuksena oli hänen

sukunsa otaksutulle kaiitaeinolle (V e n u s (! e n e-

t r i x) pyhitetty temppeli. Forumin eteläpuo-

lelle rakennettiin komea Basilica Julia
(jäännöksiä aäilynyt) sekä Mars-kentälle suun-
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aattoman suuri kansankokousten äänestyksiin

käytettävä hallirakennus (S x p t a J u 1 i a).

Kaikki nämä rakennukset valmistuivat täydelli-

sesti vasta Augustuksen toimesta. Kaikista laa-

jennuksista ja muutoksista huolimatta R. pysyi

tasavallan loppuaikoihin saakka yksitoikkoisena

ja rumana kaupunkina. Vasta keisariaika saat-

toi R:n ulkonaiselta muodoltaan laajan valta-

kunnan ensimäiseksi kaupungiksi luomalla mo-
nenmoiset loistorakennukset, joitten jäännökset

vielä herättävät ihmettelyä. Erikoista huolen-

pitoa Augustus omisti pääkaupungilleen. Hän
saattoikin ylpeillen lausua, että hän oli ottanut

vastaan tiilestä rakennetun kaupungin, mutta

jättänyt jälkeensä marmorisen. Hänen aikanaan
valmistuneista rakennusyrityksistä mainittakoon

vain seuraavat: Csesarin torin takana sijaitseva

korkean ympärysmuurin suojaama tori (Forum
August i), jonka koristuksena oli Mars
Ql torin temppeli (osa säilynyt). Palatinus-

kukkulalle rakennettu komea Apollon temp-

peli (tulipalon hävittämä v. 363 j. Kr.). Mars-

kentällä Via Flaminian varrella oleva upea

rauhanalttari (A r a pacis Augusta', jään-

nöksiä säilynyt), Pantheon (ks. t., v :sta 60S

kirkko S. Maria ad Martyres), Marcel 1 uk-
sen teatteri (osaksi säilynyt)

,
pari vesi-

johtoa y. m. Koko kaupunginala jaettiin 14 pii-

riin, joitten nimet myöhemmin olivat: Porta
C a p e n a, Cselemontium. Isis e t S e r a-

p i s, Templum Pacis, E s q u i 1 i ee, Alta
Semi ta, Via Lata, Forum Roman nm,
Circus Flaminius, P a 1 a t i u m, Circus
M a x i m u s, P i s c i n a p u b li c a, A v e n-

t i n u s, Trans T ib e r i m. Yleisen turvalli-

suuden ylläpitämiseksi muodostettiin poliisi- ja

palokuntia (cohortes vigilum) sekä eri-

tyinen linnaväki (cohortes .urbanse). Sa-

moin hänen lähimmät seuraajansa innokkaasti

jatkoivat R:n kaunistamista toreilla, temppe-
leillä, teattereilla, palatseilla, kylpy rakennuk-
silla, vesijohdoilla. Tiberius ja Gaius Caligula

teettivät itselleen palatsiraken nuksia
Palatinuksella Forumin yläpuolelle, joista osia

on säilynyt. Claudiuksen hallitusaikana valmis-

tui v. 52 kaksi suunnatonta vesijohtoa A n i o

n o v u s ja A q u a C 1 a u d i a. Suuria muutok-
sia aikaansai Neron aikana heinäkuussa v. 64

yhdeksän vuorokautta raivonnut suunnaton tuli-

palo, se kun kaupungin 14 piiristä tuhosi 10.

Palon jälkeen Nero innokkaasti joudutti kau-

pungin uudestaanrakentamista uuden ajan vaa-

timan asemakaavan mukaan. Keskelle tiheim-

min asuttua kaupunginosaa Nero rakennutti

suunnattoman suuren loistopalatsin n. s. kul-

taisen talon (Domus aurea), joka täytti

n. 50 ha:n alan Palatinus-kukkulalta Esquili-

Dukselle saakka. Vespasianuksen käskystä hävi-

tettiin Neron kultainen talo osittain; sen alalle

rakennettiin Forumin itäpuolelle eläin- ja gla-

diaattoritaisteluja varten niaailinanniainio pyörö-

teatteri i A m p li i t h e a t r u m F 1 a v i u m.

myöh. Colosseum, ks. t.). Forumin läheisyy

teen laitettiin upea Rauhan temppeli (Templum
Pacis) keskelle uutta, toria (Forum Pacis
1. Vespasiani). Hänen poikansa Domitianus
valmisti mahtavan loistolin n a n Palat inus-

kukkulan keskikohdalle vanhempien palatsiraken-

nusten sijaan. Traianus taas laitatti Augustuksen

Forumin viereen Mars-kentälle suurenmoisen
torin (Forum T r a i a n u m) moninaisine
rakennuksineen, jota vielä kaukaisina aikoina

pidettiin koko pääkaupungin loistokohtana. Jäl-

jellä on vielä muistopylväs, jonka päähän 1588
apostoli Pietarin pronssikuva asetettiin aikoja

sitten jäljettömiin kadonneen keisärikuvan tilalle.

Eadrianuksen toimesta rakennettiin Forumin ja

Colosseumin väliin suuri Venuksen ja Roo-
man kaksoistemppeli (osaksi säilynyt S. Fran-

cesca Romana nimisenä kirkkona), kuuluisa

hautarakennus (M au soi e uni 1. M oi es
Hadriani, nyk. Castello S. Angelo) y. m.

Marcus Aureliuksen ajoilta johtuu toinen kun
luisa muistopylväs, joka kaikessa on Traianuksen
pylvään toisinto. A*ielä 3:nnella vuosis., sotilas-

vallan aikana, valmistui useita nionuinenltaali

rakennuksia. Niinpä Septimius Severus Palat i-

nuksen eteläkupeelle rakennutti laajan palatsin

(Domus Severi an a), jonka korkeat perus

muurit ovat jäljellä, sekä kauas näkyvän koru-

rakennuksen Septizoniumin ja luinen poikansa

Caracalla teetti lyhyessä ajassa (211-216) suun-

nattoman kylpylaitoksen (n. 10,5 ha) ..Oaracallan

thermit" (T h e r m a? A n t o n i n i a n a-), minkä
mahtavat jäännökset vielä ovat nyk. R:n mer
killisyyksiä. Seuraavalta vuosis. on mainittava

m. m. Diocletianuksen, kaupungin koillisosassa

sijaitseva, yhtä laaja kylpylaitos, josta osa

on muutettu (1563-66) Michelangelon johdolla

luostariksi ja S. Maria degli Angeli nimiseksi

kirkoksi sekä Maxentiuksen aloittama ja Konstari-

tinus Suuren valmistama holvirakenteiltaan huo-

mattava basilika vanhan forumin laidassa. Koska
germaanien hyökkäykset yhä useammin kohdis-

tuivat R:aan, ryhtyi keisari Aurelianus v. 272

varustamaan R:aa; kaupungin linnoittaminen

päättyi seitsemiin vuoden perästä keisari Pro-

buksen aikana v. 279. N. s. A u r e 1 i a n u k s e n

m u u r i on 18.837 m pitkä, 16 m korkea sekä

3,5-4 m läpimitaten : se on rakennettu karstakivi-

betonista. joka on verhottu kolmionmuotoisilla

tiileillä. Kaikkiaan muurissa on ollut 17 porttia;

niistä vain harva on muuttumatta säilynyt.

4:nnen vuosis. alussa R. oli muuttunut kau-

pungiksi, jolla ulkonaisessa komeudessa ja lois

tossa ei ollut vertaistaan missään silloisessa

maailmassa. Jonkinlainen kuva R:n Laajuudesta

ja komeudesta saadaan niistä Luetteloista

(N o t i t i a ja Curiosum u r b i s Ro m bb i .

jotka 4:nnen vuosis. keskivaiheilta ovat säily

neet. Näitten luettelojen sekä toisten tiedon

antojen mukaan oli Roomassa 4:nnen vuosis.

alkupuolella 423 temppeliä, 10 basilikaa. 28 kir-

jastoa. 2 amfiteatteria. 3 teatteria. 2 kilpatan-

neiia. 5 nauinarhiaa. 1 1 kylpylaitosta (t h e r m ») .

8ö6 pienempää kylpylää ib a lue a). 19 vesijoh-

toa. 1") suihkulaitosta. 1,352 kaivoa. 290 erilaista

makasiinia, 254 leipomoa. 144 julkista mukavuus-
laitosta, S siltaa, 11 toria, 37 porttia. 423 kau-

punginkorttelia, 1,790 palatsia (domus). 46,602

vuokra-asuntoa (insulse) sekä vielä lisäksi

36 marmoriporttia, 2' muistopylvästä, 6 obeliskia,

2 kolossikuvaa, 22 ratsastajapatsasta, 80 norsun-

luista ja 3,785 pronssikuvapatsasta. Muinaisen

K :n väkilukua on koetettu määritellä monin
tavoin, mutta aivan varmaan tulokseen ei ole

voitu päästä. Nykyään varovaiset tutkijat (esim.

.1. Beloch, F. Castiglione, R. Lanciani) otaksuvat



157 Rooma 158

R:ssa ja sen lähimmässä ympäristössä olleen

kaupungin kukoistusaikana, 2:sella vuosis. j. Kr.,

n. 1.200,000 as., nim. itse kaupungissa n. 800.000

ja etukaupungeissa korkeintaan 400.000 as. Edelli-

nen luku tuntuu kylläkin korkealta ottaessamme
huomioon, että varsinaisen kaupungin pinta-ala

oli melkein sama kuin nykyisen Aurelianuksen

muurin ympäröimän R:n ja että julkiset raken-

nukset, muistomerkit ja puistot täyttivät niin

suuren osan tätä alaa.

Muinaisen Rooman hävitys. Silloin

kuin R. oli kohonnut korkeimpaan kukoistuk-

seensa, oli sen valta monesta syystä alkanut

horjua. Ja samassa määrässä kuin R:n valta-

asema heikkeni, itse kaupunkikin vähitellen rap-

peutui. Aluksi valtaistuimen ja hovin siirtymi-

nen Konstantinopoliin turmiollisesta vaikutti R:n
kehitykseen. Vielä turmiollisempi isku oli kristin-

uskon voitto pakanuudesta. Kuitenkaan ei edes

vanhoja temppeleitä vahingoitettu eikä hävi-

tetty, vaan niitä käytettiin eri tarkoituksiin,

esim. virastohuoneustoina, makasiineina y. m.

Tuntuvammin kuin edellämainitut seikat germaa-
nilaiskansain hyökkäykset tuottivat tuhoa lukui-

sille rakennuksille ja muistomerkeille. V. 410

Alarik goottilaisjoukkoineen tunkeutui kaupun-
kiin Porta Salariasta sekä antoi joukkojensa

3 päivää tyydyttää, saaliinhimoaan. Noin 50 v.

myöhemmin, v. 455, vandaalit Genserikin johdolla

samosivat R :aan ja elämöivät siellä 14 päivän

ajan. Vandaalien hyökkäyksen jäljestä kohosi

kurjuus R:ssa ylimmilleen ; väestökin oli niin

vähentynyt, että laajat alat kaupunkia olivat

autioina. Parempi aika koitti R :lle vasta sitten

kuin itägoottien kuningas Teoderik oli tullut

sen hallitsijaksi. Samoin hänen seuraajansa otti-

vat R:n muistomerkit suojelukseensa. Mutta kun
Vitiges v. 537 ryhtyi kaupunkia piirittämään,

katkaisi hän kaikki sinne kulkevat vesijohdot,

14 luvultaan, ja nuo ihmelaitokset lakkasivat

vihdoin toimimasta. Goottilaissotien jälkeisenä

aikana R. muuttumistaan muuttui raunioiksi.

Langobardien hyökkäysretket, maanjäristykset ja

Tiher-joen tulvat edistivät osaltaan kaupungin
hävitystä. Vielä Kaarle Suuren aikana useim-

mat R:n muinaisrakennukset olivat jäljellä rap-

peutuneessa tilassa. 8:nnen vuosis. lopulla muuan
tuntematon vaeltaja kulki entisen maailmankau-
pungin halki ja merkitsi muistiin sen tärkeim-
mät muistomerkit ynnä niissä olevat piirtokir-

joitukset, kuten liänen matkaoppaansa (n. s.

A n o n y m u s E i n s i d 1 e n s i s) osoittaa.

Kaarle Suuren ajan jälkeen jatkettiin vanhan
R:n hävittämistä kiivaammin kuin ennen.
Pahimmin kaikista kalkinpolttajat riehuivat van-
han R:n raunioilla. Alituiset sodat ja taistelut,

milloin paavin ja hänen vastusta jainsa, milloin

mahtavien ylimyssukujen kesken, milloin taas

kansan ja ylimystön välillä, tuottivat myös
ääretöntä tuhoa R:n muinaisrakennuksille. Kur-
jimmillaan R:n tila oli paavien oleskellessa

Avignonissa 1305-77. Harvalukuinen väestö,

arviolta vain n. 17,000 henkeä, siirtyi silloin

melkein kokonaan joen viereen entiselle Mars-
kentälle, jonka alalta viimeisetkin muinaisjätteet
vähitellen katosivat. Muut kaupunginosat muut-
tuivat keskiajalla miltei erämaaksi, missit vain
rappeutuneet kirkot ja luostarit törröttivät rau-
nioitten välistä. Kun R. jälleen elpyi kirkon-

hajaannuksen tauottua 1417, ryhdyttiin kaik-

kialla korjaus- ja uudistuspuuhiin. Seuraavat
vuosisadat, 15 :s ja 16 :s, tulivat sentakia kovin
turmiollisiksi kaikille muinaisjäännöksille. Juuri
renesanssiajalla muinaisjäännöksiä käytettiin

säälimättömämmin kuin koskaan ennen. Sen ajan
kuuluisimmat arkkitehdit ja taiteilijat eivät hai-

kailleet ottaessaan rakennusaineita, mistä luuli-

vat parhaat saavansa. 17:nnen vuosis. alusta tus-

kin enää saattaa mainita mitään suurempaa
hävitystyötä, mutta muinaisjäännösten kulutus
on jatkunut ja tulee monestakin syystä yhä jat

kiimaan. R:n tultua uuden' Italian kuningas-
kunnan pääkaupungiksi on kaupunki ollut suur-

ten muutosten alainen. Tosin useitakin muinais-
jäännöksiä on hajoitettu tahi kätketty uusien

rakennusten alle, mutta toiselta puolelta tietomme
muinaisesta R:sta ovat suuresti laajentuneet ja

lukuisat muinaisesineet, taideteokset ja piirto-

kirjoitukset ovat joutuneet päivän valoon.

[Platner, Bunsen, Gerhard, Röstell, Urliohs.

„Beschreibung der Stadt Rom" (IIII, 1830-42)
;

H. Jordan, ,,Topographie der Stadt Rom im Al-

terthum" I 1-2 (1878-85), 3 bearb. von Ch. Hiil-

sen (1907), II (1871); O. Richter, ,.Topographie

der Stadt Rom" (I. v. Miiller, ..Handbuch der

klass. Altertums\vissenschaft" III 3, 2. 2 :nen pain..

1901) ; O. Gilbert, ,,Geschichte und Topographie
der Stadt Rom im Altertum" IIII (1883-90)

;

Homo; „Lexique de topographie romaine" (1900)
;

R. Lanciani, ..Ancient Rome in the light of re-

cent discoveries" (1888) ; sama, ,.The ruins and
excavations of ancient Rome" (1897) ;

sama, ..The

destruction of ancient Rome" (2:nen pain. 1901);

sama, „Forma Urbis Romse" (1893-1901) ;
H.

Kiepert et Ch. Hiilsen, ,,Formse urbis Romse an-

tiqua?" (1896) ; A. Schneider, ,,Das alte Rom"
(1896); Ch. Hiilsen, „Das Forum Roma-
niini" (2:nen pain., 1905); J. Centerwall, „Ro-

mas ruiner" (1889); H. Schiick, ,.Rom. En vand-

ring genom seklerna" (1912) ; L. Borsari,
,
/Topo-

grafia di Roma antica" (1897).] vrt. Rooma
2, 4.

2. (it. Foma), Italian kuningaskunnan pää-

kaupunki, paavin asuinpaikka, samannimisen
provinssin (ks. edellä) pääkeskus, sijaitsee kes-

kellä epäterveellistä tasankoa (ks. C a m p a g n a

d i R o m a) n. 27 km merestä. Kaupungin läpi

virtaa Tiber-joki (it. Tevere) pohjoisesta etelään

S-muotoisena, erottaen varsinaisen kaupungin
Vatikaanin alueesta (Borgo 1. Cittä Leonina) sekä

Trasteveren (< lat. Trans Tiberim) kaupungin-

osasta. Asukasluku on etenkin v:ii 1S70 jälkeen

kohonnut suuresti: 1910: 530.000 as., joista

n. 480.000 varsinaisessa kaupungissa (1377:

n. 17.000 as.; 1527: 55.035 as. : 1600: 109,729 as.;

1639: 114.256 as.; 1700: 141.781 as.; 1800:

153,004 as. ; 1870: 226,022 as.; 1880: 305.469 as.;

1904: 503.857 as., niistä muukalaisia 9.855 hen-

keä). — R:n vaakunana (v:sta 1888) on kruunun
koristamassa punaisessa kilvessä kultainen risti

ja viistorivissii kultaiset kirjaimet SPQR (= Sena-

tus Populusque Romanus). — R:n ilmasto on

lauhkea, etupäässä meren läheisyyden takia.

Vuoden keskilämpömäärä on 15.s° C (kesällä on

keskimäärin 23.(1° C. talvella 7,5° C). Sadepäiviä

on vuodessa keskimäärin 115, etupäässä talvi-

kuukausina; sademäärä on vuosittain n. 880 mm.
Lunta sataa aniliarvoin eikä pysy kauan. Aikai-
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semmiu kuumetauti (malaria) kovasti raivosi

K:.-sa. mutta tehokkailla toimenpiteillä ter-

veydentila R:ssa on saatu mallikelpoiseksi 1870
v:u jälkeen. Varsinkin vesi johtojensa puo-
lesta R. on parhaiten varustettu Euroopassa.
Käytännössä olevat johdot ovat Acqua Vergine,
Acqua Felice, Acqua Paola sekä Acqua Marcia,

joitten päivittäinen tuotanto on 235,000 m 3

vettä (muinaisuudessa li :n keisariajalla ainakin

1,500,000 m 3 kaikista vesijohdoista yhteensä).

Nykypäivinä R:n kuuluisat kukkulat: Pala-

tinus, Capitolinus, Quirinalis, Viminalis, Esqui-
linus, Cadius, Aventinus, Pincius, Vaticanus .ja

Janiculum näyttävät varsin mitättömiltä, kun
vuosisatain muodostamat kivi- ja sorakasat ovat

täyttäneet laaksot ja tasoittaneet jyrkänteet.

Useimmissa paikoissa erotus nykyisen pinnan ja

keisariajan kivityksen välillä on 8-10 m ja nou-

see toisinaan kaksinkertaiseksi. Sen lisäksi kei-

sariajan kivityksen alla vielä on tavattu monta
erilaista kerrostumaa, joista voidaan nähdä pai-

kan aikaisemmat vaiheet. Monen kirkon vanhempi
osa on nykyään syvällä maan sisällä alakertana

il. kryptana). Toisinaan korkeita kumpuja on
muodostunut vanhain rauniokasain hajotessa,

kuten Monte Testaccio (Aventinuksen eteläpuo-

lella Porta S. Paolon ja Tiberin viilissä) savi-

astiain sirpaleista. Kaupunki käsittää koko-

naan muinaisen R:n Aurelianuksen muurin ympä-
röimän alan, mutta on varsinkin viime vuosi

kymmeninä laajentunut sen ulkopuolelle, esim.

Vatikaanin puolella Trasteveressa ja Porta Pian
edustalla. Muurin ympäröimä ala on likimaa rin

1,467,5 ha. Vanhat keskiajalta johtuvat kau-

punginosat (rioni) ovat: Monti, Trevi, Colonna.

Campo Marzio, Ponte, Parione, Regola, Sant'

Eustachio, Pigna, Campitelli, Sant' Angelo, Ripa.

Trastevere, Borgo (ja Prati'di Castello), uusi on
Esquilino e Castro Pretorio.

Keskiajalta asti asutus keskittyi kukkulain ja

Tiberin väliin muinaiselle Mars-kentälle, kau-

pungillakin alavimmalle osalle (ll-20m yi. meren-
pinnan). R:n tultua Italian pääkaupungiksi on

uusia kaupunginosia kasvanut kaikkialle puisto-

jen ja viinimäkien tilalle Monte Pinciolle, Quiri-

nalis-, Viminalis- ja Esquilinus-kukkuloille, Aven-
tinuksen ja Monte Testaccion väliin. Vatikaanin
viereen n. s. Prati di Castello alueelle sekä muu-
rin ulkopuolelle etenkin Porta Salaran. Porta

Pian (hienompi osa), Porta S. Lorenzon ynnä
Porta S. Ciovanni n (työväkeä) edustalle. Ter-

veydenhoidon ja liikenteen edistämiseksi on lai-

tettu vanhempiin kaupunginosiin uusia leveitä

katuja. Majoitettu liian epäterveellisiä, ahtaasti

rakennettuja kortteleita, kuten juutalaisten asui

tama Ghetto (vastapäätä Tiberin-saarta)
,

järjes-

tetty Tiberin juoksua syventämällä sen uomaa
sekä rakentamalla uusia komeita rantalaitureita.

V. 100!) päätetyn kaupungin asemakaavan jär-

jestelyn (Piano regolatore) mukaisesti on edel-

leen jatkettu uudistustöitä. Sen nojalla Palatinus-

ja Cadius-kukkulat sekä eteläpuolella oleva kau-

punginosa aina muuriin saakka on jätetty raken-

tamattomaksi muistomerkkialueeksi (Zona monu-
tnentale. — Kautta aikojen Aurelianuksen muuri
on ollut K:n suojana sen vihollisia vastaan. Sitä

on aina korjattu ja kunnossa pidetty, kuten
lukuisat muuriseiniin kiinnitetyt muistotaulut,

piirtokirjoitukset ja vaakunat vielä osoittavat.

Vasta v:n 1870 jälkeen vanha muuri on jätetty
oman onnensa nojaan. Joentakainen muurinosa
Trasteveressa on suurimmaksi osaksi jo hajoi-

tettu ja kaupungin laajentuessa sen pohjoinen
ja itäinen osa, luultavasti tulevat häviämään.
Sen tärkeimmät (osaksi alkuperäiset) portit ovat:
Porta del Popolo ivanhan Porta Flaminian
sijassa, rakennettu 1561), Porta Sala ra (ent.

P. Salaria), Porta Pia i suljetun ent. P. Nomen-
tanan sijassa, rak. 1564), Porta S. Lorenzo (ent.

Porta Tiburtina), Porta Maggiore (ent. 1*. Prae-

nestina; vesijohtorauniot, leipuri Eurysaeeen
hauta). Porta S. Giovanni, Porta S. Sebastiano
(ent. P. Appia), Porta S. Paolo (ent. P. Ostiensis)

sekä Janiculuiiiin puolella Porta S. Pancrazio
(ent. P. Aurelian vieressä). Trasteveren puolella

on myös paavi Irban VIII RarberinFn v. 1642

rakennuttama suojamuuri. Vanhojen kaupungin
muurien riittämättömyyden takia on v:n 1870
jälkeen R:ii ulkopuolelle n. 2-4 km päähän ra-

kennettu sarja linnakkeita.

Kadut kulkevat vanhoissa kaupunginosissa
aivan säännöttömästi, uusissa taas liian yksitoik-

koisesti ja kaavamaisesti. Varsinkin Tiberin puo-

liöissä kaupunginosissa (Campo Marzio, Ponte.

Parione. Regola, S. Eustachio, Pigna, Campitelli.

S. Angelo) on vielä tavaton määrä kapeita, mut-
kittelevia, pimeitä keskiajalta johtuvia katuja

ja kujia, joista usea on vain muutaman m:n
levyinen. R:n pääkatuna on edelleen Via de)

Corso 1. Corso Umberto Primo (muinaisen Via
Flaminian alkuosa Via Lata 1.500 m pitkä 12 m
leveä), joka Piazza di Veneziasta johtaa Piazza
del Popolo nimiselle torille ja yhä vielä on rooma-
laisten (kaupunkilaisten ja muukalaisten) suosi-

tuin kävelypaikka sekä karnevaalielämän keskus-

tana. Piazza di Veneziasta haaraa ntuu uusi Via
Nazionale itäänpäin Piazza delle Terme torille

Diocletianuksen tbermien ja päärautatieaseman
läheisyyteen ja niinikään (osaksi uusi) murto-
katu Via del Plebiscito ynnä Corso Vittorio Ema-
nuele länteen Tiberin rannalle. Jälkimäisestä

erkanee Via di Torre Argentina ynnä sen jat-

kona Via Arenula etelään, jatkuen vielä Ponte
Garibaldi-sillan toisella puolella Trasteveren halki

Viale del Renä. Piazza del Popoloon yhtyvät

vielä Tiberin rantaa seuraava Via di Ripettä ja

itäpuolinen Via del Babuino. jonka toinen pääte-

kohta on Piazza di Spagna. Sieltä lähtevä Via

de'Due Macelli jatkuu nykyään v :sta 1904 avaran
tunnelin kautta Quirinalis-kukkulan alitse aina

Via iVazionajeen. Samansuuntaisesti edellisen

kadun kanssa käy Via Sistina, jonka jatkot (Via

delle Quattro Fontane. Via Agoslino Depretis

ynnä Via Merulana) johtavat aina Lateraani-

kirkolle saakka. Via Nazionalesta lähtee Via del

Quirinale kuninkaanpalatsin ohi, jatkuu sitten

V. del Venti Settembre nimisenä Porta Pialle,

jonka toiselta puolelta V. Nomentana alkaa (saa-

nut nimensä muin. Noment uniista 1. nyk. Menta-
nastai. Muinaisen Forumin tienoilta käy uusi

murtokatu V. Cavour vanhan sokkeloisen kau-

punginosan (ent. Suburan) halki rautatieasemalle.

Uusissa kaupunginosissa on paljon suoria, leveitä

katuja. kuten V. Keale Piazza Cavourista

Piazza del Risorgimentoon. V. Cola di Kienzo

Piazza della Libertasta vastamainitulle torille.

Porta Pincianalle vievä V. Yenetio, V. Prineipe

Umberto v. m. kadut rautatieaseman länsipuolella.
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Rooma I.

(Muinaisjäännöksiä y. m.).

rorum Romanum. Pantkeon.

Saturnuksen ja Vespasianuk
temppelit Forumilla.

Titukseu kunniaportti sekä Venuksen
ja Roman temppeli.

1*A>.

Livian talo Palatinuksella.

3* J

»"MUSttm

Septimius Severuksen palatsi Palati-

nuksella.

Con st anti ii uksen basilika. 1\ i\ t i\ i Palat Hiuksella.



Rooma II.

(Muinaisjäännöksiä y. m.).

Constantinuksen kunniaportti. X. s. Janus quadrifrons.

(aracallan kylpylaitos. Dioclet ia miksen kylpylaitos.

#F5t
*«\

Porta San Paolo ynnii Cestiuksen
hautapyramidi.

Porta San Sebastiano ynnii Drusuk-
sen kaariportti.

Dioskuurit ratsuilleen kunink.
linnan edustalla.

V

Aqua Claudia,



Rooma III.

(Rakennuksia keski- ja uudelta ajalta.)
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Capitolium. Tiber-joki ja Castel Sant' Angelo.

Piazza Colonna ynnä M. Auieliuksen pylväs. Piazza Navona.

Fontana di Trevi. Suihkulaitos Janiculumilla.
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Piazza del Popolo. Pincio.



Rooma IV.

(Rakennuksia keski- ja uudelta ajalta).

Pietarinkirkko ja Vatikaani. Kunink. linna (Quirinale).

Lateraanikirkko. Lateraanipalatsi.

.nta Maria Maersri Euori lo Miira.

San Paolo ruori le Miira. San Paolon sisusta.



161 Rooma 162

— T o r e j a, aukioita ja puistoja ou mel-

koinen joukko; useimmat ovat koristetut taide-

teoksilla, suihkukaivoilla, muistomerkeillä j. n. e.

Huomattavin kaikista on suurenmoinen Pietarin

tori (Piazza di S. Pietro) Pietarinkirkon edus-

talla (273 m pitkä, 240 m leveä). Torin reu-

nustaa etelä- ja pohjoispuolelta Bernini'n 1667

suunnittelema komea travertiinipylväistö pyki-

myskuvineen. Sen keskellä on kahden suihku-

kaivon välissä 25,36 m korkea obeliski, joka 1586

paavi Sikstus V:n toimesta siirrettiin tänne kir-

kon sivulta. Capitoliumin palatsien välissä on
pieni Piazza del Campidoglio, Michelangelon
luoma; sen keskellä on keisari Marcus Aure-
liuksen antiikkinen ratsastajapatsas, jonka paikka
vielä keskiajalla v:een 1538 oli Lateraanikirkon
lähistöllä. Vilkkaan kaupunkielämän keskustana

on äskettäin laajennettu Piazza Colonna, joka on
saanut nimensä Marcus Aureliuksen muistopyl-

väästä. Vanhastaan kansan suosima kokous-

paikka on pitkulainen Piazza Navona 1. Circo

Agonale, jonka paikalla muinoin oli Domitii-

nuksen Stadium 1. kilparata ; siinä 3 suihku-

kaivoa, joista huomattava Bernini'n luoma keski-

mäkien barokkikaivo (obeliski ja 4 päävirran
Tonavan, Niilin, Gangeksen ja La Platan kuva-
patsaat). Kaupungin pohjoisosassa on Piazza di

Spagna (Bernini'n valmistama veneenmuotoinen
suihkukaivo ja muistomerkki Neitsyt Marian
saastuttamattomasta sikiämisestä v:lta 1857).

Siellä johtavat korkeat n. s. Espanjalaiset portaat

S. Trinitä de' Monti-kirkon aukiolle. Ennenmai-
nittua soikionmuotoista Piazza del Popoloa koris-

taa 2 kaivolaitosta ja obeliski. Muita huomat-
tavia toreja ovat : viime aikana uuden kansallis-

muistomerkin (aloit. 1885, vih. 1911, yli 30 milj.

liraa) takia laajennettu Piazza di Venezia,
P. Campo de' Fiori, ennen teloituspaikka, nyk.

vihannestori (Giordano Brunon muistopatsas,
1S89), P. del Quirinale, kuninkaallisen palatsin

edustalla (Castorin ja Polluxin jättiläiskuvat,

obeliski), P. della Rotonda Pantheonin edustalla

(obeliski), P. di S. Giovanni in Laterano Late-
raanikirkon vieressä (obeliski 47 m korkea, suu-

rin kaikista), Piazza Farnese (suihkukaivoja),

Piazza Barberini (Bernini'n Tritonikaivo), Piazza
Mattei (viehättävä kilpikonnakaivo Fontana delle

Tartarughe v:lta 1585). Uusista toreista mai-
nittakoon Piazza delle Terme sekä sen viereinen
Piazza dei Cinquecento rautatieaseman edustalla

ja laaja puistotori Piazza Vittorio Emanuele kau-
pungin kaakkoisosassa (suihkulaitoksen raunioita,

n. s. Trofei di Mario). — Siltoja Tiberin yli

vie nykyisin 13, joista muutamat ovat peräisin

muinaisuudesta. Mainittavimmat : Ponte Marghe-
rita (valm. 1892), Ponte S. Angelo (osaksi vanha
P. ^Elius v:lta 136 j. Kr.), Ponte Vittorio Ema-
nuele (1911), Ponte Gianicolense (valm. 1906),

Ponte Sisto (ent. Pons Valentinianus, uud. 1474),

Ponte Garibaldi (valm. 1889). Ponte Quattro Capi
(ent. Pons Fabricius) ja Ponte S. Bartolomeo
(ent. Pons Cestius) Tiberin saaren molemmin
puolin. — R :n puistoista on ensi sijassa

munittava ihana Monte Pincio Piazza del Popolon
yläpuolella (suurenmoinen näköala, kauniita istu-

tuksia, kuvapatsaita m. m. veljekset Cairoli,

pyst. 1883); siihen on myös lähemmin yhdistetty
viereinen ent. Villa Borghese (Goethen ja Victor
Hugon muistopatsaat). Janieulumin harjalle on
<i. VIII. Paineltu »/12

1.",.

viime aikana järjestetty viehättävä puisto Passeg-
giata Margherita (yli koko kaupungin ulottuva
näköala, Garibaldi'n ratsastajapatsas, pystytetty
1895). Vaikka R:n lähin ympäristö nykyään on
autiona ja viljelemätönnä, tarjoaa se monta mer-
kittävää kohtaa ja huomattavaa näköalaa, joista

mainittakoon Monte Mario, Ponte Molle, luostari

Tre Fontane, Via Appia. Edempänä on paljo huo-
mattavia paikkoja ja kaupunkeja: Tivoli, Pales-
trina, Frascati, Marino, Albano, Velletri y. m.
Rakennuksista ovat huomattavimmat lu-

kuisat kirkot ja palatsit. Lukemattomilla mui-
naisjäännöksillä, muistoesineillä ja taideteoksilla

nämä verrattomalla tavalla valaisevat koko länsi-

maisen kulttuurin kehityskulkua vanhan ajan lo-

pusta nykypäiviin saakka. R:n n. 400 kir-
kosta on tietenkin ensinnä mainittava kristi-

kunnan suurin temppeli maailmankuulu Pietarin-

kirkko (ks. t., S. Pietro in Vaticano). Kirkon lu-

kuisista taideteoksista ovat huomattavat apostoli

Pietarin pronssikuvapatsas 5:nneltä vuosis..

Michelangelon Pietä (ks. Pietä), Klemens XIII:

n

hauta (Canovan tekemä), Pius VII:n hauta
(Thorvaldsenin muovailema), kuuluisain taulujen

mosaiikkijäljennöksiä y. m. Maanalaisessa osassa

(Grotte Vaticane) on paljo vanhemmasta basili-

kasta siirrettyjä muistoesineitä, paavinhautoja

j. n. e. Lähinnä kuuluisin on R:n kaakkoisosassa
sijaitseva Lateraanikirkko (ks. t., S. Giovanni
in Laterano), perustettu jo v. 324 j. Kr. paavi
Silvester I:n toimesta, useasti uusittu ja laajen-

nettu (komea koristekatto, vanhoja mosaiikkeja,
paavienhautoja y. m.). R:n pääkirkkoja ovat seu-

raavat: komearakenteinen S. Maria Maggiore,
rak. ennen 432, monesti uusittu (vanhoja mar-
morikolonneja, mosaiikkikuvia, kauniita kappe
leita), Porta S. Lorenzon ulkopuolella oleva S. L o

renzo fuori le Mura (ks. Limina apostolo-
rum), vanha jo 578 uusittu takakirkko sekä

1216-27 rakennettu etukirkko (vanhoja pylväitä.

Pius IX :n hauta), suurenmoinen viisilaivainen

Porta S. Paolon ulkopuolella Ostiaan johtavan
tien varrella sijaitseva S. Paolo fuori le Mura.
perustettu 388, palon hävittämä 1823, sitten ko-

measti uusittu. S. Croce in Gerusalemme Late-

raanikirkon itäpuolella, kirkonkokouksen paik

kana 433, täydellisesti uusittu 1743 sekä R:n
eteläpuolella Via Appian varrella sijaitseva S

Sebastiano, myös kokonaan uusittu. Muita vmi

hempia kirkkoja: S. Agnese fuori le Mura Porta

Pian ulkopuolella, uusittu jo 626 sekä monesti

(katakombeja), Santa Cecilia Trasteveressa (van

hoja mosaiikkikuvia, Stefano Madernan tekemä
Pyhän Cecilian kuvapatsas), S. Clemente. nyk.

kirkko rakennettu 1108, sen alla vanha basilika

valmistunut 4:nnen vuosis. keskivaiheilla, tämän
alla 2:selta vuosis. johtuvan ylimysrakennuksen
jäännökset sekä pohjimpana tasaväliä naikuiset

muurit (vanhoja maalauksia ja mosaiikkikuvia)

.

S. Crisogono Trasteveressa (vanhoja pylväitä), s.

Marco, 833 uusittu. Palazzo di Vene/.ian yinpii

röimä. Santa Maria in Aracoelj Capitoliumin

Juno-temppelin paikalla S:imella vuosis. (van

hoja pylväitä, useita hautoja), Santa Maria in

Cosmedin Palatinuksen ja Tiberin välissä" mui-

naisrakennusten raunioilla (kaunis kellotorni

12:nnella vuosis., vanhoja pylväitä y. m.) , Santa
Maria (la Rotonda 1. Pantheon, ks. t.)> Santa Ma
rii in Trastevere, viehättivät vinha basilika, mai-
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iiittu 499, uusittu 1140. S. Pietro in Vincoli Co-

losseumin pohjoispuolella, rak. 442 (Pietarin kah-

leet, Julius II :n hauta ja Michelangelon Mooses),

Santa Pudenziana, R:n vanhimpia, kertomusten
unikaan Pietarin perustama senaattori Pudensin

taloon, Santa Sabina Aventinuksella, rak. 425

(24 vanhaa korintholaista pylvästä), S. Stefano

Rotondo Cseliuksella, ent. iso kauppahalli (Macel-

lum magnum) Neron ajoilta, vih. 5:nnellä vuo-

sis. Nuorempia kirkkoja ovat: jesuiittakirkko

Gesu 1575, S. Ignazio (1626-85, Pozzion komea
kattomaalaus). Santa Maria degli Angeli (vrt.

Rooma 1), Santa Maria sopra .Minerva, ainoa

goottilaiskirkko, rak, 1280 (Michelangelon Kris-

tuksen kuva), Santa Maria del Popolo, rak. 1099.

uusittu (ihania hautakuvia, lasimaalauksia), Santa
Brigida Piazza Farnesen varrella. S. Onofrio

Janiculumilla. rak. 1439 (Torquato Tasson hauta),

S. Pietro in Montorio, aloit. 1472. Uusia ovat:

S. Anselmo Aventinuksella v:lta 1900, S. Gioac-

chino Prati di Castellossa (1893) sekä juutalais-

ten synagoga (1904) ent. Ghettossa. Hautausmaa
(Campo Vera no) on S. Lorenzo fuori le Muran vie-

ressä, protestanttien y. m. on Monte Testaceion

lähistöllä (ks. Cestius). — M a a 1 1 i k k o r a-

kennuksista ovat mainittavimmat paavilliset

palatsit Vatikaani (ks. t.) ja Lateraani (ks. t.) sekä

Quirinali (ks. Quirinale), v:sta 1870 Italian

kuninkaan asuntona. Vielä paavin hallussa oleva

laaja Palazzo della Cancelleria (rak. 1486-95),

Palazzo di Venezia (aloit. 1455) Itävalta-Unka-

rin hallussa, Palazzo della Consulta (rak. 1739)

ulkoasiainministeriön virkarakennus, Palazzo

Braschi (rak. 1780) sisäasiainministeriön hallussa,

Palazzo Madama (rak. 1492, uusittu 1642), senaa-

tintalo. Capitoliumilla on senaattoripalatsi, nyk.

kunnan oma, P. Colonna lähellä Piazza di Vene-
rien palatsi ynnä museorakennus. Pantheonin
pohjoispuolella on eduskunnan iso palatsi Palazzo

del Parlamento. 1650 Bernini'n aloittama. Uu-
sista julkisista rakennuksista ovat huomattavat:

ylen laaja valtiovarainministeriön rakennus ja

sota-asiainministeriön rakennus Via Venti Set-

tembren varrella, komea oikeuspalatsi Palazzo di

Giustizia S. Angelon vieressä (valm. 1911). Lu-
kuisat ovat R:n y k s i ty i s p a 1 a t s i t, jotka

ainakin osaksi ovat vanhojen ylimyssukujen hal-

lussa. Näistä mainittakoon tärkeimmät : Palazzo

Barherini (taulukokoelma y. m.), P. Borghese (sa-

moin), P. Caffarelli Capitoliumilla. Saksan valta-

kunnan oma, P. Colonna lähellä Piazza di Vene-

ziaa, P. Corsini Trasteveressa, Accademia dei Lin-

cei nimisen tiedeakatemian hallussa, Kristiina

kuningattaren kuolinpaikka (suuria kokoelmia),

P. Doria Corson varrella (suuri taulukokoelma).

P. Farnese samannimisen torin varrella, P. Bns-

pigliosi (taulukokoelma, m. m. G. Reni'n Aurora),

P. Spada (veistoteoksia, m. m. Pompeiuksen kuva-

patsas). R:lle ennen ominaisista laajojen puistn

jen ympäröimistä palatseista (n. s. villoista) on

muutama jo hävitetty, kuten Villa Ludovisi Pin-

eion eteläpuolella. Jäljellä ovat m. m. Villa AI

bani (rikas kokoelma veistoteoksia), laaja Villa

Borghese 1. nyk. V. Umberto I Pinciolla. Villa T)o-

ria-Pamfili Janiculumin takana, Villa Medici Pin-

ciolla.

Tieteellisiä, opillisia ja sivistyk-
sen i s i ä 1 a i t o k s i a, seuroja j a y h d i s-

tvksiä on R:ssa vanhastaan melkoinen joukko.

Yliopisto, Bonifacius VIII :n 1303 perustama, kä
sittää v:sta 1870 4 tiedekuntaa (lainopillinen,

lääketieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen

ja filologis-filosofinen)
; n. 400 opettajaa, 3,849-

yliopp. (1912-13). Yliopistoon liittyy, paitsi Alek-
santeri VII :n 1665 perustamaa kirjastoa, erinäisiä

laitoksia m. m. teknillinen korkeakoulu (378 yliopp.

1912), seminaareja oppikoulujen mies- ja nais-

opettajien valmistamiseksi. R:ssa on opistoja ja

oppilaitoksia: 4 lyseota, 5 kymnaasia (1 tytöille),

8 teknillistä koulua (sam. 1 tytöille), seminaa-
reja, kauppakouluja y. m. Myöskin alkeisopetus

on R:ssa edistynyt ripeästi viime vuosikymme-
ninä. Jumaluusopillisia laitoksia on 52 kirkol-

lista seminaaria ja kollegia, kuten Collegium
Urbanum de propaganda fide, Pontificia Accade-
mia dei nobili Eeelesiastici valtiollisten ja hal-

linnollisten virkamiesten valmistamiseksi, jesu-

iittaan Pontificia Universitä Gregoriana (Colle-

gium Romanum), 1,070 yliopp. 1912 (ks. Jesuii-
tat) y. m. — Tiede- ja taideakatemi-
oista ovat tärkeimmät Accademia Reale dei Lin-

cei, kuninkaallinen tiedeakatemia, Accademia degli

Arcadi, Accademia Pontificia di Archeologia ; näit-

ten lisäksi on suuri joukko erikoistieteitä ja -tai-

teita harrastavia yhdistyksiä ja seuroja. Lisäksi

huomattava Kansainvälinen maanviljelystaloudel

linen laitos (Institut international d'agriculture.

perust. 1905). Sitäpaitsi useat valtiot R:ssa villi

pitävät tieteellisiä ja taiteellisia laitoksia, kuten
Saksa, Ranska, Englanti ja Ameriikan Yhdysvallat
(arkeologisia laitoksia), Belgia. Alankomaat, Itä-

valta ja Preussi (historiallisia laitoksia). Rausku.
Espanja ja Belgia (taideakatemioja) . Vielä eri

maiden tieteellisiä retkikuntia (m. m. v:een 1915-

asti toht. H. Biaudefn perustama suom. hist.

tutkijakunta) on toimessa R:ssa. Vihdoin useit-

ten maitten kansalaiset ovat perustaneet yhdis-

tyksiä maanmiestensä avustamiseksi, opastami-

seksi j. n. e.; mainittava m. m. Skandinaavialai

nen yhdistys, johon on kuulunut paljo suomalai-

sia jäseniä. — Kirjastoista on tärkein Va-

tikaanin (ks. t.) kirjasto, joka käsittää n. 400.000

nid., 45.000 käsikirj. Muita on: luostarikirjas-

toista muodostettu arvokas Biblioteca Vittorio

Emanuele (1912 n. 450.000 nid.. 350.000 pikku-

kirjaa, 5,800 aikakauskirjaa, 1.600 inkunahelia.

30.000 kirjettä y. m., 6^200 käsikirj.), Biblio-

teca Casanatense (125,420 nid.. 2.068 inkun., 5.999

käsikirj. y. m.), yliopistonkirjasto Biblioteca Ales-

sandrina '(135,502 nid.. 102.5215 lentokirj. y. m.).

Biblioteca Barberiniana. yhdistetty 1902 Vati-

kaanin kirjastoon, Saksan arkeologisen laitoksen

kirjasto y. m. Arkistoista ennen muita mainit-

tava tavattoman tärkeä ja runsas Vatikaanin ar-

kisto, joka Leo XIII: n toimesta avattiin tutki-

joille (102.435 nid. ja vihkoa).

B : n m u i n a i s t i e t e e 1 1 i s e t ja taide-
kokoelm at ovat arvokkaammat ja runsaam-

mat kuin minkään muun Euroopan kaupungin.

Rikkaimmat ovat vanhat Vatikaanin ja Lateraa-

nin kokoelmat, Capitoliumin kokoelmat (Konser-

vaattorienpalatsissa ja Museo Capitolinossn) . Mu-
seo Kircheriano (lop. 1913, sijassa esihistorialli-

nen ja kansatieteellinen museo), uusi Museo Na-

zionale Romano Diocletianuksen thermeissä (löy-

töjä kaupunginalueelta y. m.), Museo Nazionale-

di Villa Giulia (löytöjä Latkimista, Etruriasta

y. m.). Museo Barracco di Scultura antica. Ar-
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vokkaita ovat Galleria Nazionale cTArte antica

Palazzo Corsini'ssa (veistoteoksia, tauluja, piirrok-

sia), Galleria d'Arte moderna taidenäyttely ineeu,

ent. Villa Borghesen kokoelmat, Accademia di S.

Lucan taulukokoelma. Senlisäksi on useimmissa
yksityispalatseissa, kuten edellä on mainittu, huo-

mattavia kokoelmia.

R ;n teattereista ovat huomattavat Teatro
Drammatieo Nazionale (rak. 1885), Teatro Argen-
tina (oopperoita ja näytelmiä), Teatro Costanzi,

Teatro Metastasio (kansannäytelmiä), Teatro Qui-

rino (huvinäytelmiä). Soitto- ja lauluesityksistä

huolehtii m. m. tunnettu Accademia di Santa
Cecilia. Vanhat loistavat kirkolliset juhlat ovat
sitten 1870 supistuneet vaatimattomiksi, samoin
ennen suosittu karnevaali on viime vuosikymme-
ninä kokonaan menettänyt merkityksensä R:n
elämässä. R:ssa ilmestyy useita sanomaleh-
t i ä, kuten päivälehdet Tribuna, Giornale dTtalia,

Messaggero, sosialistien äänenkannattaja Avanti,
myöskin moniaita vieraskielisiä.

Elinkeinot. Teollisuus on R :ssa yleensä
vähäpätöinen. Parhaiten edustettuna on kaiken-
lainen pienteollisuus, varsinkin taiteellinen

:

kulta-, hopea-, pronssi- ja jalokivikoristeiden ja

-teosten, kipsi- ja marmorijäljennösten, korukan-
kaiden ja -ompelutavarain, pyhiinvaellusmuisto-

jen ynnä rihkamatavarain valmistus. Vain muu-
tamia suurempia tehdaslaitoksia on R:ssa. Kau-
pungista viedään etup. taideteollisuustuotteita,

tuodaan ravintoaineita, raaka-aineita j. n. e.

Äärettömän tärkeä on R:lle vanhastaan matkai-
lijaliikenne. Paitsi uskovaisia pyhiinvaeltajia

kaikista katolisista maista (etenkin pääsiäis-

aikana) vetää ,,ikuinen kaupunki" rikkailla muis-
toillaan ja runsailla taideaarteillaan vuosittain
suuret määrät tavallisia huvimatkailijoita, taitei-

lijoita, tiedemiehiä y. m. puoleensa. R:ssa onkin
tavaton määrä hotelleja, vieraskoteja, pensionaat-
teja. ravintoloita. R:aan yhtyvät useat pääradat;
ympäristöön ja lähikaupunkeihin välittävät lii-

kennettä paikallisrautatiet, sähkörautatiet ja

raitiotiet; itse kaupungissa on taajasti sähkö- ja

hevosraitioteitä y. m. Vesiliikenne on vähäinen,
ulkosatamana käytetään Fiumicinoa taikka Civi-

tavecchiaa.

R. on Italian kuninkaan, hallituksen, edus-
kunnan, keskusvirastojen y. m. asunto- ja kokoon-
tumispaikka. Vielä R. edelleen on paavin, kardi-

naalikollegion sekä paavillisten virkakuntien asun-
tona. Vatikaanilla, Lateraanilla ja Cancellerialla

on v:sta 1871 täydellinen eksterritoriaalioikeus.

Kaupungin hallintoa hoitaa kunnallisneuvosto
(Consiglio comunale, 78 jäsentä) sekä sen valit-

sema pormestari (Sindaco) ja maistraatti (Giunta
municipale). R:ssa on hyvin paljo hyvänteke-
viiisyyslaitoksia, sairaaloita, armeliaissäätiöitä

(Opere Pie, omaisuutta yli 100 milj. liraa) y. m.
[E. Petersen, „Vom alten Ronr' (1898) ; Tl. Schoe-

ner, „Rom" (1898); A. de Wan], ,.Roma Sacra"
(2:nen pain., 1905); Th. Gsell Fels, „Rom und
die Campagna" (Meyers Reisebiicher 6:s pain.,

1906); Zacher, ..Römisches Volksleben der Gegen-
vart" (1910) ;

Letarouilly, ..fidifices de Roine
moderne", 3 osaa (1840-57) ; R. Schneider, ,,Rome"
(1907); A. Strong, ..Roinan sculpture" (1907);
D. Gnoli, „Have Romu" (1909); TT. Schiick, „Ur-
strand, „Vandringar genom Rom" (1910)

;
T. &

W. Söderhjelm, ,,Italiensk renässans" (1907:

suom.) ; Ester Hällström, „Italienska dagar"
(1912).

j

Historia. Länsiroomalainen valtakunta
loppui vihdoin pitkällisen kitumisen jäljestä \

476 j. Kr. ja R. joutui Odoakerin (ks. Ödova-
k a r) haltuun. Mutta jo 493 itägoottien kunin-
gas Theoderik valtasi koko Italian. Hän oles-

keli enimmäkseen Ravennassa sekä antoi kau-
punginpäällikön hallita R:aa. Goottien valta
Italiassa päättyi ennen pitkää verisiin levotto-
muuksiin ja sotiin, joitten keskuksena R. tav.

oli. Lyhyessä ajassa (536-552) R. viisi kertaa
joutui piirityksen tai valloituksen alaiseksi. Ali-

tuiset taistelut sekä usein riehuvat ruttotaudit
ja nälänhätä vähensivät suunnattomasti R:n ja

sen ympäristön väkilukua ja suurin osa kaupun-
gin alaa oli jo aivan tyhjä ja asukkaaton. Kun
kuningas Totila 546 poistui R:sta saaliineen ja
vankeineen, jäi se niin autioksi ja tyhjäksi, että
kertomusten mukaan ainoastaan petoeläimet 40
päivän kuluessa siellä asuskelivat. Goottilais-
sotien aikana luovuttiin myös ikivanhasta ta-

vasta haudata vainajat kaupungin ulkopuolelle

ja entiset hautuupaikat, kolumbaariot ja kata-
kombit, osaksi hävitettiin, osaksi rappeutuivat
ja unohtuivat. Kun sitten langobardit valloitti-

vat suurimman osan niemimaata, jäi R. ympä-
ristöineen edelleen Ravennan eksarkin (ks. t.)

suojelukseen sekä luettin itäroomalaiseen kei-

sarikuntaan. Täten R:n piispat, paavit, saavut-
tivat yhä suuremman vallan sekä tulivat lopulta
melkein itsenäisiksi Itä-R:n vallan heikontuessa.
R. oli myöskin pääapostolien ja marttyyrien
asuin- ja kuolinpaikkana kaikkien kristittyjen
silmissä pyhä kaupunki sekä lukuisain toivio-

retkeläisten päämäärä. Kun sitten frankkilai-

set hallitsijat, Pipin Pieni ja Kaarle Suuri, lah-

joituksillaan vahvistivat ja enensivät paavien
maallista valtaa, tuli R. uuden Kirkkovaltion
pääkaupungiksi. V. 846 arabialaiset saraseenil

tunkeutuivat R:n muureille saakka ryöstäen
m. m. Pietarin ja Paavalin basilikoita; senjoh-
dosta paavi Leo IV rakennutti lujan muurin
ympäri Vatikaanin kaupunginosan, jota siitä

lähtien on nimitetty hänen mukaansa (lat. Leo-

polis 1. Civitas Lconina, it. Cittä Leonina). Seur.

vuosisatoina R:u ja sen ympäristön sotaisat yli-

myssuvut riistivät kaiken vallan itselleen sekä

elämöivät mielinmäärin R:ssa. Kaikkialle ko-

hosi 10:nnellä ja 11 :nnellä vuosis. aatelisiin-

noja ja -torneja, joista moni vielä on pystyssä

R:n vanhemmissa osissa. Kun Robert Guiscard
1084 tuli paavi Gregorius VII:n avuksi keisari

Henrik IV:tä vastaan, ryöstelivät hänen nor-

manni- ja saraseenijoukkonsa kaupunkia paheni

min kuin vandaalit aikoinaan ja tulipalo hävitti

Mars-kentän ja koko itäosan. Ainakin Crclius-

kukkula ja Aventinus muuttuivat tämän jäljestä

erämaaksi, missä vain vanhat kirkot keskellä

viinimäkiä törröttivät kaukana ihmisasunnoista.

R:n kansakin kyllästyi loppumattomiin rii-

toihin ja taisteluihin sekä päätti vapautua paa-

vin vallasta ja jälleen uudistaa vanhan tasaval

lan. V. 1143 R:n kansa asetti senaatin R:aa joh-

tamaan ;
Capitolium tuli tästä lähtien Rai val-

tiollisen elämän keskipisteeksi. Vasta Aleksan-

teri III (Bandinelli, 1159-81) ja Innocentius III

(Conti, 1198-1216) lujittivat jälleen paavien val-

lan R :ssa, Myöhemmin kansa uudelleen riisti
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herruuden itselleen sekä asetti omat hallitus-

miehensä. Näistä R:n keskiaikaisista, senaatto-

reista mainittakoon bolognalainen Brancaleone
degli Andalö, joka in. m. 1257 hävitti 140 aate-

lislinnaa, Sisilian kuningas Manfred ja Napoli 'n

kuningas Kaarle Anjoulainen. Kurjin oli R:n
tila paavien oleskellessa Ranskassa (1305-77).

Tosin haaveileva Cola di Kienzi (ks. t.) jälleen

koetti uudistaa R:n tasavallan sekä tehdä R:n
Italian valtioitten muodostaman liiton pääkau-
pungiksi. Mutta Rienzi'n aikeet raukesivat tyh-

jiin ja hän sai surmansa 1354. Vasta sitten

kuin Martinus V (Colonna) suuren kirkua

hajaannuksen loputtua saapui R:aan 1420, pa-

lautui rauha ja järjestys jälleen. Senninkään
kuin paavien maallinen valta jälleen lujittui, al-

koi R. kohota rappiotilastaan. Ennen pitkää R.

joutui renesanssisivistyksen piiriin sekä tuli

1400-luvun lopulla sen pesäpaikaksi. Jo Niko-

laus V (Parentucelli, 1447-55) paransi katuja,

siltoja ja kaivoja, korjautti useita kirkkoja y. m.

Sikstus IV (della Rovere, 1471-84) suoritti suuria

rakennustöitä (m. m. Ponte Sisto, Sikstuksen

kappeli). Varsinkin Julius II (della Rovere
1503-13) ja Leo X (de' Medici, 1513-21) edisti-

vät suurenmoisesti tieteitä ja taiteita sekä suo-

sivat auliisti niitten harjoittajia. Aikakauden
kuuluisimmat arkkitehdit, kuvanveistäjät ja maa-
larit, kuten Bramante, Michelangelo, Raffaello

Santi, Pintnriechio, Perugino y. m., kokoontui-

vat silloin K :aan sekä loivat mestariteoksensa.

Koko maailmasta tulvi suuria pääomia R:aan.
Kaupungin valloitus 1527 (n. s. Sacco di Ronia)

saattoi tosin jonkun verran häiriötä aikaan.

Vaikka jo Paavali III :ii (Farnesen, 1534-49)

ajoilta ilmeni jonkinlainen vastavaikutus rene-

sanssin ja humanismin rientoja vastaan, pysyi

R. yhä kaikkien kuvaamataiteiden parhaimpana
ahjona sekä sen etevimpien edustajien tyys-

sijana. Tarmokas Sikstus V (Peretti, 1585-90)

edisti suuresti R:n kehitystä; hän loi paljon uu-

sia katuja, m. m. Via Sistinan ynnä sen jatkot,

rakennutti uuden vesijohdon Acqua Felicen, Es-

panjalaiset portaat y. m. Mahtavat nepootti-

suvut (Aldobrandini, Barberini, Borghese, Chigi,

Farnese, Ludovisi, Odescalchi, Pamfili, Rospig-

liosi y. m.) hankkivat itselleen suunnattomia rik-

kauksia, joitten avulla rakennuttivat komeita
palatseja ja huviloita, täyttäen ne suurenmoi-
silla kokoelmilla. Varsinainen kansa taas vai-

pui yhä suurempaan köyhyyteen ja laiskuuteen,

aivan kuten muinaisessa R:ssa keisariajalla

R:ssa oli 1639 114,256 as., joista 24 piispaa.

1,786 pappia, 3,539 munkkia. 2.496 nunnaa,
2,180 kardinaalien huonekuntalaista.

Vielä 1600-luvulla suoritettiin suuria rakennus-

töitä U:ssa. Urbanus VIII (Barberini'n, 1623-

44) ynnä seuraavien paavien taiteellinen avus-

taja oli monipuolinen Bernini. jonka töitä ovat

m. m. Pietarintorin pylväistöt ja Vatikaanin
loistoportaat (Scala regia) . 1700-luvulla alet-

tiin l!:ssa ryhtyä muinaisjäännösten tieteelli-

seen tutkimiseen ja esineitten huolellisempaan

kokoilemiseen ja säilyttämiseen. Klemens X 1
\"

(Ganganelli, 1769-1774) järjesti Vatikaanin an-

tiikkikokoelmat, n. s. Museo Pio-Clementinon.

V. 1798 ranskalaiset lyhyeksi ajaksi saivat R:o
haltuunsa. Kun sitten Napoleon I 1809 vallat

tuaan Kirkkovaltion yhdisti R:n Ranskaan, tuli

siitä hänen toinen pääkaupunkinsa ; hänen poi-

kansa Napoleon tuli syntymästään 1811 R:n ku-
ninkaaksi. Kirkkovaltion jälleen jouduttua paa-
vin käsiin hallittiin R:aa ankarasti ja kaikki
vapauspyrinnöt tukahutettiin armotta. Mutta
1849 R. paavi Pius IX :n (Mastai-Ferreti'n, 1846-

78) paettua vallankumouksen tieltä julistettiin

tasavallaksi, joka samana vuonna kukistettiin

ranskalaisten valloitettua kaupungin. Kun Na-
poleon 111 :n täytyi vetää varusväkensä pois

Rista, valtasi Italian sotajoukko R:n tunkeutuen
kaupunkiin muurinaukosta Porta Pian vierestä'

20 p. syysk. 1870. Kuningas Viktor Emanuel II

saapui käymältä R:aan jouluk. 31 p. sam. v. ja

tammik. 26 p. 1871 R. julistettiin Italian kunin-
gaskunnan pääkaupungiksi. Senjälkeen R. (it.

la terza Roma) on ripeästi edistynyt: väkiluku
on kovasti kohonnut, uusia kaupunginosia kas-

vanut kaikkialle, uusia loistorakennuksia tullut

lisään j. n. e. Kaikenlaiset työt ja järjestelyt ai

heuttivat 1889 taloudellisen ahdinkotilan, josta

R. vain hallituksen avustuksella suoriutui. V.

1911 vietettiin R:ssa suurenmoisilla juhlalli-

suuksilla Italian kuningaskunnan 50-vuotista

muistojuhlaa.

[F. Gregorovius, ,,Geschiehte der Stadt Roni im
Mittelalter", 8 osaa (5 :s pain., 1903 seur.), Pas-

tor, ,,Geschichte der Päpste" (3 :s pain. 1899
seur.) ; Grisar, „Geschichte Roms und der

Päpste im Mittelalter" (1898 seur.); E. Stein-

mann, ,,Rom in der Renaissance" (1902) ; Joly,

„La Rome d'aujourd'hui" (1895) ; T. & W. Söder-

hjelm, ,,Italiensk renässans" (1907, myös suom.)
;

vrt. Rooma 1 ja3 (Rooman valtakunta).
Italia, Kirkkovaltio, Paavi.]

3. Kooman valtakunta.

Valtion alkuvaiheet. Kuninkai-
den aika (n. 753- n. 510 e. Kr.).

Roomalaisten perintätaru kertoi, että Alba Lon-
gan (ks. t.) kuninkaan Numitorin tyttären Rhea
Silvian ja Mars-jumalan kaksoispojat Romulus ja

Remus olivat perustaneet kaupungin Palatinus
kukkulalle ja että Romulus oli nimittänyt kau-

pungin oman nimensä mukaan surmattuaan vel-

jensä Remukseu. Romuluksen jälkeen mainitaan
vielä kuusi kuningasta : Numa Pompilius, Tul-

lus Hostilius, Aneus Marcius, Tarquinius Pris

cus, Servius Tullius ja Tarquinius Superbus (ks.

n.), jotka muka olivat ohjanneet ja kehittäneet

R:n valtiolaitosta. X
T
oilla tarinoilla on epäile-

mättä todellista pohjaa eikä sovi pitää R:n seit-

semää kuningasta satuhenkilöinä tai pelkkinä

vertauskuvina. Varsinkin kolmen viimeisen ku

ninkaan elämää ja hallitustoimia on kuvattu
seikkaperäisesti. Nämä kuninkaat, Tarquiniuk
set ja Servius Tullius, olivat muinaistarinain mu
kaan etruskilaista alkuperää; tämä näyttää osoit-

tavan, että R. kuningasajan lopulla oli läheisessä

suhteessa etruskeihin, kenties myöskin heidän yli-

herruutensa alaisena. Servius Tullius on kansan

-

tärinäin mukaan ollut hurskaan, alamaistensa pa-

rasta harrastavan hallitsijan perikuva. Hän on

muka toimeenpannut moniaai mitä tärkeimmät
uudistukset: tribus-jaon (ks. t.), eenturia-laitok

sen ynnä censuksen ja centuria-kokouksel (ks. n.)

sekä myös rakennuttanut mahtavan muurin R:n
ympärille (vrt. Rooma 1). Lähteiden epäluotet-

tavuuden takia tiedot K:n valtion vanhimmista
yhteiskunnallisista oloilta ja laitoksista ovat pe-
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räti niukat ja vaillinaiset. Joka tapauksessa val-

litsi Roomassa monarkkinen hallitusmuoto, niin-

kuin vanhimmalla ajalla oli laita kaikissa Apen-
niinien niemimaan valtioissa. Kuitenkaan kunin-
gasvalta ei ollut perinnöllinen, vaan siirtyi su-

vusta toiseen kansan vaalin nojalla. Kuningas
(rex) valittiin etupäässä johtamaan kansaa sodan
aikana. Sotakurin ylläpitämiseksi hänellä oli

korkein tuomio- ja rankaisemisvalta. Tavalli-

sen kertomuksen mukaan R:n viimeisen kunin-

kaan Tarquinius Superbuksen karkoittaminen
ja kuningasvallan lakkauttaminen tapahtui
n. vv. 510-507 e. Kr.
Kuninkaan rinnalla oli neuvoskunta s e-

naatti (ks. t.). Tärinäin mukaan jo Eomu-
lus oli valinnut 100 miestä senaattiin ja Tarqui-

nius Priscus lisännyt senaatin jäsenten luku-

määrän kaksin- tai kolminkertaiseksi. R:n kansa-
laiset jakaantuivat patriiseihin (ks. t.)

ja plebeijeihin (ks. Plebs). Patriisit

olivat ne maata omistavat kansalaiset, jotka

yhdessä kuninkaan kanssa hoitivat yhteiskunnan
asioita. Patriisien suojeluksen alaisina olivat

klientit, suojatit 1. turvatit, jotka olivat velvolli-

set seuraamaan ja avustamaan suojelusherraansa

(patronus) myötä- ja vastoinkäymisessä. Klientit

lienevät alkuaan olleet vapautettuja orjia ja

muukalaisia taikka patriisien valloittaman maa-
alueen asukkaita. Plebeijejä olivat muut vapaat
kansalaiset, jotka eivät saaneet ottaa osaa val-

tion hallintoon, kuten pienviljelijät, tilattomat,

käsityöläiset y. m. Arvattavasti erotus patrii-

sien ja plebeijien välillä ensi alussa oli talou-

dellista laatua, mutta vähitellen yksin syntyperä
tuli määrääväksi.

Perintätietojen mukaan R:n väestö oli jaettu

kolmeen heimopiiriin (tribus) : Tities, Ramnes,
Luceres, kukin tribus oli jaettu 10 kuuriaan
(curia) ja jokainen kuuria 10 sukuun (gens). Jo
muinaisuudessa otaksuttiin, että Ramnes nimityk-
sellä tarkoitettiin R:n alkuperäistä väestöä, että

Tities olivat Titus Tatiuksen seurassa kaupun-
kiin muuttaneet sabiinit ja Luceres Tullus Hosti-
liuksen R:aan siirtämät Alba Longan asukkaat
taikka sinne tulleet etruskit. Kuuria-osastojen
perusteella järjestettiin sotajoukko. Kukin osasto
asetti jokaiseen kutsuntaan 100 jalkamiestä 1.

centurian ja 10 ratsumiestä, joten tribus-piirin

osalla oli 1.000 jalkamiestä (milites) ja 100 ratsu-

miestä (cclcrcs). Sotajoukko saattoi kokoontua
päättämään sodanjulistuksesta tai rauhanteosta.
Tasavallan perustaminen. Säät y-

riidat. Italian valloitus (n. 510-265
e. Kr.).

Kuninkaan sijaan tuli valtion johtajiksi

kaksi vuodeksi valittua virkamiestä, joita myö-
hemmin nimitettiin konsuleiksi (ks. t.)

I. virkatovereiksi; vanhempi nimitys oli prcclor
(sotapäällikkö). Kumpikin konsuli saattoi virka-
aikanaan toimia vapaasti ja itsenäisesti, mutta
toisella oli aina oikeus estää virkatoverinsa
toimenpiteitä. Senaatti oli edelleen konsulien neu-
vostona, joten sen jäsenten nimitys, kokoon-
kutsuminen sekä kokousten johto ynnä päätös-
ten toimeenpano oli konsulien asiana. Senaatti
teki esityksensä kansankokoukselle sekä vahvisti
tämän päätöksiä hyväksymisellään. Vaikka
senaatti kertomusten mukaan jo tasavallan ensi
aikana oli täydennetty etevillä plebeiji jäsenillä.

oli senaatti vielä kauan aikaa aatelisten patrii-

sien vallassa. Vanha curia-kokous (comitia
curiata) säilyi vielä ilman mitään valtiollista

merkitystä; sitävastoin siitä kehittynyt centuria-
kokous (comitia centuriata) sai yhä suuremman
vaikutuksen. Koska kaikki virkamiehet, tuomarit
ja papit olivat patriiseja, pakotettiin plebeijit

liittäytymään yhteen patriiseja vastaan voittaak-

seen suurempia oikeuksia yhteiskunnallisessa ja

valtiollisessa elämässä. Perintätietojen mukaan
plebeijit saavuttivat ensimäiset voittonsa vael-

tamalla pois R:sta. Ensimäisen vaelluksen
(v. 494 e. Kr.) tärkeimpänä tuloksena mainitaan
erityisten luottamusmiesten, kansantribuu-
nien (ks. t.), asettaminen plebeijien keskuu-
desta. Tribuuni saattoi pelkällä kiellollaan (inter-

cessio) kumota senaatin päätökset ja konsulien
toimenpiteet. Hänen persoonansa oli pyhä ja

loukkaamaton. Tribuuneja lienee alkuaan ollut

neljä; sittemmin heidän lukunsa lisättiin 10:ksi.

Kansantribuunien ohessa mainitaan ediilit
(ks. t.). Patriisien ja plebeijien eripuraisuus
johti vanhan sovinnaisen kaupunginoikeuden
kodifioimiseen ja kirjoitettujen lakien laatimi-

seen. V :ksi 451 valittiin 10 miestä (ks. D e c e m-
v i r i) valmistamaan kirjoitettuja lakeja ja näille

annettiin korkein valta. He saivat virka-aika-

naan 10 lakitaulua valmiiksi. Seur. v:ksi ase-

tettiin samanlainen lautakunta jatkamaan edelli-

sen työtä. Kun nämä kymmenmiehet käyttäy-
tyivät väkivaltaisesti eivätkä aikoneet luopua toi-

mestaan, nousi kansa kapinaan ja kukisti heidät

(vrt. Claudius 2). Senjälkeen valtiolaitos

palautettiin entiselleen. Uudet konsulit L. Vale-

rius Potitus ja M. Horatius Barbatus päättivät

kymmenmiesten lainsäädännän liittämällä kaksi

uutta taulua ennenmainittuihin 449 e. Kr. Nämä
taulut, n. s. Kahdentoista taulun
lait (ks. t.), sisälsivät etupäässä siviilioikeutta

ja oikeudenkäyntiä koskevia määräyksiä, mutta
myöskin rikosoikeutta y. m. Vanhastaan patrii-

sit kiivaasti puolustivat säätynsä puhdasveri-

syyttä ja täysvertainen avioyhteys patriisien

ja plebeijien välillä (conubium) oli laissakin

kielletty. V. 445 patriisit kuitenkin kansan-
tribuuni C. Canuleiuksen esityksestä suostuivat

tuon rajoituksen poistamiseen. Valtion johtoon

päätettiin v. 444 asettaa joko kaksi konsulia

taikka useampia s o t a t r i b u u n e j a (ks. Tri-
buuni). Yksinomaan sotatribuuneja oli sitten

valtionjohtajina 390-367, vuodessa 3-9. V. 435
asetettiin kaksi censoria taksoittamaan ja

luetteloihin merkitsemään veronmaksajia ja ase-

velvollisia. Nämä valittiin oikeastaan 5 v:ksi.

mutta heidän virkatoimensa rajoitettiin miltei

heti korkeintaan 1
1
/2 v :ksi.

Tasavallan ensi vuosisadoilta mainitaan rooma-
laisten historioitsijain kertomuksissa melkoinen

joukko sotia ja taisteluja kuikkien R:n naa-

purien kanssa. Kuitenkin näistä kertomuksista

perin vähiin jää jäljelle kriitillisen tarkastuksen

jäljestä. Tavallisten kertomusten mukaan Tarqui-

niusten kuningassuku koetti palata Rraan heimo
laistensa etruskien avulla (vrt. Por Senna).
Todennäköisesti Rooma ynnä Latium edelleen

pysyivät etruskien vallan alaisena, ehkä vain

lyhyen ajan. Taisteluissa etruskeja vastaan

roomalaiset ja latinalaiset toimivat yhdessä,

mutta sopu oli useasti epävarma. Perintätietojen
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mukaan roomalaiset jo Servius Tulliuksen halli-

tessa olivat tehneet liiton muun Latiumin asuk-

kaiden, latilaisten 1. latinalaisten kanssa. Tosi-

asiassa roomalaisten ja latinalaisten keskinäiset

suhteet järjestettiin eräällä liittosopimuksella,

jonka konsuli Spurius Cassius Yecellinus teki

latinalaisten kaupunkien valtioliiton kanssa, luul-

tavasti 493. Tämä liitto oli samalla ystävyys-
ja puolustusliitto; se oli oikeastaan suunnattu
Latiumin sotaisia naapuriheimoja, sequejä ja

volskeja, vastaan, jotka vuoriltaan alinomaa
hätyyttivät Latiumin tasangon asukkaita. Sitten-

kuin nämä heimot oli kukistettu, käänsivät

roomalaiset aseensa pohjoispuolisia naapurei-

tansa, etupäässä Veji'ä vastaan. Ratkaiseva sota

alkoi 406 ja päättyi 396 Veji'n valloittamiseen

diktaattori M. Furius Camilluksen iks. t.) joh-

dolla.

Vähän senjälkeen R. joutui suureen vaaraan,
kun keltit 1. gallit samoilivat Italiaan. Allian

(ks. t.) joella saamansa voiton jäljestä gallit

valtasivat kaupungin; ainoastaan Capitoliumin
linnavuori jäi roomalaisten haltuun. Saatuaan
runsaat lunnaat poistuivat gallit, mutta hätyyt-

teliväl vielä useita kertoja R:n alueita. V. 358

uudistettiin sopimus latinalaisten valtioliiton

kanssa ja v. 354 solmittiin liitto samnilaisten

kanssa. Kun R:n ylivalta Latiumissa yhä vah-

vistui, ryhtyivät latinalaiset v. 340 puolusta-

maan itsenäisyyttään. Sota päättyi 33S latina-

laisten kukistukseen : Latiumin kaupunkien valtio-

liitto hajosi ja useimmat kaupungit menettivät

itsenäisyytensä sekä tulivat municipikaupungeiksi.
Tiiman jälkeen R:n valtion ala oli n. 12,000 km2

ia asukasluku n. 3
/« miljoonaa.

Latiumin kukistuksen jälkeen seurasi sotia

roomalaisten ja samnilaisten välillä (327-304 ja

298-290). Lopullinen rauha tehtiin 290, jolloin

samnilaiset saivat pitää vuorimaansa R:n yli-

herruuden alaisina. Pian tämän jälkeen rooma-
laiset saivat tilaisuuden puuttua Etelä-Italian

asioihin. Kun Tarentumin asukkaat ahdistelivat

R:ii laivastoa, syttyi sota R:n ja Tarentumin
välillä. Vaikka tarentolaiset saivat puolelleen

lukaanlt, messaapit ynnä muut heimot sekä vielä

kutsuivat avukseen Epeiroksen kuninkaan Pyr-
rhoksen (ks. t.), täytyi Tarentumin 272 antau-
tua roomalaisille. Myöskin Etrurian heikontu-
neet kaupungit joutuivat tähän aikaan R :n val-

taan. Näiden valloitusten jälkeen R:n hallit-

sema osa Italiaa oli n. 130,000 km2 ja asukas-
luku n. 4 miljoonaa: se ulottui Arnus- (nyk.

Arno) ja Rubico- (nyk. Fiumicino) joista Messinan-
salmeen. Siten Apenniinien niemimaan eteläosa

täydellisesti oli joutunut R:n vallan alaiseksi ja

Italia nimitys, jota kreikkalaiset muinoin olivut

käyttäneet sen äärimäisestä kärjestä, nim. Regiu-
mista (nyk. Reggio di Calabria) Scylaciumiin
(nyk. Squillaee) ulottuvasta osasta, tuli koko
niemimaan tavalliseksi nimeksi.

Ennenkuin Italia täten joutui R:n valtaan,

olivat patriisien ja plebeijien väliset säätyriidat

päättyneet jälkimäisten eduksi. Alituinen sota-

tila edisti voimakkaasti yhteiskunnan kansan
valtaistuttamista, koska pitkällisiä sotia ei voitu

käydä menestyksellisesti ilman kaikkien kansan
kerrosten myötävaikutusta. I*st>at plebeijit, kuten
M'. Curius ja C. Fabricius (ks. n. K ylenivät

valtion korkeimpiin luottamustoimiin sekä kun

nostautuivat sodan ja rauhan aikana. Kuitenkin
toinen konsuli vielä v :een 172 e. Kr. säännölli-
sesti valittiin patriisien keskuudesta. Mitään
suurempaa erimielisyyttä patriisien ja plebeijien

välillä ei syntynyt ennenkuin v. 287, jolloin

plebeijit aseellisina miehittivät Janiculumiu.
Silloin diktaattori Q. Horiensius sääti lain, jonka
mukaan tribus-kokouksen (cornitta tributa, ks.

C omi ti a) päätökset (plebiscila) tulivat sito

viksi koko kansalle sekä samanarvoisiksi cen-

t uria-kokousten päätösten (legcs) kanssa. Lain-
säädäntö sekä alempien virkamiesten vaalit jou-

lun at tästä lähtien suurimmaksi osaksi tribus-

kokousten huoleksi; sitävastoin valtion korkeim
mat virkamiehet: konsulit, pnetorit ja ceusorit

valittiin eenturia-kokouksissa.

Puunilaissodat. Yli valtius Väli-
m e r e n-m aissa ja maailmanvalta
(265-133 e. Kr.).

Sittenkuin Etelä-Italia täydellisesti oli joutu-

nut R:n valtaan, käänsivät roomalaiset huo-
mionsa niemimaan jatkoon, Sisilian saareen.

Tästä johtui yhteentörmäys Karthagon kanssa.
Kun roomalaiset avustivat kampanialaisia palkka-
sotureita mamertiineja, jotka olivat miehittä-
neet Messanan, seurasi v. 264 sota R:n ja Kar-
thagon välillä. Kaikkiaan oli 3 sotaa, joita

tavallisesti nimitetään puunilaissodiksi.
Vaikka Karthago tähän aikaan oli silloisen

maailman ensimäinen merivaltio ja R:lla sodan
alussa oli tuskin nimeksikään sotalaivoja, niin

konsuli C. Duilius vartavasten rakennetulla lai-

vastolla loistavasti voitti karthagolaiset Myken
meritaistelussa v. 260. Senjälkeen käytiin sotaa

vaihtelevalla onnella vielä monta vuotta. Vih-

doin konsuli C. Lutatius Catulus ratkaisevasti

voitti karthagolaiset iEgates-saarten luona v. 242.

Rauhanteossa v. 241 Karthago jätti R :lle koko Sisi-

lian ynnä sen ja Italian manteren välillä olevat

saaret sekä maksoi suuren sotakorvauksen. Sisi-

lia tuli R:n ensimäiseksi voittomaaksi 1. pro-

vinssiksi. Rauhanteon jälkeen roomalaiset vil-

pillisesti anastivat v. 238 Sardinian, joka hei-

dän selityksensä mukaan sijaitsi Sisilian ja Ita-

lian välillä sekä ottivat haltuunsa Korsikankin.
Samaan aikaan roomalaiset tekivät sotaretken

Adrianmeren toiselle puolelle Illyriaau, minkä
jälkeen Apollonia (lähellä nyk. Aulonaa 1. Valo-

naa) ja Epidamnos (myöh. Dyrrhachium, nyk.

Durazzo) ynnä Korkyra (nyk. Korfu) liittou-

tuivat R:n kanssa. Pohjoiseenkin päin laajeni R :n

alue. Konsuli M. Claudius Marcellus voitti keltti-

läiset Clastidiumin edustalla <nyk. Casteggio) ja

toinen konsuli Cn. Cornelin- Scipio valtasi Medio-
laniumin (nyk. Milano)

;
tämän jälkeen kelttiläiset

alistuivat R:n valtaan v. 222. Vähiin senjälkeen

R. ja Karthago uudelleen joutuivat sotaan. Kun
roomalaiset vastoin Hasdrubalin (ks. t.) kanssa
tekemäänsä sopimusta ottivat suojelukseensa Ebro-
joen eteläpuolella sijaitsevan Saguntumin (ks. t.)

ja karthagolaisten seuraava ylipäällikkö Hanni-
bal v. 219 valloitti kaupungin, syttyi sota R:n
ja Karthagon välillä (toinen puunilaissota

vv. 218-201 e. Kr.). Hannibal hyökkäsi sotajouk-

koineen Italiaan, missä hän toivoi saavansa apua
R:n alamaisilta ja liittolaisilta. Vaikka hän
voitti m. m. konsuli C. Flaminiuksen (ks. t.)

Trasumenus-järven (nyk. Lago di Trasimenoi
rannalla v. 217 ja molemmat konsulit L. vEmi-
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lius Paulluksen ja C. Terentius Varron Cannam
(ks. t.) taistelussa v. 216, niin roomalaisten sit-

keä, järjestelmällinen vastarinta sekä heidän

liittolaistensa uskollisuus lopulta mursivat Kar-
thagon voimat. R:u päälliköiden, varsinkin

P. Cornelius Scipion, saavuttamat menestykset

Pyreneitten niemimaalla ja Afrikassa pakottivat

Karthagon kutsumaan Hannibalin pois Italiasta.

Zaman taistelussa 202 päättyi sota R:n hyväksi.

Rauhanteossa Karthago luopui kaikista Afrikan
ulkopuolella olevista alusmaistaan sekä melkein
koko sotalaivastostaan ja maksoi suuren sota-

korvauksen. Karthagon kukistuessa R. saavutti

ylivaltiuden Välimeren länsiosassa ja saattoi täy-

sin voimin kääntyä itäänpäin heikontuneita hel-

lenistisiä valtioita vastaan. Tappioistaan huoli-

matta Karthago jälleen suuresti vaurastui laajan

kauppansa ja rikkaan alueensa avulla. Sentäh-

den roomalaiset vielä kerran v. 149 tarttuivat

aseisiin tuhotakseen vanhan kilpailijansa. Var-
sinkin tunnettu valtiomies M. Porcius Cato ja

Numidian kuningas Masinissa puuhailivat väsy-

mättömästi Karthagon perikatoa. P. Cornelius

Scipio iEmilianuksen ylijohdolla Karthago val-

loitettiin tuimien taistelujen jälkeen ja hävitet-

tiin maan tasalle v. 146. Karthagon alue yhdis-

tettiin R:n valtakuntaan Africa nimisenä pro-

vinssina.

Ennen Karthagon lopullista häviötä R. useilla

Illyriassa, Makedoniassa ja Vähässä-Aasiassa käy

-

millään sodilla lujitti ylivaltansa kreikkalaisessa

maailmassa. Makedonia menetti melkein täydel-

lisesti vaikutuksensa Kreikassa, Syyria työnnet-
tiin pois Vähästä-Aasiasta ja heikonnettiin tun-

tuvasti ja Egypti kadotti useimmat alusmaansa.
Makedonia ei säilynyt enää kauan itsenäisenä val-

tiona. Kun roomalaiset v. 171 julistivat sodan
sen kuningasta Perseusta vastaan, tunkeutui L.

^Emilius Paullus Makedoniaan sekä päätti koko
sodan Pydnan taistelulla v. 168. Vihdoin maa
muutettiin R:n provinssiksi v. 147. Makedonian
jälkeen tuli itse Kreikan vuoro joutua R:n val-

taan. Sittenkuin Akhaian liittokunta oli hajoi-

tettu ja m. m. rikas Korinthos oli perin pohjin
hävitetty varoitukseksi muille, menetti Kreikka
valtiollisen itsenäisyytensä sekä yhdistettiin Ma-
kedonian provinssiin, kunnes erityinen Akhaia-
maakunta myöhemmin muodostettiin. Pergamo-
nin viimeisen kuninkaan Attalos III Philometo-
rin jälkisäädöksen nojalla roomalaiset v. 133 sai-

vat haltuunsa suuren alusmaan, joka niinikään
järjestettiin Asia nimiseksi provinssiksi. Roo-
malaisten täytyi myöskin yhtämittaa Italiassa

taistella kelttiläisiä ja ligureja vastaan. R:n sota-

joukot tunkeutuivat lakkaamatta eteenpäin ja

roomalaiset ynnä latinalaiset siirtolaiset seura-

sivat heitä, joten Pohjois-Italia (Gallia Cisal-

pina) vähitellen joutui täydellisesti R:n valtaan.

Pyreneitten niemimaalla roomalaiset kävivät ko-

via taisteluja sikäläisten alkuasukkaiden kanssa.
Lopulta ennenmainittu Scipio iEmilianus kukisti
eri heimot sekä valloitti v. 133 pitkällisen piiri-

tyksen jälkeen Numantian.
Valtiolaitos pysyi tällä ajanjaksolla näennäi-

sesti samanlaisena kuin ennen, mutta muuttui
tosiasiassa useissa kohdissa. Toisen puunilais-
sodan ajoilta, saakka kansankokousten merkitys
vähenemistään väheni ja kaikki valta keskittyi
senaattiin. Senaatin huolena oli valtionvarain

hoito ja käyttö, joten se päätti valtion tuloista

ja menoista, määräsi verot sekä vuokrasi verojen-
kannon urakoitsijoille (ks. Publikaani). Se
huolehti voittomaiden hallinnosta, hoiti ulko-

asioita, ylläpiti yhteyttä vieraiden valtioiden

kanssa sekä valvoi myös oikeustointa ynnä
uskonnon asioita. Senaatti oli virkaylimystön
(nobilitusj keskuksena ja edustajana. Ainoastaan
se, joka oli joutunut n. s. kuruliseen virkaan
(ks. S e 1 1 a c u r u 1 i s) , se on tullut ainakin
qurcstoriksi, saattoi lukeutua tähän ylimystöön,
jonka jäsenet pitivät kaikkia valtion virkoja
yksinomaisena etuoikeutenaan. Varsinaisen virka-

ylimystön, senaattorisäädyn, ohella muodostui
rahaylimystö, ritarisääty. Tämän säädyn jäsenet

saivat haltuunsa liikeyritykset ja rahatoimet sekä

veronkanto-oikeuden, joten heidän vaikutuksensa
yhteiskunnassa oli tavattoman suuri.

Tasavallan loppuaika. Sisälliset
levottomuudet ja sodat (133-30 e. Kr.).

Kun Karthago oli hävitetty ja Makedonia ynnä
Kreikka vallattu, oli R:n tasavalta silloisen

maailman mahtavin valtio; sen alue ulottui

Alpeilta Afrikan erämaihin sekä Atlantin valta-

merestä kauas Vähään-Aasiaan. Mutta alin-

omaiset sodat olivat hyödyttäneet vain ylimys-
piirejä; sitävastoin kansan ydin, maataviljelevä

luokka, oli kuten ennenkin kantanut raskaimman
taakan sotien raivotessa, kaupunkilaisväestö taas

oli paljoa vähemmän rasitettu ja alin kansan-
luokka, köyhälistö, oli lain mukaan vapautettu

sotapalveluksesta. Sodat olivat myös aikaansaa-

neet täydellisen muutoksen koko Italian talou-

dellisessa elämässä. Viljanviljelys ei enää kan-
nattanut, sittenkuin R. oli saanut viljaatuoi tavia

alusmaita. Suuret tilanomistajat suoriutuivat

kuitenkin helpommin orjalaumainsa avulla kuin
varsinaiset talonpojat. Taloudelliset ja yhteis-

kunnalliset epäkohdat tulivat ennen pitkää niin

räikeiksi, että muutosta kovasti kaivattiin.

Senaatin velvollisuutena olisi ollut ryhtyä paran-

nuspuuhiin, mutta koska sen jäsenistön edut etu-

päässä olivat kysymyksessä, jäivät kaikki toimen-

piteet sen puolelta sikseen. Siksi itse kansan
täytyi ryhtyä parantamaan asemataan ja siitä

oli seurauksena pitkällinen levottomuuksien ja

uudistusten ajanjakso, joka päättyi tasavaltaisen

hallitusmuodon kukistumiseen.

Kansan asiata ajoi ensiksi Tib. Sempronius
Gracchus (ks. Gracchus 2), lempeä, hienosti

sivistynyt ylimys, joka valitutti itsensä kansan-

tribuuniksi v:ksi 133 e. Kr. sekä heti ryhtyi

uudistuspuuhiin. Ajaakseen uudistuksensa täydelli-

sesti perille Tib. Gracchus pyrki vielä seuraavan

vuoden kansantribuuniksi vastoin perinnäistapaa.

Mutta vaalitoimituksen aikana syntyneessä me-

telissä Gracchus ynnä 300 hänen puoluelaistaan

sai surmansa. Hänen nuorempi veljensä Gaius

Gracchus (ks. Gracchus 3) jatkoi hänen työ

tään laajemmin ja tarmokkaammin. Gaius

Gracchuksen päämääränä oli kansanvaltaisen hal-

lituksen luominen, hallinnollisten epäkohtien ja

puutteellisuuksien poistaminen sekä yhteiskunnal-

listen olojen parantaminen. Hän tuli kansan

tribuuniksi v:ksi 123 sekä niinikään v :ksi 122.

Virka-aikanaan hän esitti ja ajoi perille useita

tärkeitä lakiehdotuksia. Mutta kun Graeclmsta

juonittelujen takia ei enää valittu uudestaan tri-

buuniksi ja senaatti aikoi peruuttaa muutamia
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hänen toimenpiteitään, ryhtyivät hänen puolue-

laisensa aseelliseen vastarintaan. Mellakassa ta-

pettiin 3,000 kansanpuoluelaista : Gracchus itse

surmautti itsensä orjalla 121 e. Kr. Useimmat
Gaius Gracchuksen laeista jäivät voimaan, kuten
lait vii janjakelusta sekä tuomarinvirkojen täyt-

tämisestä. Vähää myöhemmin Rooma joutui so-

taan, joka räikeästi paljasti koko hallituspuolueen

ja ylimystön turmeluksen ja kyvyttömyyden,
niin. sotaan Jugurthaa (ks. t.) vastaan (111-105

e. Kr.). Lopuksi kansa valitsi sivistymättömän,
halpasukuisen C. Mariuksen (ks. t.) konsuliksi

v :ksi 107 sekä määräsi hänelle erityisellä pää-
töksellä sodankäynnin Jugurthaa vastaan. Sota
päättyikin pian .1 uunit ha n vangitsemiseen 105

e. Kr. Marius pani toimeen useita tärkeitä

uudistuksia sotajoukon muodostuksessa ja asestuk-

sessa. Hän otti näet joukkoihinsa etupäässä köy-
hälistöön kuuluvia sotamiehiä, jotenka armeia
muuttui asevelvollisesta kansalaismiliisistä pesta-

tuksi palkkajoukoksi. Senlisäksi Marius määriisi

kaikille jalkamiehille samat aseet ja varustukset.
Legioona jaettiin kohortteihin (ks. t.) ja ratsu-

väki muodostettiin yksinomaan liittolaisista ja

maakuntalaisista. Mariuksen aikana germaanilai-
set kimbrit (ks. t.) liittolaisineen uhkasivat R:n
valtakuntaa tuholla. Mutta Marius voitti teuto-

nit ynnä ambronit perinpohjin Aquae Sextisen

taistelussa 102 e. Kr. sekä yhdessä virkaveljensä

Q. Lutatius Catuluksen kanssa kimbrit Vercel-

lam läheisyydessä 101 e. Kr. Jugurthan sodasta
asti kansanpuolueen vaikutus valtiossa oli ko-
honnut. Sen etunenässä olivat kansantribuuni L.

Appuleius Saturninus ja praitori C. Servilius Glau-
cia. Saturninuksen C. Gracchuksen henkeen laa-

timat lakiehdotukset saattoivat kaikki yhteiskun-
nan varakkaat yhtymään senaattiin ja optimaat-
teihin omien etujensa puolustamiseksi. Senaatti

antoi silloin konsuleille täydellisen (diktaatto-

rin) toimivallan, ja Marius, joka oli kuudennen
kerran konsulina v. 100, käytti sitä omia puolue-

tovereitaan vastaan. Saturninus ja Glaucia sur-

mattiin ja heidän kannattajiaan vainottiin anka-
rasti. Pian senjälkeen Italiassa olevien liitto-

laisten vanha tyytymättömyys R :aa kohtaan puli-

kesi ilmikapinaan 91 e. Kr. Nämä kyllä asettivat

suuremman osan sotajoukkoa, mutta eivät saaneet

nauttia sotien tuottamista eduista samassa mää
rässä kuin täyskansalaiset. Koska italialaisilla

ensi aluksi oli paljon menestystä, myönsivät roo-

malaiset kansalaisoikeuden erinäisin rajoituks ; n

kaikille liittolaisille 89 e. Kr. Ennenkuin liitto-

laissota (ks. t.) oli loppunut, uhkasi Pontoksen
mahtava kuningas Mithridates VI Eupator (ks. t.)

R:n valtakuntaa Vähiin-Aasian puolelta, yli-

päällikkyys sodassa häntä vastaan oli senaatin
toimesta annettu konsuli L. Cornelius Sullalle

(ks. t.), mutta kansanpuolue tahtoi määrätä sen

Mariukselle ja kansankokous päätti niin. Silloin

Sulia sotajoukkoineen valtasi pääkaupungin. Vah-
vistaakseen ylimyspuolueen valtaa Sulia koetti

saattaa valtiomuodon sen aikaisemmalle kannalle.
Hiin teki niiet tribus-kokousten lainsäädäntötoi
minnan riippuvaiseksi senaatin hyväksymisestä
ja rajoitti kansantribuunien toimintavallan p li-

tanialla heidän aloiteoikeutensa. Sulia n lähdet-

tyä Epeirokseen 87 e. Kr. Marius palasi Afri-

kasta sekä valloitti yhdessä L. Cornelius Cinnan
(ks. t.) kanssa Rooman, missä hänen hurjistuneet

joukkonsa monta vuorokautta raivosivat ylimys-
puolueen kannattajia vastaan. Sullan lait ku-
mottiin ja hän itse julistettiin valtion kirouksen
alaiseksi. Voittojen perästä tehtyään rauhan
Mithridateen kanssa 85 e. Kr. Sulia saapui jäl-

leen Italiaan sekä valtasi Rooman, tuhottuaan
samnilaiset ja lukaanit sen edustalla 82 e. Kr.
Hiin tuli sitten diktaattoriksi nimenomaan vai

tiomuodon ja lainsäädännön järjestämiseksi sekä
koetti lukuisilla toimenpiteillä palauttaa, lujit-

taa ja enentää senaatin valtaa. Järjestettyään
valtion olot mielensä mukaan Sulia vetäytyi
yksityiselämään 79 e. Kr.

Sullan kuoltua 78 e. Kr. puolueiden kiistal

alkoivat entistä kiivaampina. Mariuksen puoluetta
edusti menestyksellisesti Pyreneitten niemimaalla
Q. Sertorius, joka taisteli hallituksn sotajoukkoja
vastaan kuolemaansa saakka 72 e. Kr. Häntä vas-

taan lähetettiin lopulta Sullan ent. alipäällikkö
Cn. Pompeius (ks. t.). Järjestettyään Pyreneit-
ten niemimaan olot Pompeius palasi 71 e. Kr.
Italiaan sekä tuhosi vielä Pohjois-Italiassa jään-

nökset Spartacuksen (ks. t.) johtamista orjajou-

koista, mitkä prsetori M. Licinius Crassus Dives
(ks. Crassus 2) oli voittanut Lukaniassa ja

Apuliassa. Voitolliset päälliköt Pompeius ja

Crassus tulivat konsuleiksi v:ksi 70 e. Kr. kan-
sulivuotensa loputtua Pompeius lähestyi kansan-
puoluetta saadakseen sen avulla laajempaa toi-

mintaa ynnä voitonmainetta. V. 67 e. Kr. kan-
santribuuni Aulus Gabinius kansankokouksessa
puolsi melkein rajattoman ylipäällikkyyden an-

tamista Pompeiukselle sodassa Välimerellä ret-

keileviä merirosvoja vastaan. Pompeius puhdis
tikin lyhyessä ajassa koko Välimeren meriros-

voista. Sitten hän sai kansantribuuni C. Mani-
liuksen esityksestä ylipäällikkyyden sodassa

Mithridatesta ja Armeenian kuningasta Tigra-

nesta vastaan (ks. Lueullus). Pompeiuksen
voittojen johdosta Mithridates päätti päivänsä
ja Tigranes alistui 63 e. Kr. Vielä Pompeius yh-

disti Syyrian R:n valtakuntaan 64 e. Kr. sekä

asetti Juudean sen maaherran hallinnon alaiseksi

seur. v. Hänen toimestaan kolme uutta pro-

vinssia Bithynia (ja osa Pöntöstä), Kilikia (ynnä
Pamphylia) ja Syyria (sekä Foinikia! välittö-

mästi yhdistettiin R:n valtakuntaan ja useat
osat saivat roomalaisille mieleiset ruhtinaat'.

Samoihin aikoihin Catilinan (ks. t.) salahank-

keet 65 ja 63 e. Kr. saattoivat valtion kuohuksiin.
Mutta v:n 63 konsuli M. Tullius Cicero (ks.

Cicero 1) tukahutti hänen salaliittonsa sekä

mestautti useat hänen rikostovereistaan. Tämän
johdosta ylimyspuolueen ja senaatin arvovalta

jälleen jossakin määrin lujittui. Silloin v :ksi 59
konsuliksi valittu G Julius Ca?sar (ks. t.), Cras-
sus ja Pompeius tekivät keskenään sopimuksen,
n. s. ensimäisen triumviraatin, avustaakseen toi-

siaan tarkoitusperiensä saavuttamiseksi. Konsuli-
ajan loputtua Caesar Lähti Galliaan, jonka hiin

lopulta kokonaan yhdisti R :n valtakuntaan.

Vv. 51-50 koko Gallia järjestettiin room. maa
kunnan muotoon. Askenmainittu liitto uudistet-

tiin Lucassa v. 56, ja Crassus ja Pompeius tuli-

vat jälleen v:n 55 konsuleiksi. Crassus lähti

sitten Syyriaan käydäkseen sotaa parthialaisia

vastaan, mutta Orodes im päällikkö Surenae
tuotti hänelle perinpohjaisen tappion Karrhain 1.

Carrham eteläpuolella, ja peräytymismatkallaan
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hän sai surmansakin 53 e. Kr. Crassuksen kuol-

tua Pompeiuksen ja Caesarin suhde kävi yhä kyl-

memmäksi ja Pompeius lähestyi taas senaatin-

puoluetta. Pitkien myrskyisten keskustelujen jäl-

keen senaatti tammik. 7 p. 49 e. Kr. päätti vaa-

tia Caesaria määräpäiväksi luovuttamaan maakun-
tansa sekä laskemaan sotajoukkonsa hajalle. Sil-

loin Caesar tammik. 10 ja 11 päivän välisenä

yönä kulki sotajoukkoineen yli Rubico-joen ; nyt
alkoi sisällissota, jota enimmäkseen käytiin Ita-

lian rajojen ulkopuolella. Thessaliassa Pharsa-

loksen (ks. t.) tasangolla Caesar perinpohjaisesti

voitti Pompeiuksen armeian 48 e. Kr. Pompeius
itse surmattiin kavalasti paettuaan Egyptiin
sam. v. Voitettuaan vastapuolueen joukot Afri-

kassa 46 sekä Hispaniassa Mundan taistelussa

45 e. Kr. Caesar oli todellisuudessa R:n valta-

kunnan yksinvaltias hallitsija. Vanha valtio-

muoto oli jo käynyt yli-ikäiseksi ja vain sotilas-

monarkia oli enää mahdollinen. Kuitenkin Caesar

vältti kuninkaan nimen tavoittelemista. Mutta
vihaa ja tyytymättömyyttä häntä kohtaan kyti

vielä monella taholla. Lopulta noin 60 ylimystä
yhtyi salaliittoon Caesaria vastaan ja Caesar sur-

mattiin tikariniskuilla senaatin istunnossa maa-
lisk. 15 p. 44 e. Kr.

Yleisen epävarmuuden vallitessa Caesarin mur-
han jäljestä hänen uskollinen kannattajansa ja
virkatoverinsa konsulintoimessa v. 44 Marcus
Antonius (ks. t.) koetti saada johdon käsiinsä.

Silloin saapui Caesarin sukulainen ja pääperil-

linen Gaius Octavius (ks. August us), jonka
Caesar oli adopteerannut sukuunsa nimellä

C. Julius Caesar Octavianus. Hän tuli sotajouk-

kojen avulla jo 43 e. Kr. konsuliksi yhdessä
sukulaisensa Q. Pediuksen kanssa. Ennenkuin
mitään yhteentörmäystä tapahtui Octavianuksen
ja Antoniuksen välillä, yhtyivät nämä ynnä
M. ^Emilius Lepidus lähellä Bononiaa (nyk.

Bologna) sekä tekivät liiton (toisen triumviraa-
tin) vastustajiensa kukistamiseksi. Erityisellä

lakimääräyksellä nämä miehet rajattomin val-

tuutuksin asetettiin valtion johtoon 5 vuodeksi.
v:n 38 loppuun. Ensi aluksi triumvirit raiva-

sivat tieltään vastustajansa sekä hankkivat itsel-

leen varoja heidän omaisuutensa takavarikoimi-
sella. Kaksoistaistelussa Philippoin tienoilla syk-
syllä v. 42 voitto joutui lopullisesti triumvireille :

edellisen taistelun jäljestä toinen tasavaltalais-

ten johtajista C. Cassius Longinus (ks. Cas-
sius 1) surmasi itsensä ja toisen tappion joh-

dosta M. Junius Brutus (ks. Brutus 3) päätti

päivänsä. Sitten triumvirit jakoivat R:n valta-

kunnan provinssit keskenään. Triumvirien liitto

uudistettiin jälleen 5 vuodeksi v. 37 e. Kr. Mutta
Octavianus pakotti jo v. 36 Lepiduksen vetäyty-
mään yksityiselämään. Antonius taas loukkasi
roomalaisia suhteellaan Egyptin kevytmieliseen
kuningattareen Kleopatraan (ks. t.). Vihdoin
t. 32 e. Kr. julistettiin sota Kleopatraa vas-

taan sekä erotettiin Antonius kaikista viroistaan.

Kun Rooman laivaston päällikkö M. Vipsanius
Agrippa saarsi Actiumin niemekkeen ulkopuolelle

asettuneen Antoniuksen laivaston, alkoi taistelu

syysk. 2 p. 31, joka päättyi Octavianuksen voit-

toon. Egypti antautui miltei vastarinnatta:
Antonius lopetti päivänsä itsemurhalla ja Kleo-
patra noudatti hänen esimerkkiään. Veriset
sisällissodat päättyivät nyi ja rauhan ja edis-

tyksen ajanjakso alkoi R: Q valtakunnalle uuden
maailmanvaltiaan Caesar Octavianuksen turvissa.
Sisä valtiollinen, aineellinen ja

henkinen kehitys tasavallan ajan
loppuu n.

R:n valtakunta kehittyi vähitellen maailman-
vallaksi pienestä kaupunkivaltiosta, jonka väli-
tön alue kuningasajan lopulla lienee ollut
n. 100 km 2

, ja se säilytti edelleen kaupunki-
valtion hallintoelimiä ja laitoksia. Erittäin tai-

tavasti R:n hallitus osasi ryhmittää alamaisensa
ja liittolaisensa moniasteiseen valtiojärjestelmään
estääkseen kaiken yhteistunnon heidän välillään.
Italian valloituksen jälkeen R:n välitön alue
ulottui pitkin kaistalein yli koko niemimaan,
koska roomalaiset pakottivat voittamansa valtiot
ja heimot luovuttamaan itselleen osan maistaan.
Näille alueille sijoitettiin viljelijöitä vartavasten
perustettuihin kaupunkeihin. Useimmat valloite-

tuista kaupungeista tulivat municipiumeiksi
(ks. t.). Sitäpaitsi kuului R:n valtiorakennuk-
seen liittovaltioita ja -heimoja. Nämä kaikki
nauttivat sisällistä itsenäisyyttä, mutta olivat

muuten R:n hallituksen alaisia sekä velvollisia

asettamaan sotajoukkonsa sen käytettäviksi. Toi-
sen puunilaissodan jälkeen italialaisten liitto-

laisten asema yhä huononi, kun sotien tuotta-
mat rasitukset kasvavassa määrässä joutuivat
heidän niskoilleen. Vasta n. s. liittolaissodan

johdosta roomalaiset katsoivat välttämättömäksi
myöntää R:n kansalaisoikeudet melkein kaikille

liittolaisille. Uudet Italian ulkopuolella olevat

voittomaat tulivat alusmaiksi 1. provinsseiksi,

joiden asukkaat eivät olleet R:n kansalaisia
eivätkä liittolaisia, vaan sen alamaisia.

—

Valtiolaitos pysyi näennäisesti tasavallan lop-

puun samanlaisena kuin ennen, mutta, muuttui
itse asiassa aivan toisenlaiseksi. Toisen puuni-
laissodan ajoilta saakka kansankokousten mer-
kitys vähenemistään väheni ja kaikki valta kes-

kittyi senaattiin. Senaatti tuli uuden virka-

ylimystön varsinaiseksi edustajaksi. Senaattori
säädyn ohella muodostui vähitellen rahaylimvstö.
ritarisääty, jonka jäsenet ottivat huostaansa
liikeyritykset ja rahatoimet.

Aikaisin Italian kansat joutuivat Kreikan
sivistyksen yhteyteen. Vasta 3:nnen vuosis.

keskipaikkeilta alkoi kreikkalainen kulttuuri

tuntuvammin vaikuttaa R:n oloihin. Sittenkuin

valloitettuihin maihin oli perustettu siirtokuntia,

jotka olivat yhtämittaisessa yhteydessä emä
maan kanssa, levisi kreik. kulttuuri laajempiin

kin kansankerroksiin. Varsinkin toisen puunilais-

sodan ajoilta alkoi muukalaisia tulvailla R :aan,

joka oli muuttumaisillaan koko silloisen maail-

man keskustaksi (ks. Rooman kirjalli-
suus).

Roomalaisten vanha kansallinen uskonto muut
tui jo varhain. Kansanomaisten jumalain lisäksi

(Dei indigetes) tuli varhain uusia tulokkaita

(Det novensides), jotka työnsivät syrjään enti-

set jumalat tai sulautuivat niihin. Roomalaiset

omaksuivat kaikkina aikoina helposti muukalai-

sia hengensuuntia ja palvelutapoja sekä suvait-

sivat vapaamielisesti vieraita uskontoja, kunhan
vain nämä eivät rikkoneet yleistä järjestystä.

Italialaisten heimojen jumalien lisäksi omaksut-

tiin jo tasavallan alkuaikoina kreikkalaisten

jumalia palvelutapoiueen. Vasta toisen puunilais-
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sodan ajoilta roomalaisten kultti kreikkalaistin

täydellisesti. Tasavallan loppuaikoina sivistyneet

piirit yleensä olivat aivan välinpitämättömällä,

jopa kielteiselläkin kannalla uskonnonasiois>a.

Yksinvallan perustaminen. 11 a u-

h a n ja edistyksen aikakausi (30 e. Kr.-

192 j. Kr.).

Juliukset ja Claudiukset (30 e. Kr.-68 j. Kr.).

Kun Octavianus Antoniuksen ja Kleopatran
kuoltua oli palannut Roomaan 29 e. Kr., järjesti

hän seuraavina Nuusina valtakunnan oloja enti-

sen rajattoman valtansa nojalla. Riutta tammik.
13 p:nä 27 e. Kr. hän luopui erityisistä valtuuk-

sistaan sekä jätti hallituksen jälleen senaatin ja

kansan huostaan. Kiitollisuutensa ja kunnioituk-
sensa osoitukseksi senaatti antoi hänelle kunnia-
uimen Augustus (ks. t.). Alussa, v:sta 27 e. Kr.,

August us vuosittain li oi 1 i kousulintointa.

V:sta 23 hän perusti siviilivaltansa kansantri-
buunin virkaan, joka vuosittain annettiin hänelle.

Saadessaan eensorin virkavallan Augustus tehok-

kaasti vaikutti senaatin muodostukseen. Lisäksi

hän pidätti itselleen vakinaisen armeian yli-

koinennon käyttäen kuten Caesar v:sta 40 pysy-
väisesti imperalorin nimeä. Hallituksen kahtia-
jaon (dyarkian) takia senaatin ja Augustuksen
välillä R:n valtakunnan eri osat jaettiin siten,

että Italia sekä keskiset. rauhalliset provinssit

tulivat senaatin hallinnon alaisiksi ja rajamaa-
kunnat (Hispania citerior, Gallia, Illyria ja Syy-
ria) sotajoukkoineen joutuivat Augustuksen
osalle. Senaatti hoidatti maakuntiaan prokonsu-
lin arvoisilla ent. konsuleilla ja pra?toreilla, Au-
gustus taas käytti käskyläisiään (legati), joilla

oli prsetorin arvo. Suurenmoinen oli Augustuk-
sen pitkällinen ja laajakantoinen toiminta R:n
valtakunnan kaikkien osien tyynnyttämiseksi,
kohottamiseksi ja vaurastuttamiseksi. Useilla toi-

menpiteillä ja määräyksillä hän koetti parantaa
edellisen ajan tuottamia taloudellisia vaurioita.
Tekemällä lukuisia matkoja Augustus perehtyi
provinssien tilaan ja tarpeisiin. Varsinkin vero-
laitosta parannettiin. Suurella innolla Augustus
antautui yhteiskunnan siveelliseen kohottamiseen
ja uudistamiseen. Useilla asetuksilla ja ohje-
säännöillä hiin pyrki estämään tasavallan loppu-
aikoina valtaan päässyttä ylellisyyttä, nautin-
nonhalua ja tapainturmelusta sekä edistämään
yksinkertaisuutta ja hyviä tapoja. Myöskin us-

konnon piti palvella Augustuksen valtiollisia

suunnitelmia; hän tuli itse uskonnon viimaiseksi
kaitsijaksi ja esimieheksi, pontifex maximukseksi,
v. 12 e. Kr. Vaikka Augustus ei suosinut valloitus-

politiikkaa, käytiin rajojen turvaamiseksi useita
Botia etenkin Agrippau ja Augustuksen poika-
puolien Drusuksen ja Tiberiuksen johdolla. Pyre-
neitten niemimaan sotaisat alkuasukasheimot, as-

turit ja kantabrit, kukistettiin vv. 27-19 e. Kr.
Kaikki Tonavan puoliset maat (Raatia, Vindelicia
ynnä Noricum vv. 16-15 e. Kr., Pannonia ja Dal-
matia sekä osaksi Mcrsia 14-9 e. Kr. ja 6-9 j. Kr.)
vallattiin täydellisesti, joten Tonava tuli valta

kunnan luonnolliseksi pohjoisrajaksi. Augustuksen
valta-asema oli niin luja ja vanna, et lii hänen
po.jintimansa ja ottopoikansa Tiberius Claudius
Nero (ks. Tiberius) esteettömästi seurasi
häntä R :n valtakunnan hallitsijana. Tiberius
(14-37 j. Kr.) piti alussa Augustusta esikuvanaan.
Hän lisäsi senaatin valtaa siten, että hän siirsi

sille virkamiesten vaalit sekä lainsäädännön, hä-
vittäen täten muodollisestikin kansankokousten
merkityksen. Erittäin huolellisesti valvoi Tibe-
rius provinssien hallintoa; hän piti virkamiehiä
tarkasti silmällä, toimeenpani välittömän veron-
kannon sekä poisti useita epäkohtia. Kansan
tyytymättömyys, perheonnettomuudet ja monet
juonittelut hovipiireissä katkeroittivat Tiberiuk-
sen mieltä sekä tekivät hänet yhä enemmän epä-
luuloiseksi ja ihmisaraksi. Turvallisuutensa ta-

kia hän yhdisti kaikki henkivä rt iaväen kohor-
tit kasarmeihin (Castro, prveloria) Rooman itä-

osaan. Majesteettirikosjutut tulivat tavallisiksi

ja kaikenmoiset valtiolliset ilmiantajat saivat

laajan toimialan. Kovin turmiollinen oli henki-
vartiapäällikön L. .Klius Sejanuksen vaikutus
valtakunnan asioihin. Hän saattoi haikailematta
vallita R:ssa, koska Tiberius jo v. 26 pysyväi-
sesti siirtyi pois Kampaniaan ja Capri'n saa-

relle. Jälkisäädöksessään Tiberius oli määrännyt
Germauicuksen (ks. t.) pojan Gaiuksen ja oman
pojanpoikansa Tiberius Gemelluksen pääperilli-

sik&een. Gaius, liikanimeltään Caligula (37-

41), päätyi piankin mitä nurjimpaan mielival-

taan : hän vaati itselleen jumalallista kunnioitusta,

harjoitti törkeätä tuhlausta ja irstailua, kiskoi

suuria veroja, pani toimeen takavarikoimisia ja

oikeusmurhia anastaakseen alamaistensa varoja
sekä teki monia mielettömyyksiä. Caligulan sur-

man jälkeen senaatti vielä ajatteli tasavaltaisen
valtiomuodon palauttamista, mutta henkivartia-
väen sotilaat huusivat Caligulan sedän Claudiuk-
sen R:n keisariksi. Vaikka Claudius (41-54)

jätti hallitustoimet hovivirkamiestensä, entisten

orjain Callistuksen, Narcissuksen ja Pallaan.

sekä vaimojensa huostaan, oli hänen hallitusai-

kansa yleensä edullinen R:n valtakunnalle. Hä-
nen aikanaan Mauretania (nyk. Marokko) tehtiin

provinssiksi v. 40, samoin Thraakia v. 46, ja Bri-

tannian valloitus pantiin alulle. Claudiuksen
kuoltua puolisonsa Agrippinan myrkyttämänä
huusivat henkivartiajoukot hänen poikapuolensa
Neron (ks. t.) hänen seuraajakseen. Neron
^54-68) hallituksen alkuaika oli kylläkin edulli-

nen R:n valtakunnalle; hänen neuvonantaji-
naan toimivat silloin hänen kasvattajansa, kuu-
luisa filosofi ja kirjailija L. Annaeus Seneca (ks.

t.) sekii henkivartiaväen päällikkö Sex. Afra-
nius Burrus, jotka estivät Agrippinan ja hänen
suosikkiensa vaikutusta hallitustoimiin. Senaa-
tin liehakoiminen ja alistuvaisuus yllytti Neroa
yhä suurempaan mielivaltaan ja yhä järjettö-

mämpiin tekoihin. Lopuksi yleinen tyytymättä
myys puhkesi kapinaan rajamaakunnissa Gal-
liassa, Espanjassa ynnä muualla. Paetessaan
R:sta Nero surmautti itsensä kesäkuussa 68. Hän
oli viimeinen R:n valtakunnan hallitsija Julius-

ten ja Claudiusten suvusta.

Flaviukset ja Antoniukset '60-192 j. Kr.).

Legioonaiu hallitsijaksi kohottama iäkäs käs-

kynhaltia Servius Sulpicius Galba (ks. t.) sur-

mattiin jo v:n 69 alussa, ja M. Salvius Otho
(ks. t.) huudettiin keisariksi. Mutta hän päätti
päivänsä jo sam. keväänä eikä Aulus Vitell i us
kyennyt saavuttamaan itselleen yleisempää kan
natusta. Itäisissä provinsseissa majailevat sota-

joukot julistivat keisariksi T. Flavius Vespasia-
nuksen (ks. t.), joka lopulta tunnustettiin hallit-

sijaksi koko valtakunnassa. Vespasianus
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(69-79) ryhtyi tarmolla korjaamaan valta-

kunnan vaurioita. Hän tukahutti armeiassa

vallitsevan kurittomuuden, paransi taloudellista

tilaa sekä saattoi valtion rahastot jälleen hyvään
kuntoon. HUnen päällikkönsä Q. Petilius Ce-

rialis kukisti batavien ynnä muiden heimo-

jen aloittaman kapinan v. 70. Myöskin juuta-

laisten kova vapaudentaistelu tukahutettiin sam.

v. Hänen seuraajansa, hänen vanhempi poikansa

Ti tus (79-81) oli lyhyenä hallitusaikanaan

niin lempeä ja oikeamielinen, että hänelle annet-

tiin kunnianimitys ,,ihmiskunnan rakkaus ja

ihastus". Tituksen veli T. Flavius Domitia-
nus (81-96) oli intomielinen, vallanhimoinen hal-

litsijaluonne, joka lopulta tuli ylen julmaksi ja

luulevaiseksi despootiksi. Hänen aikanaan taistel-

tiin mitä parhaimmin saavutuksin Britanniassa
(ks. Agricola). Domitianuksen saatua surmansa
salaliittolaisten toimesta senaatti valitsi keskuu-

destaan keisariksi vanhan kokeneen M. Coceeius

Nervan (96-98). Hänestä alkaa ajanjakso,

jota syystä pidetään R:n valtakunnan loistavim-

pana ja mainehikkaimpana. Silloin etevät, ky-

vykkäät miehet tulivat hallitsijoiksi edeltäjiensä

vaalin ynnä adoptsionin nojalla. Nervan seu-

raaja, hänen ottopoikansa M. Ulpius T r a j a-

nus (98-117) oli kyllä ensi sijassa sotilas, mutta
hän huolehti taitavasti kaikista hallinnon aloista

ja kaikista valtakunnnan osista. Senaatin ja hal-

litsijan välit muuttuivat taas hyviksi. Trajanus
huolehti erityisesti rajojen turvaamisesta ja R :n

valtakunta saavutti hänen aikanaan suurimman
laa i untensa. Kahdella sotaretkellä Trajanus täy-

dellisesti voitti daakialaiset (ks. Daakia ja

Decebalus). Parthia tuli Rooman suojelus-

valtioksi ja Armeenia. Mesopotamia sekä Assy-
ria tulivat sen provinsseiksi v. 116, samoin
osaksi Arabia v. 106. Hänen seuraajansa H a d-

rianus (117-138) oli erittäin lahjakas, moni-
puolisesti sivistynyt ja tietorikas mies, mutta
oikullinen, turhamainen ja luulevainen. Hän on
kuitenkin niinkuin vain harva vanhan ajan ruhti-

nas noudattanut sitä periaatetta, että hallitsija

on oleva valtion ensimäinen palvelija. Hadria-
nus kohdisti kaikki harrastuksensa valtakunnan
sisäiseen hallintoon ja rauhalliseen kehitykseen.

Heti hallituksensa alussa hän luopui Eufrat- ja

Tigris-jokien takaisista maista sekä muutti Ar-
meenian jälleen suojelusvaltioksi. Hän teki laa-

joja monivuotisia matkoja kaikkialle, järjestäen

ja parantaen oloja. Verolaitosta parannettiin,

teitä tehtiin kaikkialle, postilaitos uudistettiin

j. n. e. Hadrianus erotti enemmän kuin ennen
siviilivirkamiehistön sotalaitoksesta, jotenka hal-

linnollisiin virkoihin nimitettiin henkilöitä mel-
kein yksinomaan ritarisäädystä. Huolimatta rau-
hanharrastuksistaan täytyi hänen verisesti ryh-
tyä kukistamaan juutalaisten aloittamaa kapi-
naa (ks. Mli a Capitolina ja Bar-
K o h b a) . Hänen ottopoikansa Antoninus
(138-161), joka suuren lempeytensä ja oikea-

mielisyytensä takia sai kunnianimen ..hurskas"

(Pius), noudatti samaa rauhanoh jelmaa, jotenka
hänen hallituskautensa oli hiljaista rauhan ja
vaurastuksen aikaa ilman sanottavia sisällisiä

tai ulkonaisia häiriöitä. Antoninuksen jälkeen
hänen ottopoikansa Marcus Aurelius (161-

180) ja Lucius Verus (161-169) yhteisesti ryhtyi-
vät hallitukseen; edellinen oli kuitenkin kaiken

aikaa varsinaisena hallitsijana. Marcus Aure-
liuksen täytyi aivan hallituksensa alusta vastoin
harrastuksiaan taistella valtakunnan itärajalla

parthialaisia vastaan sekä Reinin ja Tonavan
rajaseuduilla germaanilaisheimoja vastaan. Pa-
latessaan itämailta sotajoukot toivat muassaan
ruttotaudin (todennäköisesti isonrokon), joka ko-

van nälänhädän ohessa useita vuosia tavattomasti
vaivasi koko R:n valtakuntaa. Marcus Aureliuk-
sen poika Commodus (180-192), ensimäinen
kruununperillisenä syntynyt R:n valtakunnan
hallitsija, oli isänsä täydellinen vastakohta, ke-

vytmielinen ja julma irstailija, joka jätti val-

tiontoimet kunnottomien suosikkien käsiin.

Sotilasvallan aika (193-285 j. Kr.).

Commoduksen murhan jälkeen joutui hänen
seuraajansa valitseminen henkivartiaväelle, ku-

ten aikoinaan Neron saatua surmansa. Samalla
tavoin ratkaisu tästä lähtien valtaistuinriidoissa

aina jäi sotaväelle, joka yhtämittaisten sotien

takia tuli tärkeimmäksi tekijäksi R:n valtakun-

nan vaiheissa. Seuraavaa, n. vuosisataa käsittä-

vää, ajanjaksoa onkin tavallisesti nimitetty so-

tilasvallan ajaksi.

Sittenkuin henkivartiasotilaat olivat murhan-
neet ensiksi keisariksi kohottamansa kaupungin-
päällikön P. Helvius Pertinaxin, antoivat he kei-

sarinarvon rikkaalle senaattorille M. Didius Ju-

lianukselle, joka lupasi maksaa heille suuren
rahasumman. Mutta provinsseissa olevat sotajou-

kot kohottivat omat päällikkönsä hallitsijoiksi.

Vihdoin tarmokkain heistä afrikkalainen S e p-

t i m i u s S e v e r u s voitti kilpailijansa sekä tuli

koko valtakunnan yksinhallitsi jaksi v. 197. R:aan
tultuaan v. 193 Septimius hajoitti vanhan kurit-

toman henkivartiaväen sekä muodosti uuden
kaartijoukon kaikkien armeiaosastojen kokeneim-

mista sotilaista. Enentäessään sotaväen valtaa

Septimius vähensi senaatin merkitystä. Augustuk-

sen aikaansaama hallitusjärjestelmä (dyarkia)

oli kahden vuosisada-i kuluessa jo muuttunut täy-

delliseksi itsevaltiudeksi. Septimiuksen seuraaja,

hänen vanhempi poikansa M. Aurelius Antoninus,

lisänimeltä Caracalla (211-217), joka heti

alussa surmautti kanssahallitsijaksi määrätyn
veljensä Getan, suosi sotaväkeä vielä enemmän
kuin hänen isänsä. Hän myönsi v. 212 valta-

kunnan kaikille asukkaille täydet Rooman kan-

salaisoikeudet (n. s. Constitutio Antoniniana) .

Italia oli tästä lähtien vain osa valtakuntaa niin-

kuin kaikki provinssit. Caracallan murhaa ia.

henkivartiaväen päällikkö M. Opellius Macrinus,

oli ensimäinen ritarinsäätyinen R:n keisari. Hä-

nen jälkeensä sotajoukot kohottivat valtaistui-

melle Caracallan nuoren sukulaisen El a g ab a-

luk sen 1. H e 1 i o g ab a 1 u k s e n (218-222).

joka koko hallitusaikanaan harjoitti mitä tör-

keintä irstailua ja vallattomuutta, Murhattuaan

Heliogabaluksen kohottivat sotajoukot keisariksi

hänen serkkunsa M. Aurelius Soverus Alexande-

rin (ks. Aleksanteri S e verus, 222-235).

Hänen hallitusaikanaan senaatti jälleen saavutti

joltisen merkityksen. Itärajalla vaara kävi en-

tistään uhkaavammaksi, kun sasanidit kokosivat

ympärilleen kaikki iraanilaiset ja muodostivat

iuulen voimakkaan valtakunnan. Uuden-Persian.

Hiinkin surmattiin Mogontiacumin (nyk. Mainz)

tienoilla ja traakialainen Maximinus (235-

238) tuli keisariksi. Hänen ajastaan R:n valta-
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kunnan rappiotila kävi yhä suuremmaksi. Senaa-
tilla ei enää ollut mitään arvovaltaa ja sotaväki

oli tottunut mielivaltaisesti kohottamaan hallit-

sijoita. Tavallisesti julistettiin useita henkilöitä

keisareiksi eri osissa valtakuntaa ja nämä kävi-

vät sotajoukkojensa avulla tuimia taisteluja kes-

kenään. Yleensä näitten lyhytaikaisten hallitsi-

:ain vaiheita tunnetaan kovin puuttellisesti.

Valtakunnan itärajalla uhkaavan vaaran ohessa
tulivat germaanien hyökkäykset pohjoisesta päin
yhä kiivaammiksi. Maximinus ei saavuttanut
yleisempää tunnustusta eikä koskaan tullut itse

pääkaupunkiin. R:n senaatti taas valitsi kes-

kuudestaan keisareiksi kaksi senaattoria, Pupie-

nus Maximuksen ja Cselius Balbinuksen. Kaik-
kien näiden menetettyä henkensä oli lopulta jäl-

jellä nuori Gordianus III (238-244). Soties-

saan Persian kuningasta Säpuria (lat. Sapor)
vastaan hän sai surmansa henkivartiaväen ko-
mentajan M. Julius Philippuksen toimesta. P h i-

lippus (244-249). syntyperänsä takia liikani-

meltään Brabs, kaatui taistellessaan vastakeisa-

riksi julistettua Deciusta vastaan. Kristityille

vihamielinen Decius (ks. t., 249-251) kävi koko
hallitusaikansa sotaa gootteja vastaan sekä kaa-
tuikin eräässä taistelussa Moesiassa. Hänen lä-

himmät seuraajansa Trebonianus Gallus (251-

253) ja M m i 1 i a n u s (253) saivat pikaisen lo-

pun. Valerian us (253- n. 260) joutui sota-

retkellä persialaisten vankeuteen, jossa hän kuoli.

Hänen poikansa Gallienuksen (260-268) ai-

kana koko R:n valtakunta näytti olevan hajoa-
maisillaan. Kaikkialta uhkasivat vihollisjoukot:
alemannat, frankit, gootit ja persialaiset tunkeu-
tuivat kauas rajamaakuntiin. Kaikkialla pro-
vinsseissa ilmestyi vallantavoittelijoita, joita roo-

malaiset historioitsijat Ateenan historian mukaan
nimittävät kolmeksikymmeneksi tyranniksi. Li-

säksi kova nälänhätä sekä itämailta levinnyt
rutto 15 vuotta surkeasti vaivasi koko valtakun-
taa, joten tämä ajanjakso on maailmanhistorian
synkimpiä. Gallienuksen seuraaja Claudius
(268-270) voitti alemannit ja gootit. Sitten ur-
hoollinen ja voimakas Aurelianus (270-275)
useilla sodilla palautti valtakunnan eheyden.
Kuitenkin Iiii n luovutti gooteille Daakian. Aurelia-
nus esiintyi jo kuin itämaalainen itsevaltias sekä
nimitti itsensä herraksi ja jumalaksi. Tacituk-
sen lyhyen hallituskauden jälkeen tuli tarmokas
illyrialainen Probus (276-282) keisariksi. Sit-

tenkuin hänen seuraajansa Carus oli saanut väki-
valtaisen kuoleman sotaretkellään persialaisia
vastaan v. 283 ja hänen poikansa Carinus menet-
tänyt henkensä Moesiassa. luli armeian valitsema
Diocletianus (ks. t.) tunnustetuksi koko valta-
kunnassa.

Rajattoman yksinvallan aika.
Kristinuskon voitto. Valtakun-
nan jako (285-295).

Ainoastaan rajaton itsevaltius luotettavan virka-
miehistön ja vahvan armeian turvissa saattoi

enää turvata R:n valtakuntaa sisällisiltä ja ulko-
naisilta vaaroilta sekä estää sen hajoamista.
Koska "Diocletianus piti valtakuntaa liian

laajana yhden miehen hallittavaksi, otti hän ko-
keneen sotatoverinsa Maximianuksen kanssahal-
litsijakseen (Augustus) sekä nimitti v. 293
Constantius Chloruksen ja Galeriuksen apu-
hallitsijoikseen (Caesar). Hänen suunnitelmansa

oli, että varsinaiset keisarit 20 v:n kulut-
tua luopuisivat vallastaan ja csesarit tulisival

heidän seuraajikseen sekä määräisivät uudet apu-
miehet. Koko valtakunta jaettiin entistä useani

piin provinsseihin ja hallinnon eri haarat ero-

tettiin tarkasti. Hallitusjärjestelmä sai nyt täy-

dellisesti itämaalaisen itsevaltiuden muodon. Dio-
cletianuksen ja Maximianuksen luopumuksen jäi

keen 305 Constantius ja Galerius tuli-

vat heidän seuraajikseen. Mutta pian syntyi

valtaistuinriitoja ja jo v. 307 oli R:n valtakun
nalla kuusi August usta. Lopuksi Constantius
Chloruksen poika Konstantinus (Constantinus)
\oitti vaarallisimmat kilpailijansa Maxent iuksen

ja Liciniuksen (ks. n.) sekä tuli koko valtakun-
nan hallitsijaksi 324. Konstantinus S u u r i

(324-337) kehitti Dioeletianuksen yksinvaltaisen

järjestelmän vielä täydellisemmäksi. Koko valta-

kunta jaettiin 4 hallintopiiriin (prcefecturce), ne
taas 12 piirikuntaan (diceceses) ja nämä 116 maa-
kuntaan (provincice). Koska R:ssa kaikki muis-
tutti vanhoista valtiollisista ja uskonnollisista

oloista, teki Konstantinus R:n valtakunnan piili

kaupungiksi Byzantionin, joka hänestä sai Kons-
tantinopolin nimen. Hän kohotti kristinuskon val-

tion pääuskonnoksi sekä antoi kastaa itsensä kuo-

linvuoteellaan. Hänen poikansa Konstantinus II.

Konstantius II ja Konstans jakoivat valtakun
nan keskenään, mutta joutuivat pian riitaan.

Vihdoin Konstantius 353 tuli yksin keisariksi.

Mutta Galliassa olevat sotajoukot kohottivat hä-

nen sukulaisensa Juliänuksen keisariksi 360:

J ui i a n u s (361-363) koetti jälleen monin kei-

noin saattaa riutunutta pakanuutta voimaan. Hän
kaatui sotiessaan persialaisia vastaan ja hänen
seuraajakseen tuli kristitty Jovianus (363

364). Hänen seuraajansa, urhoollinen ja tarmo-
kas V a 1 e n t i n i a n u s T (364-375). otti vei

jensä Vaiensin kanssahallitsijakseen. jättäen hä-

nelle itämaat. Meidän aikanaan alkoi suuri ger-

maanilainen kansainvaellus (ks. t.) 375. Valens
itse menetti henkensä kärsittyään kovan tappion

378 taistellessaan Adrianopolin edustalla länsi

gootteja vastaan. Sitten Gratianus, Valen
tinianus I :n poika, nimitti 379 kanssahallitsi-

jakseen etevän espanjalaisen päällikön Theodo
siuksen. Hiin taivutti länsigootit asettumaan
Moesiaan ja Thraakiaan. Kun Gratianus oli me-
nettänyt henkensä 383 ja hänen veljensä Ya
lentinianus II niinikään 392, tuli Theodosius
(ks. t.) yksin hallitsijaksi, ollen viimeinen koko
R:n valtakunnan keisari. Sillä hänen määräyk-
sensä mukaan jaettiin valtakunta hänen kuol-

tuaan 395 hiinen poikainsa kesken siten, ettii nuo

rempi Honorius sai länsimaat ja vanhempi
Arcadius itämaat. Täten syntyivät Länsiroo-

malainen 1. Länsi-Rooman valtakunta ja

Itäroomalainen 1. Itä-Rooman fl. Kreikkalai-

nen) valtakunta.
S i s ii v a 1 t i o 1 1 i n e n. aineellinen ja

henkinen kehitys keisariajalla
ennen kristinuskon voittoa j a

valtakunnan rappeutumista.
Pitkällisen rauhan suojassa R:n valtakunta

kdiosi suureen kukoistukseen, jota sotilasvallan

ajan onnettomuudet eivät voineet hävittää. Tällä
ajanjaksolla Augustuksen luoma dyarkkinen vai

tiojärjestelmä tosiasiallisesti muuttui täydelli

seksi autokratiaksi. kun hallitsija fprincept



185 Roomalainen kirkko—Roomalainen kylpy 186

imperator) sai yhä suuremman vallan senaatin
kustannuksella. Diocletianuksen valtiorakenteessa

senaatilla ei enää nimellisestikään ollut mitään
valtiollista merkitystä. Tasavallan aikuiset toi-

met ja virat säilyivät kyllä keisariajalla, mutta
menettivät piankin merkityksensä, kun keisarien

muodostama virkamiehistö kehittyi yhä lukui-

sammaksi. Vanhat kansankokoukset pysyivät
vielä Augustuksen aikana, mutta lakkasivat pian
hänen jälkeensä olemasta. Ero säätyluokkien
välillä säilyi, kuten tasavallan loppuaikoina,

kahdella valtasäädyllä: Italiaan sidotulla senaat-

torisäädyllä ja etenkin provinsseissa mahtavalla
ritarisäädyllä oli vahvasti plutokraattinen leima.

Näiden vastakohtana oli suurin osa valtakunnan
asujamistoä; vapaat talonpojat, kauppiaat, käsi-

työläiset y. m., joiden toimeentulo useimmiten
oli huono. Italia oli kauan etuoikeutetussa ase-

massa koko R:n valtakunnan keskuksena. Sen
moninaiset heimot ja kansat olivat jo keisari-

ajan alussa sulautuneet yhdeksi kansaksi. Muu-
ten Italia keisariajalla osoitti enentyvää aineel-

lista heikontumista. Vähitellen erotus siirtolais-,

municipi- ja liittolaiskaupunkien välillä oli

kadonnut ja niiden hallinto sekä kunnalliselämä
järjestynyt pääkaupungin esikuvan mukaan.
R:n valtakunnan siirtyminen monarkkiseen hal-

litusjärjestelmään tuotti yleensä sen maakunnille
parempaa järjestystä, edistystä ja vaurastusta.

Keisariajalla provinssikaupungit kohosivat kukois-

tukseen, jota moni niistä ei sittemmin enää saa-

vuttanut. Pitkänä rauhan aikana elinkeinot ja

teollisuuden haarat elpyivät, kauppa ja liikenne

kohosivat ja aineellinen tila parani etenkin pro-

vinsseissa.

Sen mukaan kuin R:n valtakunnan moninai-
set kansanainekset sekaantuivat ja sulaantuivat

toisiinsa, sekaantuivat ja sulaantuivat niiden

jumalat ja uskonnot. Varsinkin itämaiset hengen-
suunnat ja palvelutavat vetivät yhä voimak-
kaammin ihmisten mieliä puoleensa. Ainakin
Marcus Aureliuksen ajoilta jumalain ja uskon-

tojen sekoitus (synkretismi) tuli täydelliseksi.

Kauppiaat, sotamiehet ja orjat edistivät tehok-

kaasti paikallisten kulttien leviämistä (ks. Isis,
Mitra).
Länsiroomalainen valtakunta (395-

476).

Raja valtakuntien välillä kulki Ison-Syrtin

lahdesta suoraan pohjoiseen Adrianmeren poikki

Tonavaan, joten Länsiroomalainen valtakunta kä-

sitti Italian, Gallian, Britannian, Espanjan, Af-

rikan, Dalmatian. Noricumiu, Pannonian ja Ra>
tian. Se joutui heti germaanilaiskansojen tui-

mien hyökkäilyjen alaiseksi. Jo v. 41(7 länsigoo-

tit Alarikin (ks. t.) johdolla valloittivat itse

R :n (vrt. Rooma 1). josta hovi v. 403 oli siir-

tynyt turvalliseen Ravennaan. Länsigootit perus-

tivat sitten oman valtion Etelä-Galliaan, svee-

vit asettuivat Pyreneitten niemimaan luoteis-

osaan ja vandaalit sen eteläosaan, josta lie kul-

kivat Afrikkaan 429 V a 1 e n t i n i a n u s III:

n

(425-455) hallitessa. Hänen aikanaan saksit val-

tasivat Britannian n. 450. Pian oli valtakun-
nasta jäljellä enää melkein vain Italia. Keisa-
rit olivat jo kauan aikaa käyttäneet germaani-
laissotureita turvajoukkoinaan ja näiden pääl-

liköt olivat todellisuudessa Italian herroina.

Niinpä sveevi Ftikimer asetti ja erotti useat nimi-

keisarit, m. m. Maiorianuksen (457-461) ja Au-
themiuksen (467-472). Vihdoin pannonialainen
päällikkö Orestes kohotti keisariksi nuoren poi-

kansa Romuluksen, jolle pilkalla annettiin
arvonimitys Augustulus. Mutta jo seur. v. 476
Odovakar pakotti hänet vetäytymään yksi-

tyiselämään sekä nimitytti itsensä Italian ku-
ninkaaksi. Näin loppui mainehikkaan R:n valta-

kunnan toinen puoli Länsiroomalainen valta-

kunta kaikessa hiljaisuudessa, toinen puoli jat-

kui vielä Itä-Rooman keisarikuntana (ks. t.)

halki koko keskiajan.

[B. Modestov, ,,Introduction a l'histoire ro

maine" (1907), alkuteos venäjäksi; F. Baumgar-
ten, F. Poland, R. Wagner, „Die hellenistisch-rö-

mische Kultur" (1913) ; L. Friedländer, „Darstel-
lungen aus der Sittengeschichte Roms" I-IV (8:s

pain. 1910) ; Th. Mommsen, „Römische Geschiehte''

IIII (9:s pain. 1903-04), V (5 :s pain. 1904); B.

Niese, „Grundriss der römischen Geschiehte"
(I. v. Miiller, Handbuch der klass. Altertumswis-
senschaft III 5. 4:s pain. 1910); E. Pais,

,
^to-

ria di Roma" I-II (1898-99) ; G. de Sanctis, »Sto-

ria dei Romani" I-I1I (1907-) ; G. Ferrero, „Gran-
dezza e decadenza di Roma" I-IV (1902) ; W.
Drumann, ,,Geschiehte Roms in seinem Ueber-
gange von der republikanischen zur monarchischen
Verfassung" I-VI (2:nen pain., toim. P. Groebe
1899-) ; H. Schiller, „Geschichte der römischen
Kaiserzeit" I-II (1883-87) ; Ch. Merivale, „A
History of the Romans under the Empire" I-VIII
(4:s pain. 1902); V. Duruy, ..Histoire des Ro-
mains" I-VII (1870-85) ; O. Seeck, „Geschichte
des Untergangs der antiken Welt" I-V (3:s

pain. 1910-13) ; J. Marquardt, „Die römische
Staatsvenvaltung" (2 :nen-3 :s pain. 1884 ; J. Jung.
„Grundriss der Geographie von Italien und dem
Orbis Romanus" (I. v. Muller, Handbuch III 3.1.

2:nen pain. 1897); Maailmanhistoria III, Rooma
(1914-15).] vrt. Rooma 1 ja 2.

4. (it. Ronin) Italian provinssi, muinaisajan
Latium (ks. t.), nyk. it. maakunta Lazio. pää-

kaupunki Rooma, Tyrrheuan-meren rannalla,

pinta-alaltaan 12,081 km2
, 1911: 1.298,142 as.

(107 henkeä km2 :llä), jakautuu Civitaveccliian.

Frosinonen, Rooman, Velletri'n ja Viterbon piiri-

kuntiin, vrt. R o o m a 1 ja 2. [E. Abbate, „Guida
della Provincia di Roma" (2:nen pain. 1894).]

A". J. 11.

Roomalainen kirkko ks. Roomalaiskato-
linen kirkko.
Roomalainen kylpy käsitti myöhemmällä roo-

malaisajalla neljä eri osaa: oleskelu lämmitetyssä

ilmassa (hikoiluhuoneessa, sudatoriumissa.), läm-

min vesikylpy, kylmä vesikylpy ja hieronta. Tätii

varten oli tarpeen vähintään neljä eri sauna

osastoa. Riisuutuminen suoritettiin erikoisessa

pukuhuoneessa (apodyterium) . Eri osastot olivat:

kylvyn edellä käypää lämmittelyä varten cella te-

pidaria 1. tepidarium, lämmintä vesikylpya" var

ten cella caldaria 1. caldarium, kylmää vesikylpya

varten cella frigidaria (ammeita ja uima-allas)
;

hierontaa ja ruumiinvoitelua varten oli vielä"

destrictoriitm 1. unctorium niininen osasto, [.1

Marquardt, ..Das Privatleben der Römer".]

Vielä meidän päivinämme r. k. on pääpiirteis-

sään samanlaisena käytännössä, vaikkakaan emme
rakennusten upeuteen nähden kykene kilpaile

maan roomalaisten kanssa. Eniten vallalla on



187 Roomalainen oikeus 188

alkuperäisestä r :sta k:stä muodostettu n. s. ven.-

roomal. 1. roomal.-iiril. kylpymuoto. Tällaiseen

kylpyyn kuuluu kolme osastoa: lämminkuone
40°-50° C, kuumahuone 60°-70° C ja höyrykuone
45°-50° C. Kylpy lopetetaan kylmässä vesi-

altaassa. R:ta k :yä käytetään kaikissa reumaatti-
sissa taudeissa, kihdissä, liika lihavuudessa ja eri-

näisissä ihotaudeissa, mutta se on sangen rasittava

kylpymuoto ja siis on sitä käytettäessä, etenkin
heikoille ihmisille, varovaisuus taipeen. J. L. L.

Roomalainen oikeus. Aikaisimmassa r:ssa

o:ssa oli yksityisoikeus mitä likeisimmin yhdis-

tynyt julkiseen oikeuteen. Miltei kaikki oikeu-

dellinen toiminta tapahtui uskonnollisia menoja
tarkasti noudattamalla. Papit olivat oikeuden-

tuntijoita ja -säilyttäjiä sekä oikeusriitojen tuo-

mareita. Ensimäinen laajempi oikeudellinen teos

oli n. s. kahdentoista taulun lait iks. t., leges

duodecim tabularum) n. v:lta. 450-449 e. Kr.,

jonka laatimisen jälkeen Rooman kansalaisille

ominainen oikeus (jus civile) syntyi. Jus civile

kehittyi siten, että käytäntöön otettu tapa yhdessä
uusien lakien kanssa sitä vähitellen muutti. Näin
syntyneen oikeuden ohella muodostui valtion

virkamiesten, etupäässä preetorien edikteistä

(ks. t.), toinen oikeuslähde (jus honorarium), jonka
avulla ankarasti muodollinen jus civile saatiin

mukaantumaan ajan vaatimuksiin, mutta muo-
dostui myöskin aivan uutta oikeutta. Preetorien

ediktit varsinkin kehittivät aikaisempaa oikeutta

koko Rooman valtakuntaa käsittäväksi maailman-
oikeudeksi (jus prcetorium).

Keisarivallan aikana r. o. kehittyi yhä edelleen

lainoppineiden toiminnan vaikutuksesta. Lain-
oppineet olivat alituisessa yhteydessä käytännöl-
lisen elämän kanssa, minkä vuoksi heillä oli tilai-

suutta perinpohjin ottaa selkoa käytännön vaati-

muksista eri aloilla. He kyllä kehittivät teoriaa

.äärimmäisellä johdonmukaisuudella, mutta kui-

tenkin he osasivat sitä sovelluttaa elämän moni-
naisiin pikkuseikkoihin sekä kykenivät ajatuk-

silleen antamaan mahdollisimman sattuvan ja

sopivan muodon. — Parhaat lainoppineet saivat

oikeuden keisarin edesvastuun alaisina (ex anelu

ritate principis) antaa vastauksia (responsa) eri

oikeuskysymyksiin ja jos eri lainoppineiden vas-

taukset olivat yhtäpitäviä, oli tuomarien niitä

ehdottomasti noudatettava.

Roomalaisten lainoppineiden julkaisemat teok-

set ovat sangen lukuisia. Niistä on säilynyt osia

keisari Justinianuksen lakiteoksessa, Cajuksen
institutsionit sekä osia Ulpianuksen ja Pauluk-
sen kirjoitelmista. Kuuluisimmat lainoppineet

olivat M. Antistius L a b e o. n. s. Proculuksen
koulukunnan 1. prokulilaisten (Proculiani) kou-

lun perustaja, sekä C. Ateius Capito, Salvius
Julian us ja Mas[s]urius S abi n us Sabi-

nuksen koulukunnan 1. sabinilaisten (Satiiniani)

edustajat ynnä n. s. „viisi suurta lakimiestä"
G a j u s, iEmilius Papinianus, Domitius U 1-

pianus, Julius Paulus ja Herennius Mu
d e s t i n u s.

R:n o:n kolmas kehityskausi loppui Konstani i

nus Suuren aikana ja sen jälkeen alkoi neljäs,

joka kesti keisari Justinianuksen hallitusaikaan
(527-565 j. Kr.) saakka. Italian ja Rooman yli-

valta alkoi tämän kehityskauden aikana vähen-
tyä, loppuen viimein aivan täydelleen. Kun oli

.vaikea ratkaista, mikä aikaisempien lainoppinei-

den usein aivan vastakkaisista mielipiteistä oli

oikea, ryhdyttiin harkitsematta noudattamaan
aikaisemman aikakauden lainoppineiden auktori-
teettia. Mentiinpä niinkin pitkälle, että keisari Va-
lentinianus III eräässä laissa (siteerauslaki v :lta

426 j. Kr.) määräsi, että määrättyjen viiden roo-

malaisen lainoppineen mielipiteitä oli pidettävä
suorastaan lain arvoisina, ja milloin heidän mieli-

piteensä olivat erilaisia, oli noudatettava sitä

mielipidettä, jota useimmat kannattivat. Lopuksi
keisari Justinianus antoi kodifioida voimassa ole

van oikeuden. Hänen toimestaan vv. 529-5:54 koot-

tiin kaikki voimassa olevat keisarilliset asetuk-

set erityiseen lakikirjaan, joka on saanut nimen
Codex Justinianus, lisäksi hän antoi

tehdä otteita etevimpien lainoppineiden kirjoituk-

sista Digesta 1. Pandecta? nimiseen teok-

seen sekä kirjoittaa lyhyen oikeuden oppikirjan,

Institutiones. Nämä teokset hän sitten

varusti lain voimalla selittäen kaikki muut ai-

kaisemmat määräykset, mikäli niitä ei ollut tässä

lakiteoksessa, mitättömiksi. Nämä kolme teosta

muodostavat Justinianuksen omien lakien n. s.

Novell a?-kokoelman ohella lakiteoksen ,,C o r-

pus juris civili s", jommoisena r. o. on säi

lynyt nykyaikaan.
R. o. jäi voimaan niissäkin germaanilaisissa

valtioissa, jotka perustettiin Rooman valtakun-
nan raunioille. Lain tieteellinen käsittely kui-

tenkin lakkasi pitkiksi ajoiksi. Vasta 12:nnella
vuosis. alettiin Pohjois-Italiassa, Bolognan yli-

opistossa luennoida r :ta o:ta. Alun tähän teki

tunnettu lainoppinut Irnerius ja hänen työ-

tään jatkoivat sittemmin hänen oppilaansa n. s.

glossaattorit (ks. t.) ,
joista viimeinen, A c-

c u r s i u s kokosi kaikki ..Corpus juris" teosta

koskevat lausunnot teokseen ,,G 1 o s s a ordi-
n a r i a". -— Glossaattorien selitysten avulla r.

o. joutui koko silloisen maailman omaisuudeksi.
Vähitellen ryhdyttiin miltei joka maassa. Eng-
lantia ja Skandinaavian maita lukuunottamatta.
r:ta o:ta kehittämään ja tutkimaan. Näistä

tutkijoista mainittakoon n. s. p o s t g 1 o s s a a t
-

torit, joiden edustajia ovat Bartolus (k.

1357), B ai du s (k. 1400), ransk. Cujacius
(k. 1590), "Don eli us (k. 1591), saks. Hugo
Grotius (k. 1645), esp. Suarez (k. 1791)

ynnä 19:nnellä vuosis.: Thibaut, Savigny. Puchta.
Vindsclieid, Dernburg, Ihering y. m.

Varsin kuvaava r:n o:n vähitellen kasvavalle

vaikutukselle on ollut oikeustieteen kehitys Sak-

sassa. Alkuperäiset germaanilaiset lait olivat

joko aivan vapaat r:n o:n vaikutuksesta tai

sisälsivät ainoastaan jälkiä siitä. 15 :nnellä vuo-

sis. alkoivat oikeusoppineet yhä enemmän tuo

mioistuimissa sovelluttaa r:ta o: ta., ja seurauk-

sena oli, että r. o. 16:nnella ja 17:nnellS vuosis.

oli täydelleen vallitsevana. 18 :nnen vuosis. keski-

välillä alkoi sittemmin vastavaikutus, jonka seu-

rauksena lopulta oli 1900 voimaan astunut, r:n

o:n Saksassa täydelleen syrjäyttänyt „Bärger-

liehes Gesetzbueh". Samantapainen on kehitys

kulku ollut miltei kaikkialla sivistysmaissa. Ny-
kyään ei r:lla o :11a semmoisenaan ole mitään
varsinaista merkitystä muussa suhteessa kuin
lainopillisena apukeinona. — Skandinaavian mai-

den lainsäädäntö on ollut jokseenkin vapaa r:iio:n

vaikutuksesta. Niinpä on Ruotsi-Suomen Lainsää

däntökin pääasiallisesti kehittynyt germaanilais-
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.. flirtti n^htftl.L

TEATTERi. (£

I. Roomal. podium-(jalusta-)temppeli. II. Caracallan therrnipn keskilohko 8:iDe sisäänkäytävineen (e). III. Teatter

IV. Amfiteatteri, muodostui kahdesta vastakkaisesta teatterikatsomosta yhdistämällä. V. Kilpa-ajurata. VI. Riemukaari
patsasta kantavine palkistoulokkeineen. VII. Ns. „teatteri"-aihe, alakerrassa doorilainen, toisessa joonilainen, kolman-
nessa korinttilainen seinäjärjesto. ^VIII. Pilasteri, varsi syvennetyllä, kehystetyllä köynnösaiheella koristettu. IX. Kotka.

X. Pylvään ja kaaren yhdistäminen eri aikoina.

oikeudelliselta pohjalta. 1734 v:n laissa on roo-

malaisoikeudellista vaikutusta havaittavissa pää-

asiallisesti vain Kauppakaaren määräyksissä.

H- H.
Roomalainen rautakausi, Keski- ja Pohjois-

Euroopan kansojen esihistoriassa se ajanjakso,

jolloin he olivat Rooman valtakunnasta tulevan
voimakkaan vaikutuksen alaisia. Tämä vaikutus
ilmenee melkein kaikilla aloilla. R. käsittää ajan-

jakson 100-400 j. Kr. ks. lähemmin Esihisto-
rialliset ajanjaksot, palsta 819.

A. M. T.

Roomalainen taide. 1. Rakennustaide.
Roomalaiset laajensivat melkoisessa määrässä
rakennustaiteen rajoja, muodostellen ja kehittäen
edellisten aikain teknillisiä saavutuksia oman
käytännöllisen ja järjestävän, suurisuuntaisuu-
teen pyrkivän luonteensa mukaisesti itsenäisiksi,

järkiperäisiksi, nopeasti ja halvalla suoritetta-

viksi työtavoiksi, joten palkkasoturit ja tottu-

mattomat barbaaritkin kykenivät suorittamaan
rakennuksen karkean rungon ja keskinkertaiset-

kin taiteilijat sen sovinnaisen koristelun. Arkki-
tehdin ja insinöörin väliset rajat hälvenivät
Roomassa, mittakaava entisestään suureni, koko-
naissommitukset tulivat monipuolisemmiksi ja

vaihtelevammiksi; pohjain sommitus ja järjestely

erikokoisille ja -muotoisine huoneineen kehittyi

todelliseksi taiteeksi; lähinnä etruskeilta perin-

tönä siirtyneet kaari ja holvi (kiven ja

tiilen ohella täytemuureihin ja holveihin

käytetty betoni vulkaanisesta Pozzolana-
laastista kiven ja tiilen palasiin sekoitettun;i

|

tekivät mahdollisiksi ne suurenmoiset hyöty-
jä loistorakennukset, yllättävän väljät

huoneinteriöörit, jotka vieläkin herättävät jälki-

maailman ihmettelyä. Nerokkaan asiallisesti

aineen ja olosuhteiden mukaisiksi kehitetyt

konstruktsionit ja työtavat, siinä roomal. raken

nustaiteen vahvin puoli. Tämän rinnalla kreikka-

laisilta lainattu palkistojärjestelmä rakennuksen
kaariaukkoiseen runkoon ja kerro s-a r k k i-

t e h t u u r i i n sovitettuna, kaikkine siitä johtu-

vine seurauksineen ei esiinny muuta kuin raken

nuksen ulkonaisena kuorena ja ehdollisena somis-

teluna, paitsi avonaisissa peristyleissä ja kolon aa-

deissa. Kreikkalaisilla pylväs ja palkisto ou

rakenteellinen välttämättömyys, roomalaisille

siirtyneinä kaari- ja holvirakenteen täydennys,

suuripiirteinen koristeellinen lisä: vasituisesti

roomal. piirre, johon myöhempi kreik. kehitys jo

viittasi. Holveista sekä t y n n ö r i holvi käytä-

vien ja temppelikanimioiden kattona että silin-

teripohjalta kohoava kupoli ja etenkin tasa-
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lakinen ruoteeton ristiholvi muodostuvat
sisävaikutukseen nähden vähintään yhtä tär-

keiksi tekijöiksi kuin ulkoasussa kaaren ja

pylvään samanaikainen käyttö. Rakennus-
aineista on luonnollisen kiven ohella

tiili sangen tärkeä, ja sitä käytetään joko
rapattuna tai rappaamattomana täysmuurina tai

täytemuureissa kuorena sekä muurin ja holvin
vahvikkeena betonin vielä tuoreena ollessa. Tosin
muutamat tärkeät monumentaalirakennukset: teat-

terit, amfiteatterit (Colosseum), temppelit ja

riemukaaret olivat useimmiten kivestä. Mutta
omituiselta tuntuu, että esim. Pantheon, suuret
thermit ja Palatinus-vuoren keisarinpalatsit oli-

vat vain rapattuja tiilirakennuksia, joissa ainoas-
taan simssit ja peristylit tehtiin kivestä, ja
ylellinen aine- ja muotorikkaus keskittyi etu-

päässä sisälle. Sisäseinäin sileät pinnat vuo-

rattiin halleilla erivärisiini marmorilaatoilla,
johon Italian omat kivivarat eivät läheskään
riittäneet, tai koristettiin rapatulle pinnalle teh-

dyillä freskoilla ja groteskeilla. Yleistä suosiota
nautti mosaiikin ohella, etenkin katoissa,

kipsistukki, työtapa, jota italialaiset vielä-

kin harjoittavat suurella taituruudella. Varsin
viehättäviä kipsistukkeja tapaa esim. Titukseu
ja Pompejin thermeissä, keisarien palatseissa ja
Rooman haudoissa. Koriste taiteessa val-

litsee suuri muotorunsaus ja rehevyys, äärimäi-
nen kaavoittelu ja naturalismi rinnatusten. Val-
litsevimpana aiheena on a k a n 1 1 i (Acanthus
mollia), jota käytetään muhkeina simssiosain lehti-

koristeina, vyöryvinä, täyteläisinä köynnös-
friiseinä, täyteornamenttina, nouse-
vien kiehkurain lähtökohtana j. n. e. aina loppu-
mattomiin. Aito roomal. koristeaiheita ovat lisäksi

kukkasköynnökset, delfiinit, kot-
kat, sfinksit, amoriinit, kandelabe-
r i t, y. m. Korkeata reliefiä (haut-
relief) suosittiin ja sen aineena käytettiin m a r-

m oria. Arkkitehtoninen koristelu muuten oli

pääasiassa sama kuin kreikkalaisilla, sovitettuna
vain koko joukon vaikuttavammaksi ja samalla
helpommin suoritettavaksi. Loppumattoman tois-

telun yksitoikkoisuutta lievensi raaka-aineen ja

aiheiden rikkaus sekä koristelusta johtuva erikois-

osien mittakaavan vaihtelu. — Rooman vanhim-
mat kuningasvallan aikuiset rakennukset, Jupi-
ter Capitolin uksen temppeli ja vieläkin
toimiva cloaca maxima, olivat etruskilais-

ten mestarien rakentamia. Tasavallan aikana
alkaa puhtaasti kreik. vaikutus roomal. rakennus-
taiteessa yhäti kasvaa n. 200 e. Kr. vaiheilta

lähtien. Tasavaltakaudella rakennetaan etupäässä
liyötyrakennuksia : oivia sotilas teitä, vesi-
johtoja ja basilikoita, temppeleist ii

kaunis pyöreä V estän temppeli Tivoli'ssa,

joonilainen Fortuna Viriliksen temppeli ja Via
Lppian varrella C se e i 1 i a M e t e 1 1 a n hauta-
merkki. Tietoisen roomal. luonteen rakennus-
taide saa tasavallan lopulla. Sen loistoajan alkaa
Julius Caesar, joka pystyttää vanhan Forum
romanumin viereen omansa ja Rasilika Julian.
Forumien sarja jatkuu Capitoliunun ja Quirina-
liksen välillä Augustuksen, Neron, Vespasia-
miksen aikana ja päät tyy loistavaan Trajanuksen
forumiin, johon kuuluu basilikoja, kirjastoja,

muistopylväitä ja Trajanuksen temppeli. Mutia
muitakin tyypillisiä loistorakennuksia pystyte

tään näihin aikoihin, kuten Agrippan, Neroti.
Tiberiuksen, Caracallan, Diokletianuksen ther-
m i t (suuret julkiset kylpylaitokset), basili-
koita,, teattereja, amfiteattereja,
esim. suunnaton Flaviuksen amfiteatteri, johon
mahtui 80-100,000 henkeä (osaksi hävitetyn Ne
ron ,,kultaisen talon" paikalle) ; monumentaalisia
„tumulus"-hautoja, joista Augustuksen ja Hadria
nuksen mausoleumit olivat huomattavimpia. Augus-
tuksen aikana tyylinkehitys on korkeimmillaan,
ja se yhdistää kreik. hienostuksen roomal. loistoon.

Myöhäiskukoistusta on Trajanuksen eklektinen
taidekausi, jonka jälkeen muodoissa vähitellen
alkaa näkyä rappeutumisen oireita. Jo 300-400-

luvuilla plastillinen aisti kangistuu ja raaistuu.

luomakyky köyhtyy ja tylsistyy, entisajan muis-
tojen kunnioitus häviää; esim. Konstantinuksen
riemukaaren koristetarpeita kootaan maan ta-

salle hajoitetun Trajanuksen kaaren jätteistä

j. n. e. — Kuinka suurenmoisia huoneensisä-
vaikutuksia roomal. rakennustaide täysivoimai-
sena kykeni luomaan, näemme Hadrianuksen ai-

kaisesta, kupolikattoisesta Pantheonista, johon
valo tulvaa ylhäältä yhdestä ainoasta pyöröau-
kosta (,,ochio" = silmä, 9 m läpimitaten) . Mutta
niinkin myöhään kuin Konstantinuksen ensimäi-
sinä hallitusvuosina nousee vielä ilmoille 3 :11a

yli 25 m jännemittaisella ristiholvilla keski-

laivassaan katettti Maxentiuksen basi-
lika, jonka tyhjät seinät vielä raunioinakin te-

kevät pelottavan valtavan vaikutuksen. U-o N.
2. Kuvanveistotaide (ks. t.). — 3.

Maalaustaide (ks. t.).

Roomalainen tyyli esiintyy taidehistoriassa

kreik. taidekehityksen loppujaksona, johon rooma-
laiset painoivat oman hallitsevan, käytännöllisen

ja, rikkauksien kasvaessa, loistonhaluisen luon-

teensa leiman. Selvimpänä tyylileima ilmenee
rakennustaiteessa : hyötyrakennukset, tiet y. m.
olivat roomalaisilla hallintovälineitä (instrumentti

regni), temppelirakennus sensijaan tuli vasta

toiselle sijalle, ks. Roomalainen taide.
U-o N.

Roomalaiskatolinen kirkko (lyh. myös
Katolinen kirkko), Rooman paavin val-

taan tunnustautuva osa kristikuntaa, sellaisena

kuin se keskiajalla muodostui vastakohdaksi itä-

maiselle eli kreik. -katoliselle kirkolle (ks. 1 1 ä-

mainen kirkko) ja 1500-luvulla uudelleen

järjestyi torjuessaan siitä irtaimeen protestantti-

suuden (ks. t.).

Historia. Kreik. -katolisen ja r:n k:n
yhteisenä pohjana on vanhan ajan kansainväli-

nen ,,k a t o 1 i n e n" kirkko (ks. t.) niinhyvin

marttyyria jalla kuin 4:nnen ja 5:nnen vuosis.

..valtakuntakirkkona". Siitä saatuun yhteiseen

perintöön kuuluu vanhakirkollinen. ..oikumecni-

sissa" kirkolliskokouksissa ja tunnustuksissa

määritelty oppi (dogma), piispallinen järjestys ja

muut katolilaisuuden (ks. t.) katsantotavan perus-

piirteet : t r a d i t s i o n a 1 i s m i, n o m i s m i.

s a k r a m e n t a 1 i s m i. Mutta jo 3 : unelta

vuosis. saakka oli myöskin syvälle käyviä eroa-

vaisuuksia itämaiden ja länsimaiden kirkollisessa

elämässä ja teologiassa, ja ne johtivat vähitel-

len hajaannukseen. Sitä valmisti 5-7:nnellä vuosis.

Rooman valtakunnan valtiollinen kahtiajako ja

kirkon erilaiset ulkonaiset vaiheet kummassakin
valtakunnan osassa. Länsimaiden kirkko keskit
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tyi, valtakunnan murtuessa, yhä kiinteämmin
Rooman paaviuden (ks. Paav i) ympä-
rille: kansainvaelluksen aikuisissa uusissa val-

tioissa syntyneet kansalliskirkot alkoivat taas
(8-11 :nnellä vuosis.) sulautua kansainväliseksi

kirkoksi yhdenmukaisille laitoksineen, ja se arvo-

valta, mikä paaveilla ensin oli uskon ja siveel-

lisyyden , vartijoina, muodostui oikeudelliseksi,

valtiolliseksi ja taloudelliseksi vallaksi, joka ei

periaatteessa tunnustanut minkäänlaisia rajuja.

Mutta kun paavit ryhtyivät ulottamaan tätä val-

taa myöskin itämaiseen kirkkoon, nousi siellä

vastustus, jonka takana oli koko kansanluonteen
erilaisuus ja kansallinen itsetietoisuus ja jonka
johtajiksi Konstantinopolin patriarkat asettuivat.

Patriarkka Photios syytti v. 866 Rooman kirkkoa
harhaopista ja teki siten juovan auttamattomaksi.
Lopullinen ero tapahtui patriarkka Mikael Keru-
lariuksen (ks. t.) aikana 1054. Samoihin aikoi-

hin. 9-ll:nnellä vuosis., kilpailivat kreik. ja

roomal. kirkko lähetystyössä Itä-Euroopan vielä

pakanallisista kansoista, varsinkin slaavilaisesta

maailmasta; Rooma voitti puolelleen Mähristä
ja Saksasta käsin tsekkiläiset, puolalaiset ja

unkarilaiset, mutta serbialaiset, bulgaarit ja

ennen kaikkea venäläiset joutuivat Konstanti-
nopolin valtapiiriin. Maantieteellinen raja mo-
lempien katolisten pääkirkkokuntien ja samalla
idän ja lännen sivistyspiirin välillä sai jo sil-

loin pääasiassa nykyisen suuntansa : Adrian-
meren pohjukasta itää kohti Transsilvaniaan ja

siitä mutkittelevana viivana pohjoiseen, Suomen-
lahden pohjukkaa sivuuttaen Jäämerelle asti.

10-13 :nnella vuosis. kehitti sitten r. k. eri

aloilla elämänmuotojaan : paavillisen vallantäydel-

lisyyden, kirkko-oikeuden (ks. Kanoninen
oikeus), skolastisen tieteen (ks. S k o 1 a s-

tiikka), jumalanpalveluksen, uusia munkki-
laisuuden (ks. t.) muotoja j. n. e. Se oli r:n k:n
klassillinen aika. Sitä seurasi keskiajan lopulla

ja 1500-luvulla kriitillinen aika; valtiovallan ja

sivistyksen vapautuminen kirkon holhouksesta ja

ennen kaikkea uskonpuhdistus panivat keski-

aikaisen järjestelmän mitä kovimmalle koetuk-
selle. Protestanttisuus eri muodoissaan pääsikin
vallalle suuressa osassa Keski-Eurooppaa, Englan-
nissa ja pohjoismaissa, jotka siten menivät
r:lta k:lta hukkaan. Myöskin muualla Euroo-
passa oli sen asema jo hyvin horjuva, kun 1540-

luvulla alkoi Espanjasta käsin uudistusliike, joka
poisti pahimmat kirkolliset väärinkäytökset,
mutta muuten kokonaan rakensi vanhoille peri-

aatteille (Tridentin kirkolliskokous 1545-63).

Tämä pääasiassa jesuiittain johtama ,, vasta-

uskonpuhdistus" antoi r:lle k :lle uutta voimaa
ja valloitti inkvisitsionin avulla takaisin useita

jo osaksi menetettyjä alueita, kunnes Westfalenin
rauhaan 1648 päättyvä uskonsotien aika vakaan-
nutti protestanttisuuden ja r:n k:n maantieteel-
lisen rajan Euroopassa. Sillävälin Etelä- ja

Keski-Ameriikka oli Espanjan ja Portugalin
alusmaina joutunut r :ii k :n valtapiiriin ; Intiassa

ja Kiinassa tehtiin sen hyväksi lähetystyötä,

mutta ilman pysyviä tuloksia. Pokjois-Amerii-
kasta tuli osa Kanadaa, jossa asutus oli ranska-
laista, katoliseksi; muutoin sai protestanttisuus
siellä ylivoiman, eikä edes viime aikojen suuri
siirtolaisuus Etelä-Euroopasta ole saanut aikaan
siinä sanottavaa muutosta. Mitä r:n k:n uudem-
7. VIII. Painettu "V^ 15.

paan sisäiseen kehitykseen tulee, on siinä tais-

tellut kaksi suuntaa: jyrkästi paavinvaltainen,
jonka päätukena edelleen ovat jesuiitat, ja
vapaampi, joka tahtoo säilyttää piispoille ja
kansalliskirkoille enemmän itsenäisyyttä viime-
mainitun suunnan ilmauksia on Ranskan ,,gallika-

nismi" (ks. Gallikaaninen kirkko) ja
se oli 1700-luvun lopulla, valistusajalla, laajalti

vallalla, jotavastoin 1800-luvulla paavinvaltainen
suunta taas on ,,ultramontanisniin" (ks. t.) muo-
dossa päässyt aivan ylivoimaiseksi. Tämän suun-
nan voittoa Vatikaanin kirkolliskokouksessa 1870
seurasi ,,vanhakatolisen kirkon" (ks. t.) irtautu-

minen, joka kuitenkin jäi vähäpätöiseksi.

Yleinen luonne. R:ssa k:ssa vallitsee

ennen kaikkea auktoriteettiperiaate:
yksilön oikeutta ja velvollisuutta muodostaa oma
uskonnollinen vakaumuksensa ei tunnusteta, vaan
yksilön on alistuttava kirkon johtoon. Kir-
kon johtovaltaa edustaa näkyvässä muodossa
papisto, ja papiston valta keskittyy paa-
viin. Näiden edustajiensa kautta kirkko antaa
yksityisille kristityille selvän ja taatun totuuden
tiedon ja pelastuksen neuvon, jotavastoin ,,ulko-

puolella kirkkoa ei ole autuutta". Paavin arvovalta
perustuu uskoon, että hän on Pietarin seuraaja,

jolle Kristus (Matth. 16i8 ) oli antanut taivaan-

valtakunnan avaimet ; ..apostoliruhtinaan" oikeu-

dellinen valta on mennyt perinnöksi Rooman piis-

poille. Korkeimmilleen tämä paavin arvovalta

kohotettiin Vatikaanin kirkolliskokouksessa 1870,

jolloin paavi julistettiin erehtymättömäksi, kun
hän virkansa puolesta (ex cathedra) puhuu uskon
ja siveellisyyden asioissa. Kaikki kirkon jäsenet

ovat velvolliset ehdottomasti tottelemaan häntä.

Täten on r:lla k :11a luja ulkonaisen järjestön

yhteys, jotavastoin itämaisella ja vielä enem-
män protestanttisella kirkolla tämä yhteys on
henkistä laatua. Kirkon opin ja oikeuden mitta-

puuna on Raamattu (johon myös n. s. apokryfi-

set kirjat luetaan) ja perintätieto, joka käytän-

nössä asetetaan Raamattua korkeammalle. Mutta
kaikkivaltiaan paavin ratkaisut ja päätökset

muodostavat yhtämittaa uutta perintätietoa, joka

kiinteästi liittyy entiseen. Siten r. k. mukautuu
uusiinkin olosuhteisiin paljoa joustavammin kuin

itämainen kirkko, jolle perintätietoa on vain se,

mikä on ikivanhaa.

Yksityisen kristityn usko on r:n k:n käsi-

tyksen mukaan ensi sijassa kirkon opin totena

pitämistä ja siihen alistumista. Pelastus-
opissa vallitsee, huolimatta siitä että Augus-

tinuksen oppi on virallisesti hyväksytty, semi-

pelagiolaisuuden henki : ihminen tekee, minkä voi,

saavuttaen siten jotain ansiota, ja Jumalan armo
tulee avuksi, täyttäen mitä puuttuu. Armo tulee

ihmisen osaksi ennen kaikkea s a k r a m e n t-

t i e n kautta, joiden hoito on papiston yksin-

oikeus. Sakramentteja on 7 : kaste, ehtoollinen,

konfirmatsioni, rippi, viimeinen voitelu, avio-

liitto ja papiksivihkiminen ; vallitseva käsitys

niistä on. että ne tuottavat jotakin hyötyä jo

„tehtynä työnä" (ex opere operato). katsomatta

sisälliseen mielialaan. Käytännössä tärkein on

näistä rippi (ks. t.). Sitäpaitsi on runsaasti

muita sakramentintapaisia pyhiä toimituksia :

manauksia, siunauksia, voiteluita. pesemisiä j. n. o.

Armovälineiliin kuuluvat tavallaan myös ,,hyvät

työt", jommoisina ovat erityisessä arvossa eräät
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hartaudenharjoitukset, kuten määrärukouksien
lukeminen ja pyhiinvaellukset, tai lahjoitukset

kirkollisiin tarkoituksiin. Siten on uskonnollinen
elämä ja toiminta mahdollisimman suuressa mää-
rässä sidottu selviin ulkonaisiin muotoihin ja

velvollisuuksiin, jotka supistavat yksilön persoo-

nallista vastuunalaisuutta. Kuitenkaan ei ihmi-

nen näiden muotojen täyttämiselläkään pääse
varmuuteen pelastuksestaan; vasta kuoleman
jälkeen ratkaistaan hänen kohtalonsa. Mikäli hän
ei eläessään ole täyteen sovittanut syntiensä ajal-

lista rangaistusta, joutuu hän kiirastulen (ks. t.)

puhdistukseen, siksi kunnes voi päästä taivaa-

seen; kuolemansynneissä kuolleet joutuvat heti

kadotukseen. — Suuri merkitys on neitsyt Marian
ja pyhimysten kunnioituksella ja uskolla heidän
esirukoustensa voimaan, Marian palvelus (ks. t.)

on uuden ajan katolisuudessa kohonnut yhä kor-

keammalle, ja oppi Marian saastuttamattomasta
sikiämisestä korotettiin 1s.">4 dogmiksi. R:n k:n
sivey sopii le on luonteenomaista siveellisen

ihanteen kaksinaisuus: suurelle joukolle riittää

alhaisempana siveellisyytenä maallisen kutsumuk-
sen velvollisuuksien täyttäminen, kun sen ohessa
mahdollisimman tarkoin noudatetaan kirkollisia

velvollisuuksia; mutta niiden, jotka pyrkivät
kristilliseen täydellisyyteen, tulee elää askeet-

tista elämää (ks. Askeesi), kuten munkit ja

nunnat tekevät (ks. Munkkilaisuus) ja

naimattomuuteen (selibaattiin) velvoitettu papisto.

Siveysopilliset määräykset ovat yksityiskohtaisia,

,,kasuistisia" (ks. Kasuistiikka)
;
mikä on

siveellisesti oikein tai väärin, sitä ei viime
kädessä ratkaise yksilön omatunto, joka subjekti-

vismissaan on epäluotettava, vaan kirkon aukto-
riteetti, joka yksityistapauksissa on parhaiten
selville saatavissa kysymällä rippi-isän neuvoja.

Siten on auktoriteettiperiaate tälläkin alalla voi-

massa ja takaa kirkolle äärettömän suuren val-

lan. Jumalanpalveluksessa vallitsevat

myöskin tarkat, kaavoihin sidotut (,,liturgiset")

muodot; saarnalla on syrjäytetty asema, ja

jumalanpalveluksen huippukohtana on messu
(ks. t.), jossa saapuvilla oleminen joka sunnuntai
on katolisen kristityn päävelvollisuuksia. Mes-
sussa, jossa pappi sanoillaan muuttaa leivän ja

viinin Kristuksen ruumiiksi ja vereksi (ks.

Transsubstantsioni) ja „verettömästi"
uudelleen uhraa Kristuksen elävien ja kuolleiden
puolesta (,,messu-uhri", ks. t.), tulee pappeuden
korkea asema maallikoiden ja Jumalan välittä-

jänä parhaiten näkyviin. Messun juhlalliset

muodot, pappien loistavat puvut, kirkkojen sisus-

tus y. m. ovat tarkoitetut esteettisesti vaikut-

tamaan aisteihin; seurakunta on siinä pääasialli-

sesti vain hartaana katsojana, varsinkin kun
latinan kielen käyttö liturgiassa tekee toimituk-
sien ymmärryksellisen seuraamisen useimmille
mahdottomaksi. Latina kirkkokielenä tarkoittaa
olla kirkon kansainvälisen luonteen takeena.
Kirkkovuosi on rikas eriasteisista juhlista, joista

Marianjuhlat ovat loistavimmat. Etelä-Euroopan
maissa on varsinkin yksityishartauden ja kansan-
omaisen hurskauden alalla paljon antiikkisen
pakanuuden jäännöksiä, jotka on peitetty ohuella

kristillisellä kuorella, ja samoin on katolinen
lähetys Etelä-Ameriikan, Aasian ja Afrikan kan-
soissa usein tyytynyt ulkonaisimpiin muodolli-
siin vaatimuksiin. Toisaalta voi katolisessa hurs-

kaudessa, erittäinkin siellä missä se on mystii-
kan elähdyttämää, olla suurta voimaa ja syvyyttä
ja monella kristillisen rakkaudentyön alalla on
r:n k:n toiminta suurenmoista. Erityisellä tai-

dolla on tämä kirkko ottanut uudenaikaisen
sanomalehdistön ja yhdistyselämän tarkoituk-
siensa palvelukseen. Kun ei nykyaikainen valtio
enää alistu r:n k. n ulkonaiseen holhoukseen, on
kirkko koettanut näillä keinoin saavuttaa vai-

kutusvaltaa, ja Saksassa, Itävallassa ja Belgiassa
ja muissa maissa on lujasti järjestäytyneellä ja

taitavasti johdetulla kirkollisella (klerikaaii-

sella) puolueella suuri, usein ratkaiseva merkit y.-

valtiollisessa elämässä. Kirkon ja valtion suhteet
katolisissa maissa järjestetään nykyisin tavalli-

sesti erityisillä sopimuksilla (ks. K o n k o r-

daatti), vaikka r. k. ei tunnusta niihin sisäl-

tyviä kirkon vallan rajoituksia itselleen sito-

viksi. Siksi että tämä kirkko nykyisinkin, niin-

kuin keskiajalla, periaatteessa vaatii itselleen

rajatonta määräämisvaltaa, ei kirkon ja valtion
suhde katolisissa maissa voi vakaantua pysyvästi
rauhalliseksi, vaan johtaa alituisiin taisteluihin,

jolloin valtion oikeuksia valvovat puolueet hel-

posti kehittyvät, kirkon ja uskonnonkin viholli-

siksi. Saksassa, Ranskassa, Portugalissa ja

muissakin maissa on siten viime vuosisadan
kuluessa ollut käymässä ,.kulttuuritaistelu"

(ks. t.) valtion ja katolisen kirkon välillä. Mutta
myöskin nykyaikaisen sivistyselämän ja r:n k:n
välillä on syvä vastakohta olemassa. Siinäkin
kirkko yhä vaatii ulkonaista holhoojavaltaa
kaikkien yli: ..kiellettyjen kirjojen luettelolla"

(ks. Index librorum prohibitorum)
se määrää, mitä uskovaiset saavat lukea, ja sekä
siinä että aika ajoin julkaisemassaan ,,nyky-
aikaisten erehdyksien luettelossa" (ks. S y 1 1 a-

b u s) se on tuominnut hyljättäväksi sellaisia

nykyajan aatteita kuin uskonvapauden, paino-

vapauden ja tieteellisen tutkimuksen vapauden

;

onpa sellainenkin asia kuin protestanttisen kir-

kon raamatunlevittämistoimi leimattu turmiolli-

seksi. Kouluissa ja yliopistoissa vaaditaan ope-

tettavaksi vain kirkon hyväksymää tietoa, ja

paavi Leo XIII on julistanut Tuomas Akvino-
laisen nykyajankin teologiseksi ja filosofiseksi

auktoriteetiksi. Kun tästä huolimatta uuden-
aikaisempi tieteellinen käsitys on pyrkinyt esille

yksinpä katolisen teologiankin alalla, ryhtyi

paavi Pius X ankaraan taisteluun ..modernismia"
(ks. t.) vastaan. Seurauksena tästä r:n k:n
kielteisestä suhteesta nykyajan sivistykseen ja

tieteeseen on ollut, että sivistyselämä katolisissa

maissa toisaalta, ja varsin laajoissa piireissä, on

tyyten irtaunut kirkon vaikutuksesta ja käynyt
sille hengeltään vihamieliseksi, toisaalta taas,

mikäli se vielä on pysynyt kirkollisena, on muo-
dostunut hengeltään ahtaaksi ja kiihkomieliseksi.

Paikoittain on perustettu erityisiä kirkollisia

yliopistoja (Pariisissa, Louvain'issa, eri paikoin

Yhdysvalloissa |.

Tilastoa. Kristittyjen nykyinen yleisluku

arvioidaan n. 600 miljoonaksi; siitä tulee r :n k:n

osalle n. 270 milj. Näistä on 5 milj. ,,uniaatteja",

s. o. kreik. -katolisia, jotka tunnustavat paavin-

vallan ja ovat saaneet säilyttää eräitä erikoi-

suuksia liturgiassa; ne asuvat pääasiallisesti Itä-

vallassa. Euroopan maista on Ranskalla nimelli-

sesti suurin katolinen väestö (38-39 milj.), mutta-
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melkoinen osa siitä on itse asiassa kokonaan
irtaunut kirkosta (jo 1881 oli 7 milj. ranska-

laista, jotka eivät ilmoittanneet kuuluvansa
mihinkään kirkkokuntaan). Sitten seuraa Italia

(34 milj.), Itävalta-Unkari (ilman uniaatteja

33 milj.), Saksa (24 milj.) ja Espanja (20 milj.);

Venäjällä or. heitä 13 milj. (puolalaisia), Bel-

giassa 7, Portugalissa 5, Englannissa ja Irlan-

nissa 5, Alankomaissa 2, Sveitsissä 1 1
/2 milj.

Euroopassa yhteensä n. 190 milj. Etelä-Ameriikka

on melkein kauttaaltaan katolinen (n. 60 milj.)
;

Pohjois-Ameriikan Yhdysvalloissa on katolisia

n. 15 milj., Kanadassa 2 milj. Aasiassa r. k.

on vallalla espanjalaisten entisissä alusmaissa

Filippiineillä (7 milj.), mutta muutoin se on
siellä, samoinkuin Afrikassa ja Austraaliassa,

vain lähetyskirkon asemassa. — Kirkko-oikeudel-

lisesti r. k. jakaantuu „apostolisen istuimen

maakuntiin" (provincise sedis apostolicae), joita

piispat (ks. t.) hallitsevat, ja ,,lähetysmaihin",

joissa lähetyssaarnaajat työskentelevät ,,uskon-

levittämis-kongregatsionin" (Congregatio de propa-

ganda fide) määräyksien mukaisesti. Hierarkiaan

kuuluu Rooman paavi, korkeintaan 70 kardinaalia,

115 arkkipiispaa, 501 piispaa j. n. e.; sitäpaitsi

epämääräinen luku lähetyspiispoja (,,in partibus

infidelium"). Korkeinta hallintoa hoitaa paavil-

linen ,,kuuria" (ks. t.) monine osastoineen.

[Katolista kirjallisuutta: ,,Die kath. Kirche

unserer Zeit und ihre Diener in Wort und Bild,

herausgeg. v. d. Leo-Gesellschaft in Wien" (1899-

1902) ; P. Baumgarten, „Die kath. Kirche auf

dem Erdenrund" (1907); J. A. Möhler, „Symbo-
lik oder Darstellung der dogmatisehen Gegensätze

der Katholiken und Protestanten" (uusin pain.

1871) ; A. Ehrhard, ,,Der Katholizismus und das

zwanzigste Jahrhundert" (12 :s pain. 1902);

protestanttista kirjallisuutta: Fr. Loofs, „Sym-
bolik" I (1902); K. Hase, „Handbuch der protes-

tant. Polemik gegen die röm.-kath. Kirche"
(6.-s pain. Hasen kootuissa teoksissa 1894);

P. Tschackert, „Evang. Polemik" (2:nen pain.

1888) ; K. Sell, ,,Katholizismus und Protestantis-

mus in Geschichte, Religion, Politik, Kultur"
(1908).] J. G.

Roomalaiskirje, Korinttilais- ja Galatalais-

kirjeiden ohella yksi Paavalin neljästä pääkir-

jeestä ja huomattavin niistä kaikista, on, kutoi
siinä olevista viittauksista (16i seur. ; 152233 vrt.

Ap. tek. 20>> seur.) suurella todennäköisyydellä

voidaan päättää, kirjoitettu Korintosta P:n kol-

mannella sinne tekemällä matkalla, luultavasti

alkupuolella vuotta 59. P. tahtoo sillä valmistaa

Rooman seurakuntalaisia, jotka suurimmalta
osaltaan olivat hänelle persoonallisesti tuntemat-

tomia, mutta joiden uskoa hän sanoo mainitta-

van koko maailmassa (Is), sinne-tuloaan varten

(lio seur.; 1Ö22 seur.). Kirje jakaantuu kahteen
pääosaan, opilliseen, luv. 1 is- 11, jossa Paavali

esittää evankeliuminkäsityksensä, ja käytän-
n ö 1 1 i s-k e h o t t a v ai se e n, luv. 12-15, joka

sisältää kristityn jokapäiväistä elämää koskevia

kehotuksia ja neuvoja. Edellisessä, kirjeen pää-

osassa, P. suurella ponnella teroittaa vapaata ar-

moa ja uskon vanhurskautta vastakohtana juu-

talaiselle lakihurskaudelle. Se totuus, että ih-

minen tulee vanhurskaaksi uskosta ilman lain

töitä, on niin sanoaksemme koko tämän osan
läpikäyvänä perusajatuksena. — Uskonpuhdistuk-

sen historiassa R:llä on erittäin tärkeä sija. Var-
sinkin juuri se avasi Lutherin silmät näkemään
katolisen kirkon puutteellisuuksia.

Kirjeen oikeaperäisyyden tutkijat miltei poik-

keuksetta myöntävät. Vain viimeiseen lukuun
nähden — on huomautettu erikoisesti sitä, että

kirjeessä tavallaan on perätysten neljä eri lope-

tusta, nim. I533; 162o; I624 ja 16,25-27 — on siinä

suhteessa olemassa suurempaa erimielisyyttä.

A. F. P.

Rooman kirjallisuus, joka käsittää Rooman
vallan aikana ilmestyneen latinankielisen kirjal-

lisuuden (litterce latince), on saanut nimityk-
sensä siitä, että se on syntynyt ja kehittynyt
Roomassa sekä liittyy läheisesti Rooman histo-

riaan. R. k:n historia jakautuu 5:een aika-

kauteen. — [Niiden kirjailijain nimet, joiden

teoksia on säilynyt, esiintyvät harvennettuina.]

I. Esihistoria. Kirjallisia muistomerk-
kejä puunilaissotien ajoilta on vain muu-
tamia, ja nekin todistavat roomalaisten vil-

jelleen kirjallisia välineitä ainoastaan käy-
tännöllisen tarpeen vaatiessa. Vanhin r u-

11 o u s oli rytmillistä proosaa (carmen), jota käy-
tettiin, milloin suulliselle esitykselle oli annet-

tava jokapäiväisestä puhetavasta poikkeava yle-

vämpi muoto, kuten rukouksissa, valoissa ja loit-

suissa. Esityksen juhlallisuutta lisättiin sanoi-

hin sovitetun sävelen ja tanssin avulla. Rytmilli-

sen proosan kanssa läheiseen yhteyteen on ase-

tettava roomalaisten kansallinen runomitta
(versus Saturnius), joka sittemmin kokonaan
väistyi kreik. runomittain tieltä. Jakautu-
neena kahteen säepuoliskoon versus Saturnius

(^_L|^-_L|^_L|;— ii_!_i — _Li — _Li:m) todennäköisesti

sisälsi kummassakin puoliskossa 3 pitkää nousu-

tavua. Laskussa esiintyvät tavut saattoivat olla

pitkiä tai lyhyitä. Vanhimmassa runoudessa on
usein huomattavana myös alkusointua. Uskon-
nollisista lauluista on säilynyt Salii nimisen
pappiskunnan Marsille omistettuja hymnejä
(carmen saliare) sekä Arvales nimisen veljeskun-

nan rukouksia (carmen arvale), joita kesäisin

laulamalla esitettiin maan hedelmällisyyden juma-
lattarelle, Maaemolle suositukseksi. Loitsulaulu-

jen joukkoon on luettava versus fescennini, kar-

keilla pilasanoilla ja törkeillä lauseparsilla höys-

tettyjä lauluja, joilla karkoitettiin kateenhenget
onnellisten juhlijain (sulhasten ja triumfin viet-

täjäin) lähistöltä. Hautajaistilaisuuksissa, erityi-

sesti palkatut vaimot lauloivat valituslauluja

(nenice), ja hautakiviin piirrettiin runomittaisia

muistosanoja vainajista (elogia). Oskilaisilta

roomalaiset olivat oppineet kansanomaisen, tila-

päisesti suunnitellun pilanäytolmän (fah ula alel-

lana), jossa esiintyi pysyviä henkilötyyppejä,

tavallisimmin narri (MaccusJ, hölmö (Buoco),

hyvänsävyinen vanhus (Pappns) ja kyttyeäselkäi-

neu petkuttaja (Dosscnuus).

Vanhimpia muistomerkkejä suorasanai-
sen kirjallisuuden alalta on 12: n tau-

lun laki (n. v. 450), joka kouluissa opittiin

ulkoa, ylimmäisten pappien toimittamat kalen-

terit (fasti) ja vuotuiset muistiinpanot vuoden

merkillisyyksistä (avnales) sekä maallisten ja

uskonnollisten virkailijain arkistot. Näihin on

luettava myös vainajien muistoksi pidetyt

hautapuheet (laudat ioncs funebres) ja heidän
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kodeissa säilytettyjen rintakuviensa alle piirre-

1 vt lyhyet elämäkerralliset tiedot (tititli ima-

ginum).
II. R. k: u synty ja alkuvaiheet

(240-78 e. Kr.). Jo vanhimmista ajoista alkaen

olivat roomalaiset olleet kosketuksessa niiden

kreikkalaisten kanssa, jotka asuivat Italian

niemimaan eteläosassa ja Sisiliassa, ja siten

omaksuneet heiltä joukon kulttuuriaineksia.

M. m. sisälsi 12:n taulun laki sitä tietii Krei-

kasta kulkeutuneita aatteita. Mutta pitkälle ehti

valtiollinen kehitys, ennenkuin roomalaiset sai-

vat omakielisen kirjallisuuden. Vasta sitten

kuin he valloitustensa kautta joutuivat pysy-

väiseen yhteyteen kreik. sivistyksen kanssa, alkoi

Roomassa varsinainen kirjallinen tuotanto elpyä.

Hellenistisen maailman sivistyskeskuksista kir-

jallisuuden tunteminen ja harrastus levisi Roo-
man valloittajien mukana, joista useat olivat

helleeni läis-ystävällisiä. Rooman yi Itäisimmissä

piireissä' saavutti kreikan kieli yhä laajemman
käytännön, alemmissakin sitä ymmärrettiin.

Helleeniläismielinen suunta meni niin pitkälle,

että sen toimintaa vanhoillis-isänmaallisissa pii-

reissä alettiin pitää vaarallisena. Siten syntyi

helleeniläisyyttä vierova kansallismielinen liike,

jonka toimesta kreik. runoilijat ja puhujat kar-

koitettiin pääkaupungista (161). Kummankin
äärimmäisyvsvirtauksen vastapainoksi muodostui

välityssuunta, jonka pyrkimyksenä oli isänmaal-

liseen mielialaan yhdistää kreik. sivistys. Välitys-

suunnan edustajien avulla (niistä mainittakoon
Seipiot, C. Laelius ja myöhemmältä ajalta Q. Lu-
tatius Catulus) kreik. tiede ja taide roomalaistu-

ueena sai vakavan jalansijan Roomassa. Roomal.
kirjakieli alkoi kehittyä ja kreik. kirjailijain vil-

j elemät kirjallisuuslajit kotiutuivat latinankieli-

sinä Roomaan, kumminkin siten, että ..kreikka-

laisiin loimiin sovitettiin roomalaiset kuteet".

Runous. R. k:n lainaluonnetta todistaa

sekin, että ensimäinen kirjallisuuden laji, jonka
roomalaiset ottivat käytäntöön, oli d r a a m a.

runouden kehittynein mucto, jonka edellä Krei-

kan kirjallisuuden historiassa oli käynyt lyyril-

linen ja eepillinen runous. Perintä! iedon mukaan
ensimäiset näytelmäkappaleet, sekä murhe- että

huvinäytelmät, esitettiin Roomassa 240. jota pide-

tään roomal. kirjallisuuden syntymävuotena.
Kreik. esikuvien mukaan oli ne kirjoittanut

L. Livius Andronicus. Hänen seuraajistaan toi-

set, kuten Plautus (n. 254-184), T e r e n-

tius (n. 185-159), Statius Csecilius ja Turpilius,

julkaisivat yksinomaan kreikkalais-aiheisia huvi-

näytelmiä (fabula palliata), toiset, taas. kuten
Titinius, T. Qvinctius Atta ja Afranius, koti-

maisiin oloihin sovellettuja (fabula togata). Niin-

ikään vakavammissa näytelmissä toiset, joista

erityisesti mainittakoon Ennius, Pacuvius ja

Accius. seurasivat yksinomaan kreik. näytelmän-
kirjoittajia, varsinkin Euripidestäj toiset, kuten
Naevius ja Ennius käsittelivät etupäässä roomal.

historiallisia aiheita (fabula prcetcxta). Myöhem-
min (v. 100 jälkeen) myös oskilainen näytelmä

(fabula atellana) kehittyi kirjalliseksi näytelmä-
lajiksi, jota esitettiin murhenäytelmien jälki-

näytöksenä. Atellanain kirjoittajista olivat kuu-
luisimmat Pomponius ja Novius. — Kirjallisuu-

den alkuaikoina roomal. runoilijat koettelivat

taitoaan, kuten samanaikuiset hellenistiset, useilla

runouden aloilla. Ensimäinen draamain julkai-

sija. Livius Andronicus, toimitti myös ensimäisen
latinankielisen eepoksen, saturnisella runo-
mitalla julkaistun käännöksen Homeroksen
Odysseiasta, jota sittemmin kauan aikaa 12: n

taulun lakien rinnalla käytettiin kouluissa oppi
kirjana. Na;vius julkaisi eepoksen ensimäisestä
puunilaissodasta, vielä saturnisella mitalla.

Ennius taas, joka myös kirjoitti historiallisen

eepoksen („Annales"), käytti ensimäisenä kuu.-

mittaa lat. runoudessa. Roomalaisille ominainen
leikinlasku ja ivailu pukeutui opettavaisena
runoutena kirjalliseen muotoon satiireissa

(satira), jotka olivat enimmäkseen kuusimittai
sinä dialogeina, kirjeinä, matkakertomuksina tai

kaskuina esitettyjä kuvauksia ja arvosteluja

vallitsevista oloista, varsinkin ihmisten heikkouk-
sista ja nurjista tavoista. Jo Ennius oli kirjoit

tanut satiireja. Mutta esikuvallisia tällä alalla

tulivat olemaan Lueiliuksen julkaisemat runot.

Suorasanainen kirjallisuus oli

alunpitäen vapaasyntyisten roomalaisten harras-

tusten esineenä, jotavastoin runoutta kirjallisuu-

den kehityksen ensi aikoina harjoittivat ainoas-

taan ulkoapäin Roomaan muuttaneet henkilöi.

Historiankirjoitus alkoi Hannibalin
sotien jälkeen. Vanhimpia historiankirjoittajia

nimitetään annalisteiksi noiden papillisten muis-
tiinpanojen (a n n a 1 e s) mukaan, joiden muotoa
he historiallisessa esityksessään noudattivat. Ensi-

mäiset annalistit, Q. Fabius Pictor ja Cincius

Alimentus. joita myöhemmät historioitsijat piti-

vät luotettavina tiedonantajina. kirjoittivat

kreikan kielellä. Rooman suorasanaisen kirjalli-

suuden perustaja ja ensimäinen latinankielinen

historioitsija M. Porcius Cato poikkesi julkaise-

massaan historiassa (..Origines". Rooman esi-

historia) annalistien noudattamasta esitystavasta,

käsitellen sisällyksellisesti yhteenkuuluvia seik-

koja yhtäjaksoisesti. Myöhemmät, historioitsijat

kirjoittivat Caton esimerkkiä seuraten latinan

kielellä, mutta palaten annalistiseen esitystapaan.

Gracchusten aikaisia annalisteja olivat L. Calpur-
nius Piso Frugi, Cn. Gellius ja Cn. Fannius.

Annalistien kertomukset olivat yleensä voimak-
kaasti väritettyjä jonkun suvun tai puolueen

eduksi. Liioitteluistaan ja tosiasiain vääristelystä

on erityisesti mainittava Antias. luotettavampana

cn pidetty Quadrigariusta. Ainoastaan rajoitet-

tuja ajanjaksoja käsittelivät L. Cselius Antipater.

jonka kuvaus toisen puunilaissodan tapahtumista
perustui tunnolliseen lähteiden käyttämiseen, ja

L. Cornelius Sisennä (n. 120-67), joka kirjoitti

oman aikansa historian. Niinikään Sempronius
Asellio. Rooman ensimäinen pragmaattinen histo-

rioitsija. k< hdisti historiallisel tutkimuksensa
oman aikansa tapahtumiin. Historiallisia muis-

telmia omien ja puolueensa toimien puolustuk-

seksi julkaisivat M. .Fmilius Scaurus (162-n. 89),

P. Rutilius Rufus (k. n. 77). Q. Lutatius Catulus

(konsulina v. 102) sekä tunnettu valtiomies

L. Cornelius Sulia (138-78). joka kreikankieli-

sessä muistelmateoksessa koetti esittää itseään

kaitselmuksen välikappaleeksi.

P u h u j a t a i t o a olivat roomalaiset käytän-

nöllisesti harjoittaneet jo ammoisista ajoista asti

milloin valtiollisissa neuvotteluissa, milloin asian-

ajotoimissa. milloin eri tilaisuuksiin sovelletuissa

ylistyspuheissa, kunnes kreik. ammattipuhujat
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toivat mukanaan puhujataidon teorian. Vanhoil-

listen vastustuksesta huolimatta kreik. retoriikka

saavutti ylhäisön keskuudessa suurta kannatusta
muuttuen vähitellen muotiasiaksi, jota jokaisen

vapaan roomalaisen tuli tuntea. Silloinen helle-

nistinen muotityyli, jolla oli kiihkoisa sävy,

soveltui hyvin tämän aikakauden vallankumouk-
sellisiin aatteihin. Aikakauden suurimpia puhu-

jia, jotka esityksessään jo seurasivat kreik. reto-

riikan sääntöjä, olivat Tiberius ja erittäinkin

Gaius Gracchus. M. Antonius (143-87) herätti

huomiota nerokkaasti ja selvästi jäsennetyillä,

L. Licinius Crassus (140-91) kauniissa muodossa
esitetyillä puheillaan.

Erikoisti e. teiden alalla alkoi myös
ilmestyä latinankielisiä teoksia. Käytännöllisiä

tarpeita silmällä pitäen Flavius julkaisi prosessi-

kaavat, toiset taasen selittivät 12 :n taulun lakia,

toiset antoivat pulmallisten oikeustapauksien

ratkaisusta kirjallisia ohjeita. Filologia oli

pergamonilaisten oppineiden välityksellä tullut

tunnetuksi Roomassa: vanhempien kirjailijain

(Enniuksen ja Nreviuksen) teoksia julkaistiin

selityksillä varustettuina ja kreik. kielitieteen

metodin sovellutti latinan kielen tutkimukseen
Varron ja Ciceron opettaja L. ^Elius Stilo.

Esteettisen arvostelun muodosti erityiseksi kir-

jallisuuslajiksi Q. Lselius. Marcus Porcius Cato
(234-149) oli kirjoittanut maanviljelyksestä käy-

tännöllisen esityksen, joka on vanhin teos mei-

dän aikoihimme asti säilyneestä latinankielisestä

proosakirjallisuudesta.

ITT. Roomal. ja kreik. kirjallisu u-

d e n täydellinen yhteensulautumi-
nen (n. 78 e. Kr.-14 j. Kr.). Yhteys roomal.

ja kreik. sivistyksen kesken muuttuu yhä lähei-

semmäksi. Nuoret roomalaiset tekevät opinto-

matkoja Kreikkaan ja kreik. tieteilijöitä, opet-

tajia ja kirjailijoita asettuu Roomaan, jossa

heille avautuu yhä suurempi vaikutusala. Sivis-

tynyt roomalainen puhuu myös kreikan kieltä.

Hellenististen ja roomal. sivistysainesten yhtymi-
sestä kehittyy elimellinen kokonaisuus. Rooma-
laiset omaksuvat kreikkalaisten luomat kirjal-

lisuuslajit ja kehittävät oman kielensä taipui-

saksi ilmaisemaan kreik. oppineiden lausumia
ajatuksia sekä taiteellisessa ilmaisutavassa kilpai-

lemaan kreik. taidekielen kanssa. R. k. saavut-

taa korkeimman kehitysasteensa. Tämä aika-

kausi, jota nimitetään ,,kultaiseksi aikakaudeksi",

jaetaan kahteen jaksoon.

l:n e n jakso (Ciceron aika 78-14): suora-

sanainen kielipä rsi saavuttaa täydellisimmän
kehi tysmuotonsa.
Runous. Roomassa oli tähän aikaan, kuten

Aleksandriassakin, kirjailijain kesken vallalla

kaksi eri suuntaa. Vanhoillismieliset pyrkivät
ajanmukaisesta kehittämään Enniuksen luomaa
tyyliä. Tämän suunnan huomatuin edustaja oli

T. Lucretius Carus (n. 96-55). joka didak-
tisessa 6-mittaisessa runoelmassa (,,De rerum
natura") teki roomalaisille tunnetuksi epikuuro-
la.isen atomioppiin perustuvan materialismin.

Uudistusmieliset, jotka loivat, roomalaisen ele-
gian, seurasivat aikaisempia aleksandrialaisia

runoilijoita. Pannen pääpainon myt. aiiiehiston

runsaaseen käyttämiseen, soinnukkaisiin rytmei-
hin, somisteltuihin periodeihin ja hyvin harkit-

tuun sanajärjestykseen, mutta käyttäen myös

runsaasti kreik. lainasanoja he käsittelivät ru-
noissaan joko myt. aiheita tahi päivän tapah-
tumia (tilapäärunoja) ja hetken tunnelmia, toi-

sinaan myös purevalla ivalla arvostelivat monar-
kisen puolueen pyrkimyksiä. He toivat kirjalli-

suuteen eletyn elämän, yhtyen siten Luciliukseen.
Uuden suunnan runoilijoista on erittäin mainit-
tava C. Valerius Catullus (n. 84-54)

,
jonka

rakkauselegiat. epigrammit ja kertoelmat ovat
roomal. kirjallisuuden parhaita. Muista uuden
suunnan lyyrillisistä runoilijoista mainittakoon
P. Terentius Varro Atacinus, joka kirjoitti myös
opettavaisia runoja, P. Valerius Cato, tunnettu
aikuistensa runoilijäin kesken myös eteväksi

arvostelijaksi, C. Helvius Cinna, paitsi epigram-
mein myös oppineisuutensa vuoksi vaikeatajuisen
epyllionin kirjoittaja, sekä C. Licinius Calvus,
joka kuten hänen ystävänsä Catulluskin kuului
Cse.sarin vastustajiin. Draamallinen runous
alkaa kuihtua. Enimmän miellytti roomalaisia

kirjalliseksi runoudenlajiksi kehittynyt miimi
(miinus), joka karkean realistisessa muodossa
kuvasi kansanelämää höystäen sitä sattuvilla

mietelauselmilla. Miimien kirjoittajista saavutti-

vat suurimman kuuluisuuden D. Laberius ja

Publilius Syrus, jonka kappaleissa esiintyvät

mietelauselmat jo aikaisin julkaistiin erityisenä

kokoelmana. Miimejä alettiin esittää atellanain

asemesta tragediani jälkinäytöksinä.

Suorasanainen kirjallis u u s. Lati-

nan kielen kirjallinen muoto hienostuu ja va-

kiintuu, mutta samalla myös kiteytyy tarkasti

harkittujen taidesääntöjen mukaiseksi, muodos-
tuen oppineen yläluokan kieleksi. Huolellisen

valinnan vuoksi sanavarasto köyhtyy. Juopa si-

vistyneiden ja sivistymättömäin välillä kasvaa.

Kaikilla aloilla esiintyvät taistelut kehittyivät

nyt puhujataidon suurimpaan täydellisyy

teensä. Sisällyksen ohella kiinnitettiin huomiota
myös puheen taiteelliseen kokoonpanoon ja muo-
don kauneuteen. Retoriikan tuntemista pidet-

tiin puhujalle välttämättömänä. Kuten tiimiin

aikakauden runoilijat, olivat puhetaidonkin har-

joittajat jakautuneet kahteen leiriin kreik. esi-

kuvainsa mukaan. Aasialaisen koulukuntin n

edustajista, jotka tavoittelivat puheissaan teen-

näistä hienoutta ja kiihkoisaa esitystapaa tai

uhkuvaa täyteläisyyttä, oli huomattavin Q. Hor-

tensius Hortalus (114-50). Attikalaiseen pu-

hu jakouluun, jonka pyrkimyksenä oli noudattaa

vanhempien attikalaisten puhujien yksinker-

taista ja korutonta esitystapaa, kuuluivat ru-

noilijana äskenmainittu C. Licinius Calvus. M.
Junius Brutus ja C. Julius Cffisar (100-44).

Roomal. puhujataidon kuuluisin edustaja sekä

suorasanaisen latinan kielen taitavin kehittäjä

ja käyttäjä, M. Tullius Cicero (106-43) suosi

aluksi aasialaista suuntaa, mutia Rhodokseen te-

kemänsä opintomatkan jälkeen hän omaksui hil-

litymmän esitystavan. Cicero on jättänyt jälki-

maailmalle useita retoriikan oppikirjoja sekä

suuren joukon puheita, joissa taiteelliseen muo-

toon liittyy selviisi i ja taitavasti laadittu jäsen

tely sekä havainnollisesti ja mielenkiintoisesti

esitetty sisällys. Pitäen puhujalle tarpeellisim-

pana edellytyksenä filosofian tuntemisen

Cicero itse oli kreikankielisen kirjallisuuden

avulla tutustunut tähän alaan. Valmistaakseen

mvös kansalaisilleen tilaisuuden perehtyä suur-
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ten ajattelijain mielipiteisiin hän loppuiällään

julkaisi useita filosofisia teoksia ja siten loi py-
syväisen latinankielisen oppisanaston filosofi-

sille käsitteille. Kirjeissään hän välittö-

mämmin kuin mikään muu roomal. kirjailija on
paljastanut itsensä ja aikakautensa jälkimaail-

man nähtäväksi. — Historian kirjoittajista

annalistit jatkoivat tosioloja väärentelevää esi-

tystapaansa, kertoellen usein toisteltuja taruja

tai sovitellen Kooman vanhempaan histo-

riaan Kreikan historiassa ja uudemmassa "Roo-

man historiassa esiintyneitä tapauksia. Luotet-

tavimpia ovat ne historioitsijat, jotka kuvaavat
oman aikansa oloja, jos kohta heidänkin kirjoi

tuksissaan voipi huomata määrätyn tarkoituksen

tavoittelua. Sallustiu s (86-34) . joka van-

hanaikuista sävyä tavoittelevaan tyyliinsä koet-

taa yhdistää Tukydideen juhlallisen vakavuuden
ja oman aikansa retoriikan puuskuvan pauhun,
kirjoittaa historialliset teoksensa nimenomaan
paljastaakseen ylimyspuolueen mädännäisyyden.
Csesar julkaisee esikuntansa muistiinpanojen

ja osastopäällikköjen kertomusten mukaan uus-

attikalaista tyyliil noudattaen koruttomassa ja

huolellisessa kieliasussa asiallisen selonteon

(„Commentarii") sotaretkistäitn. mutta sovittaa

esityksensä samalla itsepuolustukseksi valtiollis-

ten vastustajiensa syytöksiä vastaan. Ca?sar jul-

kaisi myös kieliopillisen tutkimuksen. Kronolo-
gisen katsauksen Eocman historiaan, jossa kos-

keteltiin myös kirjallisuutta ja muiden kansain
historiaa, kirjoitti T. Pomponius Atticus (109-

32), vanhin tunnetuista roomal. kirjallisuuden

julkaisijoista ja kirjakauppiaista. Yksityisten

henkilöiden valtava vaikutus historiallisten ta-

pausten kulkuun Iuopi biografisen kirjallisuuden,

jonka edustajista ansaitsevat mainitsemista M.
Terentius Varro ja Cornelius Nepos (n.

100-27). Biografian ohella alettiin harrastaa

myös genealogiaa, jonka päätarkoituksena oli

osoittaa kuuluisien sukujen vanha alkuperä.

Avartunut kirjallisuudenharrastus ja opinhalu
avasi Roomassa tien ensyklopedialle,
jolla alalla huomatuin oli Varro, roomalaisten

uutterin kokoilija sekä monipuolisin ja tuotte-

liain kirjailija. Paitsi ensyklopedisia teoksia hän
kirjoitti myös teoksen maanviljelyksestä, kieli-

opillisia tutkielmia ja kreik. Menippuksen mu-
kaan sommiteltuja satiireja. Toinen huomattava
ensyklopedisti oli P. Nigidius Figulus. Ensimäi-
sen roomal. virallisen lehden, jossa julkaistiin

kertomukset senaatin istunnoista, sekä päiväleh-

den, jonka avulla yleisölle jaeltiin virallisia ja

yksityisiä tiedonantoja, perusti Caesar konsulina
ollessaan.

2:nen jakso. (Augustuksen aika.)
Vuosisataisen sekasorron jälkeen seurannut
rauha, joka Augustuksen hallitukseen tullessa

koitti Koomalle, toi mukanaan uusia aatteita ja

herätteitä, jotka voimakkaasti vaikuttivat kirjal-

lisuuden laatuun ja muotoon. Maailmanherruus,
jonka roomalaiset olivat saavuttaneet, nosti hei-

dän itsetuntoaan ja laajensi näköaloja. Ne kir-

jallisuuden lajit, joita ei latinan kielellä ennes-

tään ollut olemassa, vallattiin ja ennen vallat

tuja täydenneltiin ja kehiteltiin. Uuden hallitus-

muodon palvelukseen koottiin kaikki kirjalliset

voimat. Kansa oli nostettava siveellisestä alennus-

tilasta, johon se oli vajonnut pitkällisten sisäl

li.-ten sotien aikana. Ja tiiinä oli tapahtuva siveel-

lisyyslakien kautta, joita kirjailijain oli kanna-
tettava. Kirjallisuuden tuntijain ja suosijain,

varsinkin Msecenaan ja M. Valerius Messalla Cor-
vinuksen välityksellä ja osaksi välittömästikin
Augustus innostutti kirjailijat uusia aatteita
ajamaan. Kirjallisuuden viljeleminen kasvoi,
kun hyvin järjestettyjen kustannustoimistojen
kautta kirjojen saanti oli käynyt helpommaksi
ja vasta perustettujen kirjastojen varastot olivat

avautuneet yleisön käytettäviksi.

Runous. Toiselta puolen avartuneet olot

vaativat kirjailijoilta suurisuuntaista esitys

tapaa, toiselta puolen roomal. lukijakunta oli

sisällisen rauhan palattua vastaanottoinen yle-

vämmille aatteille ja jalostuneille tunteille.

Augustuksen aikaan runous saavutti korkeimman
kehitysasteensa, johon suorasanainen kielen-

käyttö oli kohonnut jo edellisellä aikakaudella.
Kummankin kirjallisuuslajin kehittyminen tapah-
tui samoilla edellytyksillä. Kuten Cicero oli

lähinnä seurannut esikuvanaan Demosthenesta ja

Sallustius Thukydidestä, samein tämän aikakau-
den runoilijat lähentelivät kreikkalaisten klassil-

lisia edelläkävijöitä, kumminkin siten, että he
pukivat edellisten syvälliset aatteet hellenististen

runoilijain teknilliseen täydellisyyteen kehittä-

miin muotoihin.
Suurkaupungin väsyttävä touhu ja luonnon-

vastainen elintapa oli kääntänyt ihmisten huo-

mion maalaiselämän tarjoamaan rauhaan ja

yksinkertaiseen elintapaan. Karkeata realismia

seurasi haaveileva romantiikka, jonka arvokkaam-
maksi tulkiksi tuli P. Vergilius Ma ro

(70-19). P a i m e n r u n o i 1 1 a a n L.Rucolica'"i.

joissa hän mukaeli kreik. Theokritosta. hän len-

nokkaalla kielellä ja eheässä runomuodossa esitti

aikalaistensa kaipuun päästä takaisin luonnon
jalostavaan yhteyteen, koteuttaen siten idyllisen

runouden roomal. kirjallisuuteen. Maanviljelys
oli pitkällisten sotien aikana lamautunut. Rau-
hallisten olojen palattua miekka oli vaihdettava

auraan ja kansa jälleen totutettava maanvilje-

lijän toimiin. Maanviljelystä koskevaa suora-

sanaista kirjallisuutta oli roomalaisilla ollut

kirjallisuuden alkuajoilta asti sekä alkuperäisiä

että käännöksiä. Tällä aikakaudella ilmestyy

aikaisemmin julkaistujen suorasanaisten lisäksi

myös runopukuinen esitys maamiehen eri toi-

mista ja maalaiselämän viehätyksistä saman kir

jailijan kädestä kuin roomalaisten ensimäiset

paimenrunot. Tunnelmallisuudessa ja runollisessa

ylevyydessä Vergiliuksen Maanviljelijän laulut

(..Georgica") voittavat kreik. esikuvansa. Eepil-
lisen runouden tehtäväksi jäi osoittaa hallit-

sijasuvun ylhäinen alkuperä ja etenkin Rooman
vallan ylevä päämäärä, joka perustui kohtalojen

määräyksiin. Kehittämällä runoilijain ja histo-

rioitsijani jo aikaisemmin esittämää perinnäis

tarua Rooman ja Juliusten suvun alkuperästä

Vercfilius suoritti homerolaisten eeposten suuri

-

piirteisyyttä lähennellen ja huippuunsa kehite-

tyllä teknillisellä taitavuudella sekä sointuvalla

kielenkäytöllä tämän tehtävän. Hänen ...E n e i s"

runoelmansa on lat. runouden mestariteos jn

roomalaisten kansalliseepos, jolla on ollut arvaa-

mattoman suuri vaikutus roomalaismaailman
ja keskiajan tunne-elämään sekä myöhempien
sivistyskansain kirjallisuuteen. Latinankielisen
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lyyrillisen runouden Vergiliuksen ikä-

toveri Q. Horatius Flaccus (65-8) nosti tai-

teelliseen täydellisyyteensä siirtämällä kreik.

runoudesta roomal. pohjalle uusia muotoja ja

kehittämällä entisiä. Vanhan kreik. lyriikan esi-

kuvia seuraten Horatius käsitteli 2-säkeisissä

enimmäkseen jambisissa stroofeissa valtiollisen

elämän ja hellenistisen epigrammin tarjoamia
aiheita sekä aiolilaisten runoilijain mitoilla

sovitti kreik. klassillisen lyriikan synnyttämiä
ajatuksia ja tunnelmakuvia roomalaisten elämään
etenkin isänmaallisissa lauluissa („Carmina"),

jotka hän asetti Augustuksen herättämän siveel-

lisyysaatteen palvelukseen. Satiralle hän
antoi edistyneempää sivistyskantaa vastaavan
muodon, vaihtaen Luciliuksen purevan ivan miel-

lyttävään leikinlaskuun ja karkean realismin

hienostettuun todellisuuskuvaukseen. Kirjeitä
olivat hellenististen esikuvain mukaan roomal.

runoilijat jo aikaisemmin julkaisseet. Varsinkin
Caesarin ajalla oli kirjeiden muodossa tieteelli

sesti käsitelty kirjallisia kysymyksiä. Opetta-

vaisen runouden sisällysrikkaimpia ja miellyttä-

vimpiä tuotteita ovat Horatiuksen kirjeet,
joista pisin on omistettu runoust äiteelle. Ele-
gisen lemmenlaulun huomattavimmat
edustajat, jotka lähinnä liittyvät aleksandrialai-

siin lyyrikoihin, ovat Albius Tibullus (n. 54-

19) ja S. P r o p e r t i u s (n. 50-15), joista edelli-

nen hillityin tuntein, jälkimäinen kiihkoisen into-

himoisesti, mutta kumpikin huolellisessa ja miel-

lyttävässä kieliasussa käsittelee vaihtelevia ai-

heita. Tibulluksen lauluja lähentelevät hänen
aikalaisensa naisrunoilijan, S u 1 p i c i an runot.

Edellämainitut augustolaisen aikakauden runoi-

lijat olivat eläneet mukana tasavallan viimei-

sissä taisteluissa. Kovat kokemukset olivat ka-

raisseet heidän luonnettaan ja syventäneet hei-

dän maailmankatsomustaan, mikä antoi heidän
runoudelleen vakavan ja ylevän leiman. Saman
aikakauden nuorempi ruuoilijapolvi, joka oli

kasvanut rauhallisissa oloissa, oli jo omaksunut
keveämmän katsantotavan. Tämän lisäksi oli

senaikainen opetus, jossa pääpaino pantiin reto-

riselle koulutukselle, totuttanut nuorison sivuut-

tamaan aatteellisen puolen ja kiinnittämään huo-

mionsa etupäässä muotoon. Tämän suunnan huo-

mattavin runoilija on P. Ovidius Naso
(43 e. Kr.-17 j. Kr.), joka mestarillisesti käyt-

telee runokieltä, elegisenä runoilijana vetää ver-

toja aikaisemmille ja kertojana viepi voiton

kaikista, mutta voimakkaamman tunteen ase-

mesta usein tarjoaa lukijoilleen retorista sana-

helyä ja runollisen ylevyyden sijasta mataloitu-

neen elämänkatsomuksen luomia mietteitä. Suju-

vissa kuusmittaisissa säkeissä hän käsittelee

aistillisen nautinnon kannalta rakastamisen tai-

toa ja eepillisissä runoissa esittää sarjan muodon-
vaihdostaruja (metamorfooseja). Kertomuksia yk-

sityisistä vaihdostapauksista kyllä oli olemassa
jo aikaisemmassa sekä kreik. että roomal. kir-

jallisuudessa, mutta pitempää laulusikermää ei

ollut ennestään kreikkalaisessakaan kirjallisuu-

dessa. Uskonnollisia tapoja hän kuvaa puoli-

tiehen keskeytyneessä runoelmassa ,,Fasti",

jonka esityksen jokapäiväinen sävy osoittaa,

kuinka runoilijalta, kuten koko silloiselta ajalta,

alkoi puuttua kunnioitus ylevämpiä kysymyksiä
kohtaan. Maanpaossa ollessaan hän lauleli vai-

kerruksia surkeasta kohtalostaan ja rukoili kar-
koitustuomionsa lieventämistä tai peruuttamista
(,,Tristia" ja ,,EpistoIae ex Ponto"). Ovidiuksen
runoja on kaikkina aikoina ihastuksella luettu.

Draamallinen runous jatkui pääasialli-

sesti kirjatuotteena, joka lainasi aiheensa kreik-

kalaisilta. Etevin näytelmänkirjoittaja tällä

aikakaudella oli L. Varius Rufus. Teatte-

reissa esitettiin miimejä ja pantomiimeja.
Vakavampaa taidenautintoa korvasivat runoili-

jain ja kirjailijain suulliset esitykset (recitatio-

nes), joiden pitäminen varsinkin ylemmissä pii-

reissä tähän aikaan oli tullut tavaksi. Valtiollisen

toiminnan lamautuminen Augustuksen aikana
käänsi sivistyneiden roomalaisten harrastukset
tieteiden ja taiteiden alalle. Kirjaileminen, joka
aikaisemmin oli saanut alkunsa käytännöllisestä

tarpeesta tai tositaipumuksen aiheuttamasta
pakosta, muuttui sivistyneiden ajankuluksi, syväl-

linen ja itsenäinen työskentely tekotaiturien

huvipuuhailuksi. Runouden kaikilla aloilla ilmes-

tyi Augustuksen aikana suuret määrät uutuuksia,

joista useimmat kumminkin olivat siksi ala-

arvoisia, etteivät saavuttaneet tunnustusta
muualla kuin kirjailijaklubeissa samanarvoisten
tekeleiden rinnalla.

Suorasanainen kielenkäyttö oli

edellisellä aikakaudella saavuttanut taidekielen

puhtauden, säännöllisyyden ja sointuisuuden.

Jo Augustuksen aikana on huomattavissa alene-

mista : runokielen sanoja ja lauseparsia sekoi-

tetaan proosakieleen ja ankara periodirakenne

höltyy. Käytännöllinen puhujataito meneh-
tyy, samalla kuin vapaan sanan käyttö valtiol-

lisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä lakkaa.

Mutta sitä innokkaammin harjoitetaan teen-

näistä puhujataitoa reetorikouluissa. Reetori

L. Annaeus Senecan (n. 54 e. Kr.-38 j. Kr.)

julkaisema kokoelma kouluissa käsiteltyjä puhe-

aiheita osoittaa, miten vieraita todelliselle elä-

mälle ne olivat ja mitenkä puhetaidon opetus

oli omansa kehittämään ainoastaan sanansaivar-

telua ja kuluneiden lauseparsien käyttöä. His-
toriankirjoitus, jossa entistä enemmän
tuntuu retoriikan vaikutus, muodostuu aika-

kauden vaatimusten mukaiseksi. Laajentuneita

näköaloja valaistakseen Pompeius Trogus kir-

joittaa kreik. esikuvan mukaan ensimäisen latinan-

kielisen yleishistorian, josta jälkimaailmalle on

säilynyt M. Junianus Justinuksen (2:sella

vuosisadalla j. Kr.) kirjoittama lyhyt ote.

Augustuksen harrastuksia tukien T. L i v i u s

(59 e. Kr.-17 j. Kr.) julkaisee laajan Rooman
historian, jossa hän ihanteellisessa valossa esit-

tää kansallensa edellisen, etenkin vanhemman
ajan roomalaiset siveyden, hyveen ja jumalan-

pelon kohottamina esikuvina. Onpa Liviuksen

historiaa nimitetty suorasanaiseksi romanttiseksi

eepokseksikin, joka historiallisen arvostelun puu-

tetta osoittavista kohdistaan huolimatta varsin-

kin väririkkailla ajankuvauksilla tarjoaa suurta

esteettistä nautintoa ja synnyttää eetillistä voi-

maa. Asinius Pollio, Ciceron laajarakenteisten

periodien vastustaja, kirjoitti elävän kuvauksen

ensimäisen triumviraatin perustamisen ja Phi-

lippoin taistelun välisestä ajasta osoittaen siinit

itsenäistä arvostelukykyä. Maantieteelli-
sissä teoksissa käsiteltiin koko tunnetun

maailman piiriä. M. Vipsanius Agrippa (k. 12
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e. Kr.) toimitti maailmankartan, josta myöhem-
min tehtynä otteena on meidän päiviimme asti

säilynyt n. s. Peutingerin matkakartta. Filo-
logian alalta julkaisi C. Julius Hyginus
muinaistiedettä ja uskontoa käsittelevän teoksen

ja M. Verrius Flaccus laajan sanojen merki-

tystä selostelevan sanakirjan, jonka hän oli itse-

näisesti kokoonpannut aikaisemmista samantapai-
sista julkaisuista. Verriuksen alkuperäinen teos

on hävinnyt. Säilynyt on S. Pompeius Festuksen
(2:sella vuosis. j. Kr.) toimittamasta otteesta

jälkiosa siinä muodossa, missä Kaarle Suuren
aikalainen Paulus Diaconus oli sen lyhen-

nellen julkaissut. R a k e n n u s t a i d e t t a kä-

sittelevän teoksensa kokoili Vitruvius Pollio

Augustusta varten lukuisista kreik. lähteistä ja

Varron teoksista. Asiallisen ja yksinkertaisen
esitystapansa vuoksi mainittakoon Augustuk-
sen oma kirjoittama selostus hallitsijatoimis-

taan (,.Monumentum Ancyranum").
Keisarikauden kirjallisuus. Au-

gustuksen aikana kirjallinen uutisraivaus oli

miltei loppuun suoritettu. -Keisarikaudella roo-

malainen saattoi omalla kielellään tutustua kaik-

kiin kirjallisuuslajeihm, joita rikas kreik. henki
oli luonut. Samalla kreikan kielen taito väheni
ja nuorempi kirjailijapolvi käytti enimmäkseen
latinankielisiä lähteitä. Kirjailijat täydentelivät

ja muuntelivat kulloinkin vallitsevan henkisen
suunnan mukaan ennestään omaksuttuja kirjal-

lisuuden eri aloja. Yksinvaltius rajoitti kirjai-

lijan vapautta. Itsenäiset ajattelijat pakotettiin

vaikenemaan. Ammattikirjailijaan huostaan jä-

tettynä kirjallisuus menetti alkuperäisyyden vie-

hätyksen. Retoriikan vaikutus kävi yhä tuntu-
vammaksi. Kirjallinen tuotanto oli keskinker-
taista, jonka yli vain ani harva julkaisu kohosi.

Etevimmät kirjailijat olivat ulkoroomalaisia,

kotoisin romanisoiduista provinsseista, Espan-
jasta, Galliasta ja Afrikasta.

[V. Aikaisempi keisarikausi (Tibe-

riuksesta Hadrianukseen). kirjallisuuden n. s.

hopeakausi. Aistilliset huvitukset, joista gladiaat-

torileikit olivat suosituimpia, sekä hovin mieli-

valtainen mellastus, joka todellisessa elämässä
pani näytteille rikkaimmankin mielikuvituksen
keksimien kuvausten yli kohoavia kohtauksia,
olivat raaistuttaneet ihmisten mielet ja tykyt-
täneet heidän tunteensa. Kirjailijain oli tarjot-

tava voimakkaasti höystettyä ravintoa, jos mie-
livät herättää vastakaikua aikalaistensa väsy-

aeissä mielissä, He turvautuivat aasialaisen

tyylin tarjoamiin voimakeinoihin. Koko kirjal-

linen sanontatapa suunnataan voimakkaiden vai-

kutteiden herättämiseen. Proosakieleen sekoite-

taan runokielen sanoja ja lausetapoja, isku-

sanoja käytetään runsaasti, sisällökkäitä miete-

lauselmia siroitellaan sinne tänne, teennäisesti

kyhättyjä vastakkaisasetelmia (antiteesejä) suo-

sitaan, loppu- ja alkusointuja sovitetaan suora-

sanaiseen tyyliin. Periodirakenne hylätään ja

sensijaan sommitellaan lyhyitä asyndeettisiä lau-

seita.

Runous esiintyy retoriikan turmelemana
korutavarana, jolta useimmiten puuttuu todelli-

suuden leima. Eepillisenä runoelmana jul-

kaisi M. Annasus Lucanus (39-65) esityksen

Caesarin ja Pompeiukseu välisestä taistelusta

asettuen monarkista aatetta vastustamaan. S i

lius Italicus (n. 25-101) 2 -.sesta puunilais-

sodasta. V a 1 e r i u s F 1 a ecu s (k. ennen v. 90)

ja Papinius S ta tiu s (n. 45-96) käsittelivät

mytologisia aiheita, jotka sananvapauden ollessa

rajoitettuna olivat vaarattomampia kuin histo-

rialliset, Statius kirjoitteli myös tilapäärunoja.

M. M a n i 1 i u s (Tiberiuksen hallituskautena)
esitti eepoksen muodossa astrologian salaisuuk-
sia stoalaisen filosofian hengessä. Paimen-
runoutta edusti T. Calpurnius Sieulus. Sa-
tiirin kirjoittajista Aulus Persiu s Flaccus
(34-02) muodosteli retorikoulun antamia aiheita

vaikeatajuisiksi siveysesitelmiksi. ja D. Junius
J u v e n a 1 i s (n. 60-140) käsitteli Neron ja Domi-
tianuksen aikaisia oloja. Aitomenippolaisessa
satiirissa, jossa suorasanaiseen esitykseen on si-

roiteltu runomuotoisia osia. Seueca ivailee kei-

sari Claudiuksen kohtaloa tämän Olympoon pyr-
kiessä. Epigrammi, jonka Catullus oli ko-

hottanut taiderunoudeksi, soveltui lyhyytensä
ja keskitettyjen kompieusa vuoksi erityisesti

aikakauden muotityyliin. Roomalaisten huoma-
tuin epigrammiruiioilija M. Valerius M a r t i-

alis tn. 40-102) on esiintynyt tämän aikakau-
den lopulla, Satu r u n o u t t a olivat vanhem-
mat roomal. runoilijat viljelleet tilapiiisesti. Eri-

tyiseksi runolajiksi kehitti sen P h 33 d r u s (Au-

gustuksen ja Tiberiuksen aikana) julkaisemalla

runomittaisen satukokoelman kreik. Aisopoksen
mukaan. Opettavaiseen runouteen on
luettava C o 1 u m e 1 1 a n maatalousoppikirjaansa
liittämä runopukuinen esitys puutarhanhoidosta
ja Oermanicuksen kirjoittama uusi latinankieli-

nen laitos kreik. Aratcksen suositusta runoel-

masta, joka kiisitteli taivaalla havaittavia il-

miöitä, Draamallisen kirjallisuuden alalla

ansaitsevat mainitsemista L. Annaaus S e n e e a

nuoremman (n. 4 e. Kr.-65 j. Kr.) resitatsionia

varten muotityyliin laaditut kreikkalaisaiheiset

tragediat, ainoat latinankieliset murhenäytelmät,
jotka ovat jälkimaailmalle säilyneet. Aiheen roo-

malaiseen tragediaan, jonka kirjoittajaksi aikai

semmin luultiin Senecaa. antoi Neron onneton
puoliso Octavia. Toinen kirjallisuuslaji, joka
satu runouden ohella vasta Iällä aikakaudella ko-

tiutuu roomalaiseen kirjallisuuteen, on monessa
suhteessa huomiota ansaitseva romaani, jonka

miletolaisiin novelleihin, menippolaisiin satiirei-

hin sekä miimeihin perustuen Petro n i u s Ar
biter (Neron aikana) julkaisi.

Suorasanaisten kirjailijain jou

kossa esiintyy selväpiirteisiä persoonallisuuksia,

jotka uudessa muodossa loivat kaikkina aikoina

arvossa pidettyjä teoksia. Filosofia oli yk-

sinvaltiuden ihmisvapautta rajoittavissa oloissa

roomalaisten kesken saavuttanut suuria kanna-
tusta. Varsinkin stoalaisella koulukunnalla oli

roomalaisten joukossa tällä aikakaudella innok-

kaita kannattajia. Vuoropuhelujen, kirjeiden ja

luonnontieteellisten tutkielmani muodossa keisari-

kauden monipuolisin kirjailija. Seneca nuor.,

esitti aikalaisilleen edellämainitun koulukunnan
hengessä käytännölliseen elämään sovellettuja

eetillisiä mietelmiä ja luonnonfilosofisia kirjeitä.

Historiankirjoitus tarjosi helpost i käy-

tettäviä yleissilmäyksiä. C. Velleius Pater-

culus (Tiberiuksen aikana) kirjoitti hätäisesti

kokoonkyhätyn Rooman historian. C u r t i u s

Rufus (Claudiuksen aikana) Aleksanteri Suu-
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ren historian enemmän pitäen silmällä lukijain

hupia kuin historiallista totuutta. Roomalaisten
nerokkain historioitsija P. Cornelius Tae itu s

(n. 55-120), jonka kokoonpuserretussa kielipar-

ressa ilmenee kirjoittajan voimakas yksilöllisyys,

kuvaa psykologin tarkkanäköisyydellä ja dramaa-
tikon jännittävällä esitystavalla keisarikauden his-

toriaa kahdessa erityisessä teoksessa (,,Annales" ja

,,Historia?"), piirtää biografina miellyttävän ku-

vauksen Britannian valloittajasta Agricolasta,

luopi etnografina ja maantieteilijänä arvokkaan se-

lostuksen silloisesta Germaniasta sekä käsittelee

reetorina erittäin miellyttävässä vuoropuhelussa
kirjallisia päivänkysymyksiä. Matkakertomuksen
muodossa Pomponius Mela kirjoittaa maan-
tieteellisen kuvauksen silloin tunnetusta
maailmasta. Filologeista Q. Asconius
Pedianus (n. 3-88) kirjoitti asiallisia selityksiä Ci-

ceron puheisiin. M. Valerius Probus otti latina

laisen kirjallisuuden julkaisemisessa käytäntöön
aleksandrialaisten oppineiden metodin, Q. Remmius
Palsemon julkaisi kieliopin, Bessus metriikan.

Retoriikan opettaja M. Fabius Q u i n t i 1 i a n u s

(n. 35-95), Ciceron ihailija, julkaisi arvokkaan ja

miellyttävän teoksen opetusaineestaan, C. P 1 i-

nius Caecilius Secundus (62-n. 113) joutoluvuksi

aiottuja kirjeitä kirjallisuudesta ja sen ajan
oloista. Valerius M a x i m u s (Tiberiuksen

aikana) toimitti asiallisesti järjestetyn kokoel-

man mainittavia töitä ja lauseita reetoreille lähde-

kirjaksi historiallisten esimerkkien löytämistä
varten. Maataloutta käsitteli L. Junius Modera-
tus C o 1 u ni e 1 1 a, sotatiedettä, maanmittausta
ja vesirakennuksia Julius Fr out inu s (n. 40-

103). Tieteiden tutkijat pyrkivät keisarikaudella

yleensä rajoittumaan määrätylle erikoisalalle.

Kumminkin ovat ensyklopedisia teok-
s i a kirjoittaneet C. P 1 i n i u s Secundus van-
hempi (23-79), joka laajassa luonnonhistoriassa
käsittelee miltei kaikkia silloisia tiedonaloja,

myös maantiedettä ja taidehistoriaa, sekä A. Cor-
nelius C e Ks us (Tiberiuksen ja Claudiuksen
aikana), joka ,,Artes" nimisessä teoksessaan
esittää m. m. lääketiedettä.

V. Myöhempi keisarikausi (Hadria-
nuksesta Länsi-Rooman tuhoutumiseen) on hajoa-
misen ja rappeutumisen aika kirjallisuudenkin

alalla. Itsenäinen roomalaishenki on yksinval-

tiuden painostuksesta ja uusien, itämailta leviä-

vien aatteiden vaikutuksesta lamautunut. Krei-
kan kieli pääsee erittäinkin keisari Hadrianuksen
ja hänen seuraajansa suosiollisuudesta helleni-

läistä kulttuuria kohtaan jälleen valtaan. Sivis-

tyneet roomalaiset kirjoittavat kahdella kielellä,

toisinaan vain kreikaksi. Kosmopoliittinen piirre

on huomattavana koko sivistyselämässä. Hadria-
nukseen asti oli Rooma tieteellisenä keskuksena.
Senjälkeen alkavat provinssit kilpailla valta-

kunnan pääkaupungin kanssa. Keskipiste siirtyy

ensin itään, Ateenaan. Aleksandriaan ja Antio-
kiaan ; sitten syntyy lännessä uusia keskuksia:
Corduba, Hippo. Karthago ja 4:nnellä vuosi-

sadalla Gallian kaupungit, kuten Massilla, Burdi-
gala, Lugdunum. Sittemmin muutetaan Konstanti-
nopoli valtakunnan pääkaupungiksi. Lännessä
syntyy vihdoin helleeniläis-roomalaisesta kulttuu-

rista vapautuneita itsenäisiä romaanilaisvaltioita.

Sisäisesti vaikutti kirjallisuuden rappeutumi-
seen se retorinen suunta, joka pyrki jäljittele-

mään vanhoja kirjailijoita ja vanhaa kielen-
käyttöä (arkaismi). Siten kirjailijat itse täy-
dellisesti katkaisivat yhteyden itse elämän ja
elävän kielen kanssa.

Runous on sisällykseltään köyhää ja mitä-
töntä. D. Magnus A u s o n i u s (n. 310-393)
kuvaa matkaansa Mosel-virtaa pitkin, hovirunoi-
lija Claudius C 1 a u d i an u s ylistelee eepoksis-

saan aikalaistensa Stilichon ja Honoriukseu
tekoja tai käsittelee klassillisia aiheita Vergi-
liusta jäljitellen, Rutilius Claudius Namatia-
nus (5:nnen vuosis. alkup.) laulaa sujuvissa
distikoneissa paluumatkastansa, jonka oli tehnyt
Roomasta Galliaan, piispa C. Sollius S i d o n i u s

Apollinaris (n. 430-480) kirjoitti viehättäviä kir-

jeitä ja eepillisiä runoja, Luxorius (6:nnen
vuosis. alkup.) matkii Martialista. Flavius
Cresconius Corippus kirjoitti 2 eeposta oman
aikansa, 6:nnen vuosis. tapahtumista.
Suorasanainen kirjallisuus on

muodoltaan ja usein sisällykseltäänkin hyvin
kirjavaa, kuvastaen aikakauden vaihtelevia pyr-

kimyksiä. Vanhastelevan suunnan perustaja oli

reetori M. Cornelius Fr on to (n. 100-170),

jonka kirjeet todistavat suurta aatteellista köy-

hyyttä. Innoittavaan imarteluun alentuvat pane-

gyyrikot keisareille pitämissään ylistyspuheissa.

Afrikkalainen reetori ja filosofi A p u 1 e i u s

synt. n. 125) on jättänyt jälkimaailmalle realis-

tisesti kirjoitetun romaanin sekä retorisia har-

joitelmia ja uusplatonisen filosofisen julkaisun.

Tieteellinen toiminta kohdistui poimintojen

tekemiseen vanhasta kirjallisuudesta. Näistä on
säilynyt A. G e 1 1 i u k s e n (synt. n. 130)

kokoamat muistiinpanot, M a r t i a n u s Capel-
lan (5:nnellä vuosis.) ensyklopedia ja Mac ro
hiuksen (n. 400) eri tieteen aloja käsittele-

vät pöytäpuheet. Suurimpia kokoilijoita ja aika

kautensa oppineimpia oli C. Su eloni us Tran-

quillus (n. 70-160). jonka julkaisuista on säi-

lynyt 12 kaavamaisesti kirjoitettua keisari-

biografiaa, alkaen Caesarista. Historiankirjoituk-

sista mainittakoon vielä useampien kirjailijain

(Scriptores historia? Augusta?) toi -

niittämät keisaribiografiat. jotka ovat täynnä

imartelua ja asiakirjain tahallista vääristelyä.

Luotettavimpia on A m m i a n u s Marcelli-
nuksen (n. 330-400) valtakunnan historia ja

Eutropi uksen (4:nnellä vuosis.) yleiskat-

saukselleen roomalaishistoria sekä Cassiodo
r uksen (n. 485-580) Goottien historia. Kieli-

opillisen tutkimuksen harjoittajista ja vanheni

pien kirjailijain selittäjistä ovat mainittavia

Terentius Scaurus, Velins Longus, .Emilin-

Asper. Helenius Aero sekä Donatus (n. 350)

ja Priscianus (n. 500). Matemaattisten,

musiikinopetusta käsitteleväin ja filosofisten

teostensa vuoksi mainittakoon vielä valtiomies

Boethius (k. 524). Keisarikauden lopulla

heräsi viimeinen yritys saattaa vanha roomal.

uskonto ja sivistys entiseen asemaansa. Sen suun-

nan huomattavimpia kannattajia oli Q. Aurelius

S y m m a c h u s (n. 345-405) . jolta on säilynyt

joukko kirjeitä.

Ainoa ala. jolla roomalaiset keisarikauden

aikana, loivat pysyväisesti arvokkaan kirjalli-

suuden, oli oikeustiede. Kuuluisimmat lakitietei

lijät olivat Gaius (Antoninus Piuksen aikana).

.Emilius Papinianus (k. 212). Domitius Ulpianus
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ik. 228) ja Julius Paulus (3:nnen vuosis. alkupa-
Oikeustieteellisen kirjallisuuden päätekohdan muo-
dostaa keisari Justinianuksen aikaansaama ko-

koelmateos Corpus juris, joka paitsi keisa-

rillisia säädöksiä sisältää lakitieteen oppikirjan

(,,Institutiones") ynnä suuren määrän kuuluisain

lakimiesten toimittamia lainselityksiä (,,Pandec-

ta> 1. ..Digesta") . ks. K o o m a 1 a i n e n oikeus.
H. k. jatkui latinankielisenä kirjallisuutena

kirkon ja sivistyneiden ajatusten vaihdossa

keskiajalla ja vielä uudellakin ajalla. ks.

Kirkkoisät ja Latinankielinen kir-
jallisuus II.

[Bernhardy, „Grundriss der röm. Litteratur*'

(1869), W. S. Teuffel, „Geschichte der röm. Lite-

ratur" I-III (6:nnen uudistetun pain. toimitta-

neet Kroll ja Skutsch), Otto Ribbeck, ,,Gesch.

der röm. Dicktung" 1-3 (1887-92), M. Schanz,

.,Gesch. der röm. Litteratur" 1-4 (Iwan Möl-
ler, Handb. VIII), E. Norden, ,,Die antike

Kunstprosa" I-II (1909), sama, „Die röm. Lite-

ratur" (,,Einl. in die Altertumswissenschaft",

herausg. v. A. Gercke. u. E. Norden 1- 1912), Leo.

..Gesch. der röm. Literatur" I (1913). sama,
,,Die röm. Lit. des Altertums" (Die Kultur der

Gegemvart I 8, 1912), B. Dahl, „Latinsk Litte-

raturhistorie" (1889).] TI. F. S.

Rooman kuningas, arvonimi, joka vanhassa
Saksan valtakunnassa annettiin sille, joka keisa-

rin eläessä oli valittu hänen seuraajakseen; Na-
poleon I antoi tämän arvonimen pojalleen heti

tämän syntymän jälkeen.

Rooman kuuria ks. P aav i n i s tui n.

Rooman palkinto (ransk. grand prix de

Rome), taiteilijastipendi, jonka Ranskan valtio

antaa jokaiselle, joka Pariisin Academie des

beaux-arts'in vuotuisissa kilpailuissa on saanut
n. s. suuren palkinnon. Se annetaan kuvaavien
taiteiden ja musiikin harjoittajille viideksi vuo-

deksi, jonka ajan palkinnonsaaja on oikeutettu

valtion kustannuksella oleskelemaan Roomassa
olevassa Acadömie de Francessa. R. p:n perusti

varsinaisesti Konventti heinäk. 1793.

Roon, Albrecht Theodor Emil von
(1803-79), kreivi, preussil. sotilas, oli 1859-73

Preussin sotaministerinä, 1861-71 myös meri-

ministerinä; järjesti sotaministerinä ollessaan,

huolimatta rahallisista vaikeuksista ja edustaja-

kamarin vastustuksesta, Preussin sotalaitoksen

sille oivalliselle kannalle, jolla se osoittautui ole-

vansa vv. 1866 ja 1870-71 sodissa: tuli 1866
jalkaväenkenraaliksi, 1871 kreiviksi, 1873 ken-
raalisotamarsalkaksi; oli 1873 jonkun aikaa mi-
nisteripresidenttinä

;
julkaissut m. m. ..Orund-

ziige der Erd-, Volker- und Staatenkunde"
(1837-40), ..Militärische Länderbesehreibung von
Europa" (1837). V. 1892 julkaistiin: „Denkwur-
digkeiten aus dem Leben des Generalfeldmar-
sehalls Grafen v. R.", v. 1895-96 „Kriegsminis-
ter v. R. als Redner". [v. Blume, „Kaiser Wil-
helm der Grosse und R."; v. Gossler, „Graf Al-

brecht v. R."]

Roos frfis]. 1. Anders Oskar R. (1812-49),

runoilija; yliopp. 1829: julkaisi Tukholmassa
yhteisnimellä ..Thalia" näytelmät „Johan lie

niinir". „01of oeh Helena" ja ,,Landtgodset i

Tavastland'' (1837), ollen ensimäisiä draamalli-

sen runouden harjoittajia Suomessa.
2. Jakob Henrik R. (1818-85), pappi,

runoilija; yliopp. 1835, vihittiin papiksi

1842; v:sta 1867 kirkkoherrana Inkoossa;
1877-78 jäsenenä pappissäädyssä

;
julkaisi 1830-

ja 1840-luvuilla muutamia ruotsinkielisiä runo-
kokeita, v. 1862 kokoelman virsiä „Kristeliga
sänger", joista muutamat otettiin uuteen ruotsin-

kieliseen virsikir jaehdotukseen ja muutamat suo-

mennettuina myöskin suomenkieliseen ; valittiin

1876 ruotsalaiseen virsikir jakomiteaau. J. F.

3. Adolf Vilhelm R. (1824-95), pääposti-

tirehtööri, runoilija, edellisen veli, siirtyi 1845
Ruotsiin, jossa 1867 tuli pääpostitirehtööriksi.

Hänellä oli suuria ansioita Ruotsin postilaitok-

sen ajanmukaisesta kehityksestä. Sai 1846 Ruot-
sin akatemian pienemmän palkinnon „Ruuosän-
garens död" nimisestä runoelmasta. E. G.

Roos [riis], Samuli (1792-1878), lää-

käri, kirjailija; yliopp. 1811, lääketieteen lisen-

siaatti 1821; toimi piirilääkärinä Kajaanissa ja

Karjalan ylisessä piirissä, kaupunginlääkärinä
Raumalla ja v:sta 1842 yksityisen lääkärintoi-

men harjoittajana Mynämäellä ja Vehmaalla
;

harrasti innokkaasti suomen kielen kirjallista

käyttämistä, julkaisten sekä käännöksiä että

alkuperäisiä kirjoitelmia, m. m. ,,Johdatus samiin
oikeaan kirjoittamiseen" (1851), ,,Kristillinen ja

terveellinen lasten kasvattaminen" (1856-57).

Roos, Magnus Friedrich (1727-1803).

saks. teologi, Bengelin (ks. t.) oppilas, vaikutti

melkoisesti VVurttembergin pietismiin. Hänen
hartauskirjansa ja käytännölliset raamatunseli-

tyksensä ovat vieläkin paljon luettuja. Suomeksi
on hänen teoksistaan ilmestynyt ,,Kotihartaus-

kirja" (1896), „Ristinkoulu" (1896) ja „Raa-
matunselityksiä" I-VI (1898-1900). E. Ka.
Roos af Hjelmsäter [rus äv jelmseter], Her-

man Julius (1725-86), ruots. sotilas; antau-

tui sotilasalalle 1741. tuli 1770 majuriksi Pohjan-
maan rykmenttiin, 1775 everstiluutnantiksi ; oli

1776-79 varamaaherrana Länsipohjan läänissä;

kun säädyt v. 1756 valtiopäivillä asettivat n. s.

talousdeputatsioneja isonjaon toimeenpanemiseksi
Suomessa, tuli R. Pohjanmaan deputatsionin

puheenjohtajaksi ja suoritti tämän tehtävän

ansiokkaalla tavalla.

Roosevelt [ruzvelt], Theodore (s. 1 858)

,

amer. valtiomies, Yhdysvaltain presidentti

1901-08; oli 1882-84 jäsenenä New Yorkin vai

tion lakiasäätävässä, kokouksessa, missä esiintyi

pontevasti hallinnon alalla vallitsevaa lahjomis-

järjestelmää vastaan; toimi samaan suuntaan
ollessaan 1895-97 New Yorkin poliisipäällikkönä:

tuli 1897 alivaltiosihteeriksi meriministeriöön.

mutta luopui tästä virasta 1898 ottaakseen muo-
dostamansa ratsuväkirykmentin päällikkönä osaa

Yhdysvaltain ja Espanjan välillä syttyneeseen

sotaan Kuban saarella; 1898-1900 New Yorkin
valtion kuvernöörinä; valittiin 1900 Yhdysvaltain

varapresidentiksi ja tuli syysk. 1901 MacKinleyn
murhan jälkeen presidentiksi, valittiin tähän toi-

meen uudelleen neljäksi vuodeksi 1904. Presi-

denttinä ollessaan R. erityisellä innolla harrasti

m. m. Yhdysvaltain sotilaallisen voiman kehit-

tämistä ja Panaman kanavan rakentamista :

v. 1905 hän esiintyi rauhanvälittäjänä Venäjiin

ja Japanin välillä, minkä johdosta hänelle 1906

annettiin Nobelin rauhanpalkinto: hän perusti

tiiliä rahasummalla laitoksen, jonka tuli edistää

työrauhaa teollisuuden alalla: toimi mvöskin
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innokkaasti Haagin toisen rauhakonferenssin
aikaansaamiseksi. Sisällisessä hallinnossaan hän
ryhtyi pontevaan taisteluun, trustien väärinkäyt-

töjä ja nylkemisiä vastaan, saavuttamatta kui-

tenkaan sanottavia tuloksia; kannatti tulli-

suojelusjärjestelmää, mutta ei vastustanut tullien

alentamista vastavuoroisuussopimuksilla; ei sal-

linut kovin tuntuvasti rajoittaa maahanmuuttoa
ja pakotti 1907 Kalifornian valtion luopumaan
loukkaavasta menettelystään maahanmuuttaneita
japanilaisia kohtaan ; huolimatta etelävaltioiden

yleisestä mielipiteestä hän osoitti suurta suosiolli-

suutta myöskin neekerejä kohtaan m. m. asetta-

malla heitä tärkeihin virkoihin. Toisen presi-

denttikautensa loputtua R. lähti 1909 pitkälle

metsästysretkelie Itä-Afrikkaan ja kävi paluu-

matkalla 1910 useissa Euroopan pääkaupungeissa,
saaden kaikkialla loistavan vastaanoton ; asettui

1912 jälleen presidenttiehdokkaaksi, mutta ei

saavuttanut tarpeeksi kannatusta; vaaliagitatsio-

nin aikana häntä vastaan tehtiin murhayritys

;

julkaissut m. m. „American Ideals" (1897),

,,Strenuous life" (1901), ,,Hero tales from Ame-
rican history" (1905), ,,Outdoor pasttimes of an
american hunter" (1906). J. F.

Root [rut 1. rut], Elihu (s. 1845), pohjois-

amer. valtiomies; rupesi 1867 asianajajaksi; oli

1899-1904 sota-asiain valtiosihteerinä; 1905-08

ulkoasiainministerinä Rooseveltin toisena presi-

denttikautena. J. F.

Rooteli (lat. rotulus = pieni pyörä), pinkka
samaan juttuun kuuluvia oikeudenkäyntiasia-

kirjoja: luettelo niistä jutuista, jotka kunkin
virkamiehen on esiteltävä.

Ropola, maatila Rautalammilla kauniilla pai-

kalla Aijäveden rannalla. Omistaja (v:sta 1890;

1915) presidentti Isak Fellman. Näkötorni R:n
vuorella.

Ropp, G o s \v i n von der (s. 1850), vapaa-
herra, saks. historiantutkija, v:sta 1891 professo-

rina Marburgissa; julkaissut m. m. ,,Zur deutsch-

skandinavischen Geschichte des 15. Jahrhunderts"
(1876), „Hanserezesse 1431-1476" (1876-92).

Rops, F 6 1 i c i e n (1833-98) , belg. taidemaalari,

radeeraaja ja kivenpiirtäjä. Tuhlattuaan suuren
perintönsä R. alkoi Brysselissä hankkia elatus-

taan kuvitustyöllä tehden m. m. kivipiirroksia

sikäläiseen ,,Uylenspiegel" nimiseen pilalehteen.

Siellä hän myös perusti lyhytaikaisen kansain-
välisen etsaajain yhdistyksen. Jälkeen v:n 1874
R. asui Pariisissa, jossa hän maalasi öljy- ja

vesiväritauluja, teki paljon kirjojen kuvituksia
ja tapasi radeeraajana oman erikoisalansa, millä

saavutti suurimman maineensa. R. on tuotan

tonsa epätasaisuudesta, huolimatta nykyaikaisen
taiteen mielikuvitusrikkaimpia ja taitavimpia pii-

rustajia sekä suurimpia graafillisen tekniikan
mestareita, jonka esitystapa tekee taiteellisesti

mielenkiintoisiksi useimmat hänen sangen kyy-
nilliset aiheensa, joissa epäterve aistillisuus,

paheet, himo, tuska ja kauhu ovat pääsisällyk-

senä. Niinkuin Goya 1800-luvun alussa oli R.
sen lopussa hirtehispilan etevin edustaja. [Eug.
Ramiro. ,.Catalogue descriptif et analytique de
l'a?uvre grave" de Fölicien R." (2:nen pain., 1894,

liite 1895) ja „F£licien R., graveur" (1905),

Huysmans, P61adan y. m., „F. R. et son ceuvre"

(1896), Blei, ..Fölicien R." (1906). Kahn. ..F. R."

(1912) ja Klein, ,.F. R." (1913).] E. R-r.

Roquefort [rokfö'r], kylä Etelä-Ranskassa,
Guyennen maakunnassa, Ranskan keskusylängöllä,
lähellä Causses'in kalkkiylätasangon länsireunaa;
kuuluisa juustoistaan joita valmistetaan joko pel-

kästä lampaanmaidosta tai lisäämällä jonkun
verran vuohenmaitoa. Valmistaessa sirotellaan

kerroksittain jonkunlaista leivänhometta. Juustot
kypsytetään viileissä kalkkivuoriluolakellareissa.

joita on rakennettu kaupungin lähistöön.

Roquette [-lce't], Otto (1824-96), saks. kir-

jailija. Aloitti uransa lyyrillisillä runoilla ja

teki nimensä tunnetuksi saturunoelmillaan „Wald-
meisters Brautfahrt" (1851) ja ,,Orion" (s. v.).

V:sta 1869 R. toimi kirjallisuuden ja histo-

rian professorina Darmstadtin polyteknillisessä

opistossa. Julkaissut kirjallis-historiallisen teok-

sen ,,Geschichte der deutschen Litteratur" (2 os..

1862-63), lyyrillisen runokokoelman ,,Liederbuch"

(1852), kertomarunon „Hans Heidekukuk"
(1855), novellikokoelmat „Luginsland" (1867).

„Novellen" (1870), „Welt und Haus" (1871-75)

ja runoelman „Gevatter Tod" (1873). Myöskin
hänen romaaninsa ovat suosittuja: ,,Das Buch-
stabierbuch der Leidenschaft" (2 nid. 1878), ,,Die

Prophetenschule" (2 nid. 1879), „Krethi und
Plethi" (1895). Itse kirjoittamansa elämäkerran
„Siebzig Jahre" (2 nid.)' R. julkaisi 1894. Suo-

meksi ,,Odenwaldin tammi" (1882). H. Kr-v.

Rosa (lat.) ks. Ruusu.
Rosa frö-J, S ai v at o r (1615-73), it. taide

maalari ja vaskenpiirtäjä; synt. lähellä Napoli'a.

jonka koulukuntaan hän kuuluu. R. opiskeli

ensin eräässä Napoli'n hengellisessä seminaarissa,

siirtyi pian maalaustaiteeseen, jossa hänen opet-

tajikseen mainitaan Ribera ja sotakuvaaja Fal-

cone, vietti sitten pitkät ajat seikkailevaa kierto-

laiselämää m. m. Napoli'ssa ja sen lähettyvillä,

kunnes vihdoin varakkaana ja kunnioitettuna

miehenä työskenteli Firenzessä ja varsinkin Roo-

massa. Aikaisin hän herätti huomiota monipuoli

sella lahjakkuudellaan etenkin satiirisena runoi-

lijana ja säveltaiteilijana. Maalarina R. kuuluu

aikansa naturalistiseen suuntaan, mutta hänen

esitystapansa on vähemmän plastillista kuin esim.

Riberan ja osoittaa kauttaaltaan enemmän maa-

lauksellista käsitystä, niin himmentyneitä ja

mustanvoittoisia kuin hänen värinsä muuten
ovatkin. Erityisen tunnusomaista on hänelle

mielikuvituksen vilkkaus ja luonteen intohimoi-

nen rajuus ja fantastinen romanttisuus. R. on

maalannut raamatullisia ja historiallisia tauluja

(esim. pohjoismaisen aavemainen „Endorin noita-

akka näyttää Saulille Samuelin hengen". Parii-

sin Louvressa, ja ..Catilinan salaliitto", Firenzen

Pitti-galleriassa), joukon muotokuvia (esim. oma
kuva, Firenzen Uffizi-galleriassa), eloisasti som-

miteltuja taistelukuvia ja ennenkaikkea maise-

mia, joihin hänen maineensa varsinaisesti perustuu

ja joissa hän on esittänyt aitoromanttisia, syn-

kän rauhattomia luonnontunnelmia, lopulta myös
Claude Lorrain'in vaikutuksenalaisia hillitympiS

rannikkokuvia. Varmasti ja vapaasti tekemissään

vaskipiirroksissa R. esittää yksinomaan henkilö-

kuvia: antiikkisia ja mytologisia aiheita sekä

talonpoikia ja rosvoja, joita hän eniten käyttää

maalaustensakin tävtekuvina. [Salvini, ,,Satire

e vita di Salvator R." (1833) ja Regnet, ..Salva

-

tor R." (1877).] E. R-r.

Rosaceee ks. Ruusukasvit.
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Rosaniliini, p,a r at ii a midodife o y 1 i

metatolylikarbinoli, C2oHieN 3 , orgaani-

nen emäs, joka itse on väritön, mutta muodostaa
happojen kanssa suoloja, jotka ovat kauniin-
punaisia n. s. r.-väriaineita. Näitä saadaan, kuu
aniliinin ja toluidiinin sekoitusta, n. s. aniliini-

punaöljyä, kuumennetaan hapettavien aineitten,

kuten arsenikkihapon tai nykyään nitrobentsolin,

kera. Suolahappoinen suola on fuksiini
(ks. t.j, etikkahappoinen r o s e i i n i ja typpi-

happoinen a t s a 1 e i i n i. Alkyloituja r :eja saa-

daan korvaamalla amidoryhmien vety alkyleilla,

esim. metylillä, jolloin väri muuttuu punaisesta
yhä sinisemmiiksi. mitä useampia nietyliryhmiä

tulee lisää. Sellaisia ovat Hofmannin violetti ja

aniliinisini. Par a-r.. C19H17N3, muodostaa myös
väliaineita

;
sellaisia on esim. metyli- ja kristalli-

violetti. S. 8.

Rosario [-ä'-J, Santa F6n provinssin pääkau-
punki Argentiinassa, Paranä-joen oik. rannalla,

ratojen risteyksessä; n. 220,000 as. (1913), Argen-
tiinan toinen kaupunki. — Säännöllisesti raken-
nettu, useita huomattavia julkisia rakennuksia.
Korkeampi opisto, pari teatteria. Harjoitetaan
sokeri- (Argentiinan suurin sokeritehdas), mylly-,

olut- y. m. teollisuutta. Pääelinkeinona on kauppa
;

keskikokoiset valtamerialukset pääsevät virtaa

myöten nousemaan Eroon asti. Vienti käsittää

viljaa, pellavansiemeniä, sokeria, vuotia, karjaa,

liliaa. villaa y. m., arvoltaan n. 350 milj. mk.,
tuonti teollisuudentuotteita ja kivihiiltä y. m.,

arvoltaan n. 110 milj. mk. (1902). Satamassa
selvitettiin 2.9 milj. rek.-ton. (1907), josta ulko-

maisessa merenkulussa 2,4 milj. rek.-ton. — Per.

1730, alkoi kasvaa vasta 1850-luvulla. E. E. K-
Rosas, Juan Manuel de (1793-1877),

Argentiinan presidentti, hallitsi 1835-52 diktaat-

torin vallalla ja suurella julmuudella, mutta
piti yllä hyvää järjestystä ja edisti maan aineel-

lista kehitystä, kunnes hänet kukistettiin Brasi-

lian avulla; pakeni Englantiin; hänen suuri omai-
suutensa otettiin takavarikkoon ja hän itse tuo-

mittiin kuolemaan 1861. sittenkuin oli saatu
todetuksi, että 22,400 ihmistä oli joutunut hänen
tyranniutensa uhriksi. J. F.

Rosberg [rusbärj], Johan Evert (s. 1864).

maantieteilijä, fil. kand. 1886. fil. lis. 1895.

v:sta 1902 maantieteen ylimääräinen ja v:sta
1912 vak. professori Helsingin yliopistossa; opet-

tajana R. on herättänyt oppilaissaan innostusta

aineeseensa. R. on toiminut myöskin koulumie-
henä, m. m. opettajana Helsingin ruots. jatko-

opistossa v:sta 1898. Tehnyt useita tutkimus-
matkoja naapurimaihin. Keski-Eurooppaan ja

Aasiaan. Julkaissut m. m. »Ytbildningar i ryski

och finska Karelen" (Fennia 7), ..Bottenvikens

finska deltan" (väitöskirja; 1895). ..Kyrkslätt

socken" (U. A. Fleegen kanssa; 1900). ..Land

och folk" (1906; suom. ...Maa ja kansat" 1907),

„Anteckningar om lapparna i Finland" 1 Suomen
maant. yhdistyksen julkaisuja IX), ..Finlands

geografi i landskapsskildringar" (1911; suom.

..Suomen maantiede maakuntakuvauksittain"
sam. v.). ..Lappi" (sarjassa ..Suomen maakun-
nat", 1911). Toimittanut useita maantieteen oppi-

kirjoja, m. m. ..Koulun maantieto" (J. E. Aron
kera l:nen pain. 1908) ja ..Kansakoulun koti-

seutuoppi ja maantieto" (1909). Suomen maant.
yhdistyksen aikakauskirjan päätoimittaja v:st

a

1898, saman yhdistyksen ..Julkaisujen" päätoi

mittaja IV:stä niteestä alkaen. Ruots. -norj. poro-

laidunkomissionin jäsen.

Rosboinikka (ven. razbo'jnik), ven. sissien ja

rosvojen nimityksenä Itä-Suomessa 1600- ja 1700-

luvuilla.

Roscellinus [-?-] (ransk. Roseelin 1.

R o u s s e 1 i n) , Johannes (synt. n. 1050. k.

v:n 1121 jälk.h ransk. skolastikko, oli kaniik-
kina Compiegnessa. Kerrotaan ensimäisenä esit-

täneen »nominalismia" 1 ks. t.) ja siitä johtaneen
sen johtopäätöksen, että Jumalan kolme persoo-

naa ovatkin kolme eri olentoa, jotka vain nimi-
tetään yhteisellä nimellä, joten joutui „triteis

miin". kolnii jumaluuteen, Hänen oppinsa julis-

tettiin kerettiläiseksi Soissons'in kirkolliskokouk-
sessa 1092. R. oleskeli sitten Englannissa, mutta
palasi myöhemmin Ranskaan ja pääsi kauiikiksi

Besancon'iin. Oli Abölardin opettaja, mutta jou-

tui sitten ankaraan kiistaan tämän kanssa, f Pi-

eavet, ..Roseelin" (1896).] I. Gr.

Roscher [-sdr]. Wilhelm (1817-94), saks.

taloustieteilijä; v:sta 1848 historian ja valtio-

tieteiden professorina Leipzigissä; R. on Saksan
taloustieteen historiallisen koulukunnan perus-

taja. Hänen mielestään nykyajan olot saattoi se-

littää vain menneisyyden ymmärtämyksen poh
jalla; tarkastaessaan taloustieteen alaan kuulu-

via tosiasioita hän aina pitää silmällä niiden yh-

teyttä kulttuurielämän muiden puolten : kielen,

uskonnon, valtiolaitoksen. oikeuden, tieteen, tai-

teen kanssa. Käänteentekevä merkitys oli jo

hänen 1843 ilmestyneellä pienellä teoksellaan

..Grundriss zu Vorlesungen iiber die Staats\virt-

schaft nach geschiehtlicher Methode". jossa hän
sovittaa historiallista metodiansa; muita julkai-

suja: ..Leben. Werk und Zeitalter des Thukydi-
des" (1842). ..System der Volks\virtschaft" (5

nid., 1854-94). ..tJber Kornhandel und Teuerungs-
politik" (1852). ..Kolonien. Kolonialpolitik und
Aus\vanderung" (1856), ..Ansioitten der Yolks-

wirtschaft aus dem treschichtlichen Standpunkte"
(1861), ..Geschichte der Nationalökonomik in

Deutschland" (1874). ..Politik" (1892), ..Geist-

liche Gedanken eines Xationalökonomen" (1895).

J. F.

Roscius. 1. Q 11 i 11 t u s R. G a 1 1 11 s. kuuluisa

roomal. näyttelijä n. 134-62 e. Kr. -- 2. S e x-

tu s R.. syntyisin Ameriasta. Etelä-Umbriassa
(..Amerinus"). tunnettu siitä oikeusjutusta, joka

hänen isänsä murhaajien ja tilusten anasta piin

aloitteesta häntä vastaan nostettiin ja jossa isän-

murha pantiin hänen syykseen (180e.Kr.). Juttu,

joka R;lle oli sitä uhkaavampi, kun syyttäjän

lakana m. m. oli eräs kaikkivaltiaan Sullan suo-

sikki, päättyi hänen vapauttamiseensa Cieeron

pitämän, vielä säilyneen puolustuspuheen joh-

dosta. /•'. R-n.

Roscoe [-kouj. 1. William R. (1755-1831),

engl. kirjailija; toimi ensin asianajajana, sittem-

min pankkiirina; alihuoneen jäsenenä v:sta 1806

luisteli orjakauppaa vastaan-, teoksia: ..The life

of Lorenzo Medici" (1796i. ..Life of Leo X"
(1805).

2. Sir Henry Enfield R. (s. 1833), engl.

kemisti, edellisen veljenpoika, prof. Lontoossa ja

Manchesterissä. ITänen tieteelliset ansionsa ovat

etupäässä fotokemian ja spektraalianalyysin

alalla. Hvvin tunnettu on hänen Schorlemmerin
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kanssa toimittama lavea kemian oppikirja ..Trea-

tise on chemistry" (1877-98, 2 pain. v:sta 1905

alkaen), saksaksi nimellä ..Ausfiihrliches Lehr-

buch der Ckemie" (1877-1901). Edv. Hj.

Rosebery [rouzbori] , Archibald Philip
Primrose (s. 1847). jaarli, engl. valtiomies;

esiintyi v:sta 1871 lähtien ylähuoneessa liittyen

vapaamielisiin: oli 1886 ulkoasiainministerinä

Gladstonen kabinetissa; tuli jouluk. 1892 uudel-

leen ulkoasiainministeriksi ja oli Gladstonen luo-

vuttua. 1894-95 pääministerinä. V. 1896 hän luopui

vapaamielisen puolueen johdosta ja asettui sit-

temmin omalle vapaamielisen puolueen ohjelmasta
osittain poikkeavalle kannalle ajaen m. m. impe-

rialismia ja vastustaen oman parlamentin myön-
tämistä Irlannille; R. on myöskin kauan harras-

tanut ylihuoneen uudistamista siihen suuntaan,

että senkin jäsenet valittaisiin: julkaissut 1891

Pitt nuoremman, 1899 Peelin ja 1900 Cromwel-
lin elämäkerrat sekä ..Napoleon: the last phase"

(1900). J. F.

Rosegger [r&st-], Peter (oik. Petri Ket-
tenfeier) (s. 1843). itäv. kirjailija, julkaisi

esikoisrunonsa ,.Zither und Hackbrett" (1869)

Steiermarkin murteella. Perusti 1876 kuukaus-
lehden ,.Heimgarten"in, jossa useimmat luinen

tuotteensa ovat ensiksi ilmestyneet. Lukuisissa

teoksissaan R. on kuvannut kotiseutunsa, Steier-

markin luontoa ja kansaa suurella myötätunnolla
ja herkällä ymmärtämyksellä. Myöskin taiteelli-

sessa suhteessa hän hallitsee aihettaan täydelli-

sesti ja on saks. kansankuvaajista ensimäisiä,

sukua. Auerbachille. Kertomus ,,Tannenharz und
Ficktennadeln" (1870) on niinikään murteella
kirjoitettu. Kirjakielellä sepitetyistä R:n teok-

sista mainittakoon : ,,Die Schriften des Wald-
schulmeisters" (1875). ,,Waldheimat" (1877), ,,Der
Gottsucher" (1883). „Jakob der Letzte" (1888),
,,Martin der Mann'' (1889), .,Der Schelm aus
den Alpen" (1890), .,Allerlei menschliches"(1893).

,,Als ich jung war" (1895; suom. 1896), ,,Ge-

sehichten aus Berg und Tai" (1896; suom. 1905),

,,Spaziergänge in der Heimat" (1899.), ,,I. N. R. I."

(1905; suom.) y. m. H. Kr-)).

Rosen [röz&n], Georg (1820-91), saks. orien-

talisti, kävi 1843-44 Berliinin tiedeakatemian lä-

hettämänä kieli- ja kansatieteellisellä tutkimus-
matkalla Kaukaasiassa ja oli senjälkeen erilai-

sissa diplomaattisissa toimissa Konstantinopolissa,
Jerusalemissa ja Belgradissa. Julkaisuja: ,,t)ber

die Sprache der Lazen" (1844), ,,Ossetische Gram-
matik'' (1846). ..Geschiehte der Tiirkei vom Sieg
der Reform 1826 bis zum Pariser Traktat 1856'"'

(2 os., 1866-67), y. m.
Rosen fril-J. 1. Johan Georg Otto von

R. (s. 1843), kreivi, ruots. taidemaalari; opiskeli

Tukholman taideakatemiassa, Munchenissä Pilotyn
oppilaana ja etenkin Antverpenissa H. Leysin
johdolla, jonka tyylistä hän sai paljon vaiku-

tusta. R. johtaa Ruotsin historiamaalauksen
uuteen, korkeimpaan kehitysasteeseensa. Ruotsin
renesanssiaika mieliaiheenaan ja vaatimuksenaan
pukujen ja tyyppien oikeaperäisyys hän tahtoo
yhdistää historiallisen todenmukaisuuden ja oman
ajatus- ja tunnemaailmansa. Ensi tuotantokau-
dellaan, jonka piiiiteos on „Eerik XIV, Kaarina
Maununtytär ja Yrjö Pietarinpoika" (1871, Tuk-
holman kansallismuseossa), hän kiinnittää enem-
män huomiota viivojen ilmehikkäisyyteen kuin

väriin, jota hän taas varsinaisesti käyttää ilmaisu-
keinonaan myöhemmällä, romanttisemmalla kau-
dellaan (pääteoksia: ,,Kaarina Maununtytär
Eerikin luona vankilassa", 1881, Kööpenhaminan
taidemuseossa, ,,Tuhlaajapoika", 1885, Tukholman
kansallismuseossa, ja ..Kuningatar Dagmarin
herääminen". 1889, Fredriksborgissa Tanskassa).
R:n monista muotokuvista, joiden maalaajana hän
on Ruotsin etevimpiä, mainittakoon ^Kaarle XV"
(1873). ,.Oskar II" (1875). oma kuva (1877,
Firenzen Uffizi-galleriassa), ,,Nordenskiöld" (1886,

Tukholman kansallismuseossa) ja „Pontus Wik-
ner" (Upsalassa). Lisäksi on m. m. mainittava
R:n laatukuvat, maisemamaalaukset, radeerauk-
set ja piirustukset. R. nimitettiin 1880 Tuk-
holman taideakatemian professoriksi ja oli 1881-87

ja 1894-99 sen johtajana. E. R-r.

2. Adolf Eugene von R. (1797-1886).

kreivi, ..Ruotsin rautateiden isä"; toimi v :sta 1814
meriupseerina, ja 1829-33 myöskin Motalan ja Ny-
köpingin konepajojen isännöitsijänä. Vv. 1834-36

hän oleskeli Kreikassa järjestämässä tämän val-

tion uutta merisotalaitosta, senjälkeen Itäval-

lassa suunnittelemassa uusia puolustuslaitoksia

Adrian-meren rannikolle ja järjestämässä Tona-
van laivastoa, 1837-39 Englannissa työskennellen

John Ericssonin kanssa potkurin kehittämiseksi,

ja viipyi sen jälkeen vielä useita vuosia ulko-

mailla saadakseen tämän keksinnön käytäntöön
otetuksi Englannin ja Ranskan sotalaivastossa

rakentaen Ranskassa ensimäisen potkurilla käy-

vän fregatin. Palattuaan 1845 Ruotsiin R. rupesi

innokkaasti toimimaan rautateiden aikaansaami-
seksi ja saikin vastuksista huolimatta rauta-

teiden rakentamisen aloitetuksi Ruotsissa; oli

1856-73 Kreikan pääkonsulina Ruotsissa ja otti

1870-luvulla tehokkaasti osaa Skänen kivihiili-

teollisuuden kehittämiseen.

Rosen fru-J, Gustaf Fredrik von
(1688-1769), kreivi, sotilas, kenraalikuvernööri.

Oli syntynyt Virossa, seurasi Kaarle XII :ta

hänen sotaretkillään, pelasti kahdesti kuninkaan
hengen. Vapaudenajalla R. kohosi nopeasti

arvoissa ja vaikutuksessa ; 1724 hän sai Ruot-

sissa aatelisoikeudet. 1731 hänet korotettiin

vapaaherraksi ja 1751 kreiviksi. Innokkaana
hattupuolueen jäsenenä R. pääsi 1739 valtaneu-

vostoon, ja kun selkkauksien synnyttyä Venäjän
kanssa päätettiin Suomeen perustaa kenraali-

kuvernöörin virka, määrättiin R. helmikuussa

1747 tähän toimeen. Tehtävänä hänellä oli huo-

lehtia maan puolustuksesta ja elinkeinoelämiin

kohottamisesta. Hän jättikin vv:n 1751-52 valtio-

päiville näitä seikkoja koskevan esityksen, mutta

tuloksia se ei tuottanut. Vehkeilyjä, joita luul-

tiin Suomessa harjoitettavan Venäjän hyväksi.

R. koetti ehkäistä vakoilujärjestelmän avulla, ja

m. m. vangitutti epäluulosta kirkkoherra Paccha

leniuksen. Kun kenraalikuvernöörin virka oli

1752 päätetty lakkauttaa, palasi R. Ruotsiin.

Toimi 1757
' ylipäällikkönä Pommerin sodassa

mutta ei saavuttanut menestystä ja erosi seur. v.

Hattupuolueen kukistuttua 176") R:n oli poistut-

tava valtaneuvostosta. A . 11 . 7?.

Rosen fröe-J, Victor von (1849-1908). pa

roni, ven. orientalisti. v:sta 1885 professorina

Pietarin yliopistossa j;i Venäjän muinaiatieteelli-

sen seuran itämaisen osaston esimies. Julkaisuin :

..Muinaisarabialainen runous ja sen kritiikki"
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(ven., 1872), „Albekrin ynnä muiden kirjailijain

tiedot Susista ja slaavilaisista"' (ven., 1878,
viidessä Kunikin kanssa), „Keisari Basilius

Bulgaroktonos" (arab. ja ven., 1883), ,,Les

raanuscrits arabes de 1'Institut des langues
orientales" (1877), „Notices sommaires des manu-
scrits arabes du Musee Asiatique" (1881), „Les
manuscrits persans de 1'Institut des langues
orientales'' .(1886), ,,Catalogus librorum Monaste-
rii S. Catherinse in Monte Sinai" (Salemannin
kanssa, 1891), y. m. K. T-t.

Rosenau ks. E o z s n y 6.

Rosenberg [rusenberj], Carl Frederik
Vilhelm Mathildus (1829-85), tansk.
hist. kirjailija. Paitsi useita tieteellisiä ja

kaunokirjallisia teoksia (..Eolandskvadet" 1861;

„Andvares King" 1862: ..Danmark i 1848", 1873;

,
.Gustav Adolf" 1879) E. on julkaissut laajan,

keskeneräiseksi jääneen tutkimuksen ,,Nord-

boernes Aandsliv" (3 nid. 1878-85), jossa hän
iv-ittää pohjoismaiden sivistys- ja kirjallisuus-

historiaa. 77. Kr-n.
Rosenberg [ruseribärj], Petter Herman

(1798-1874), kamarineuvos; toimi 1818-58 kruu-
nunvoutina Korsholman eteläisessä kihlakun-
nassa; hänestä ovat saaneet nimensä hänen poi-

kansa II. F. Antellin lahjoitusten kautta synty-
neet »Kamarineuvos Herman Eosenbergin rahas-
tot", ks. A n t e 1 1. Herman Frithiof.

Rosenblad [ruseribläd], Mathias (1758-

1847), ruots. valtiomies, tuli 1783 revisionisih-

teeriksi, 1792 valtiosihteeriksi, jona sekä hol-

hoojahallituksen että Kustaa IV Aadolfin aikana
oli sisäasiainministerin asemassa. 1809 valtio-

neuvokseksi ja viimein 1829 oikeus-valtiominis-
teriksi, ollen siinä virassa v:een 1840, jolloin

jo 82-vuotisena otti siitä eron. E. oli tavat-
toman taitava ja uuttera virkamies ja vaikutti
pitkällä virkamiesajallaan syvästi monen tärkeän
asian ratkaisemiseen. Häntä pidettiin vain liian

taipuvaisena korkeimman vallan toivomuksiin, ja

tämä ominaisuus kai osaksi selittää hänen pysy-
misensä asiain johdossa niin monen erilaisen hal-

litussuunnan aikana. Varsinkin hänen käytök-
sensä Kaarle XIV Juhanan aikana, jolloin hän
viivytti ja vastusti nostettua ehdotusta edus-
kuntamuutoksesta, synnytti paljon tyytymättö-
myyttä. E. korotettiin 1805 vapaaherraksi, 181o
yhdeksi „valtakunnan herroista", 1815 kreiviksi.

K. G.

Rosenbliit 1. Eosenpliit [rözan-], Hans,
saks. runoilija, lisänimeltään „der Schnepperer"
(melkein = ilvehtijä), eli 1450:n paikoilla Niirn-

bergissä. Hänen sepittämiään ovat vanhimmat
alkuperäiset saks. ..laskiaisnäytelmät". E. kir-

joitti myös kertomuksia ja ilveilyjä (..Sclnvänke").

Parhaat hänen runoistansa ovat n. s. „Wein-
segen" ja ,,Weingrusse". 77. Kr-n.
Rosenborg ks. K ö ö p e n h a m i n a.

Rosenborg [rusenborj], Johan Wilhelm
(1823-71), oikeusoppinut: yliopp. 1840, lakitie-

teen lisensiaatti 1857; tuli kameraali- ja politia-

lainopin sekä valtio-oikeuden professoriksi 1860;
jäsenenä m. m. v:n 1865 perustuslakikomiteassa

;

pankkivaltuusmiehenä 1868-71. E:n teoksista on
huomattavin ,,Om riksdagar" (1863), joka ilmes-

tyi sam. v. kuin Suomen valtiopäivät pitkän
väliajan jälkeen uudelleen kutsuttiin kokoon;
sen ansioksi en luettava, että valtiopäiväin toi-

mintaa voitiin alun pitäen johtaa Euotsin valtio-

laitoksen vanhojen periaatteiden mukaan, samalla
kuin siitä oli suuri hyöty uutta valtiopäivä-
järjestystä valmistettaessa, johon työhön E. myös-
kin otti osaa perustuslakivaliokunnan sihteerinä
v:n 1867 valtiopäivillä: muita julkaisuja: ,,Om
inskränkningar uti dispositionsrätten öfver hom-
man" (1856), ,,Om fattigdomen oeh allmänna
fattigvärden i Finland" (1858), „Bidrag tili jord-

beskattningens historia i Finland under medlet
af sextonde seklet" (1860). J. F.
Rosenbusch [rözgnbus], Harry (1836-1914).

saks. geologi, nykyisen mikroskooppisen vuorilaji-

tieteen perustajia. v:sta 1873 prof. Strassburgissa,
v:sta 1877 Heidelbergissa sekä v:sta 1889 samalla
Badenin geologisen toimiston johtaja. Hän on
enemmän kuin kukaan muu kehittänyt vuoriiaji

mineraalien mikroskooppisten ja optillisten omi-
naisuuksien tuntemista ja laatinut nykyään eni-

ten käytetyn vuorilajien systematiikan. E. muo-
dosti tieteellisen koulun ; hänen luokseen tulvi

oppilaita kaikista maista. M. m. useimmat suom.
«Teologit ovat Heidelbergissa opiskelleet. Hänen
tärkeimmät teoksensa ovat: ,,Die Steiger Schiefer
und ihre Kontaktzone an den Granititen von
Barr Andlau" (1875), ,.Elemente der Gesteins-

lehre" (3:s pain. 1910). ..Mikroskopische Physio-
graphie der Mineralien und Gesteine" (2 os.,

4 nid.. l:nen pain. 1873-77, 4:s pain. 1905-08).

Viimemain. teoksen molemmat osat ,,Mikr. Physio-
graphie der petropraphiseh wichtigen Mineralien"
ja ..Mikr. Physiographie der massigen Gesteine"
ovat tätä nykyä petrotrrafian välttämättömimmät
käsikirjat. P. /.'.

Rosendal [rusendälj, Maunu is. 1848),

koulumies ja kirjailija. Yliopp. 1868, fi 1
. kand.

1873, nimitettiin 1877 uskonnon ja ruotsin kie-

len lehtoriksi Oulun ruots. lyseoon, siirtyi 1888
samanlaiseen virkaan sikäläiseen suom. lyseoon

ja nimitettiin 1890 viimemainitun oppilaitoksen
rehtoriksi. Eehtorinvirasta R. erosi 1902. V. 1903
hänet erotettiin valtiollisista syistä hallinnollista

tietä lehtorinvirastaan ja karkoitettiin maasta
(oleskeli Euotsissa 1903-05). V. 1907 E. sai vir-

kansa takaisin ja hoiti sitä v:een 1911, jolloin

täysinpalvelleena erosi. E. on ollut maallikko-
edustajana kirkolliskokouksissa 1893 ia 1898
(valittu myös 1903. mutta ei saanut valtakirjaa).

Valtiopäivämiehenä hän on ollut 1905. 1906.

190S ja 1909. Paljon huomattavampi on kuiten-

kin hänen vaikutuksensa uskonnollisena kirjaili-

jana, puhujana, ja johtomiehenä. Lukeuduttuaan
aikaisemmin evankelisen suunnan kannattajiin

hän liittyi 1886 heränneisiin ja on sittemmin
yhdessä Vilhelm Malmivaaran kanssa johtanut
tätä liikettä sekii siinä asemassaan tehokkaalla

tavalla vaikuttanut liikkeen keskuudessa viime
vuosikymmeninä havaittavana olleeseen nousuun
ja levenemiseen. Viime aikoina E. on innolla

edistänyt heränneessä kansassa syntynyttä pyr-

kimystä isänmaallisen ja. sivistyksellisen harras-

tuksen herättämiseksi. Tavoitettuaan aikaisem-
milla hartauskirjoillaan ja tutkimuksillaan varsi-

naisesti ainoastaan niitä kansankerroksia, joilla

on jo ennestään ollut uskonnollista harrastusta,

E. julkaisi 1914 voimakkaan uskonnollisen hengen
kannattaman romaanin ..Herran tuli" voidakseen
kerran sanoa sanan niillekin, jotka ovat vieraita

tälle harrastukselle. E :n kirjallinen toiminta on
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varsin laaja ja huomattava. Paitsi osallisuuttaan

,,Hengellisen kuukauslehden" y. m. aikakautisten

julkaisujen toimittamiseen hän on julkaissut

seuraavat itsenäiset teokset: „Kertomuksia kirkko-

historian alalta" I &II (1887-90), »Silmäyksiä

ristintien salaisuuteen" (1 :nen pain. 1889,

2:nen pain. 1890), ,.Sureeko Suomi Jumalan
mielen mukaan?" (1891), „Sananen kiusatuille

sieluille" (1892). ,,Samuel Herran majassa"
(l:nen pain. 1894, 2:nen pain. 1897) sekä laaja

„Suomen herännäisyyden historia XIX:llä vuosi-

sadalla" IIII (1902-1913). A. J. P-ä.

Rosengarten [ruzongfirton] (= ruusutarha),

vuoriryhmä Etelä-Tirolin Dolomiiteissa, Bozenista

itään, korkeimmat huiput Kesselkogel 3,001 m,
Rosengartenspitze 2,981 m yi. merenp. — Luonnon-
kaunis, auringon hohteessa heleästi punahohtoinen.

Rosenhane [rusenhä-]. 1. S c h e r i n g R.

(1609-63), ruots. valtaneuvos, tuli 1634 Tuk-
holman alakäskynhaltiaksi, 1642 residentiksi

Munsteriin, ottaen osaa Westfalenin rauhanteon
neuvotteluihin, siirrettiin 1645 Ruotsin lähetti-

lääksi Pariisiin, nimitettiin 1650 valtaneuvok-

seksi ja Tukholman ylikäskynhaltiaksi. Korotet-

tiin 1652 vapaaherraksi, saaden läänitykseksi

muutamia kyliä Kalajoella ja oli nimitettävä

,,Ikalaborg"in vapaaherraksi. R. oli taitava

valtiomies, häntä katettiin myöhemminkin ulko-

maisissa lähetystöissä ja osoitti viroissaan kykyä
ja toimeliaisuutta. Hän oli myös oppinut mies,

ja on jättänyt jälkeensä runsaan käsikirjoitus-

kokoelman, joka säilytetään Upsalan kirjastossa.

— 2. Gustaf R.
*
(1619-84), ruots. runoilija,

edellisen veli, tuli muissa viroissa palveltuaan

1661 Tarton hovioikeuden presidentiksi. R. on
salanimellä ,,Skogekier Bergbo" sepittänyt teok-

set ,,Svenska spräketz klagemäl at thet som sigh

borde icke ährat blifver", „Venerid" (1680) ja

,,Fyratijo smä wijsor" (1682), jotka ovat aika-

kautensa ruotsalaisen runouden parhaimpia tuot-

teita. — 3. Schering R. nuorempi (1754-

1812), kabinetti- sitten valtiosihteeri, on histo-

riallisena kirjailijana julkaissut ,,Svea Rikes
konungalängd'' (1789), ,,Afhandling om Svea
Rikes Räd" (1790) y. m. K. O.

Rosenius [ruse'-], Karl Olof (1816-68),

ruots. maallikkosaarnaaja. Pohjois-Ruotsin ,,luki-

jain" seurassa kasvaneena R. esiintyi jo koulu-

poikana ,.seurojen" johtajana ja sielunhoitajana.

Päästyään 1837 ylioppilaaksi hän aloitti Upsa-
lassa jumaluusopilliset opinnot, jotka hän kuiten-

kin keskeytti. Ankaroissa uskonnollisissa epäilyk-

sissä R. kääntyi Tukholmassa vaikuttavan engl.

metodistisaarnaajan Yrjö Scottin puoleen ja kiin-

tyi hänen käytännölliseen evankelioimistyöhönsä.

Vuosikymmeniä jatkuvan saarnatoiminnan, pal-

jon levinneen , ,Pietisten" nimisen aikakauskirjan

sekä muiden kirjoitustensa kautta R. vaikutti

laajalti maassa, tullen Ruotsin n. s. uusevanke-

lisen liikkeen perustajaksi. Hänen kristillisyyden-

käsityksensä oli voimakkaasti evankelinen. Julis-

tuksen ytimenä oli oppi Jeesuksen sovitukseen

perustuvasta ansaitsemattomasta armosta. ,,Usko,

sellaisena kuin olet!" oli pysyväisenä kehoituk-

sena. Vanhurskaus käsitettiin aivan ulkokohtai-

sasti Kristuksen vanhurskaudeksi, ja pyhitys-

elämä muodostui etupäässä syventymiseksi oman
siveellisen kykenemättömyyden tuntemiseen.

Vaikka „lain orjia" vastaan paljon kiivailtiin.

ei R :ta oikeastaan voi syyttää lain syrjäyttämi-
sestä, sillä hän käsitti evankeliumin vaatimukset
vakavasti, vaati Jumalan lapsia jyrkästi eroa-

maan maailmasta ja noudattamaan pietistien

tapaista varovaisuutta kaiken ,,maallisen" suh-

teen, johon luettiin suuri määrä luonnolliseen,

yleisinhimilliseen elämään kuuluvia asioita. Kir-
kosta R. ei suoranaisesti eronnut, vaikka hän
sai kokea sen taholta suuria vaikeuksia, mutta
täyttä arvoa hän ei sille myöskään antanut. —
R. oli ,,Evangeliska fosterlandsstiftelsen" nimisen
yhdistyksen perustajia (1856) ja otti kuolemaansa
asti tehokkaasti osaa sen toimintaan. A. J. P-ii.

Rosenkampff [rözan-]. 1. Gustaf Adolf R.

(1762-1832), vapaah., virkamies, oli kotoisin

Liivinmaalta, palveli Venäjän lakikomissionin
sihteerinä, tutustuen tässä toimessa jonkun ver-

ran Itä-Suomenkin oloihin. Kun Viipurin lääni

yhdistettiin muuhun Suomeen, määrättiin R.
tammikuussa 1812 tätä lääniä edustavaksi jäse-

neksi Suomen asiain komiteaan. Armfeltin ajaessa

yhdistämisasiaa R. oli nähtävästi hänen neuvon-
antajanaan ja auttajanaan. R. kannatti lahjoitus-

maatalonpoikien oikeuksia isäntiä vastaan. Koro-
tettiin 1817 suom. vapaaherran arvoon. —
2. Carl R. (1793-1846), edellisen veljenpoika,

vapaah., Suomen koskenperkauskunnan päällikkö.

Oltuaan ensin virkamiehenä Venäjän lakikomis-

sionissa R. siirtyi teknilliselle alalle ja palveli

v:sta 1811 Venäjän tie- ja vesikulkulaitosten

insinöörikunnassa. Suomen koskenperkausjohto-
kunnan uudelleen asettamisen jälkeen 1816 R.

nimitettiin 1817 koskenperkaus- ja kanavatöitten
tarkastajaksi sekä 1827 koskenperkauskunnan
päälliköksi. Hän oli tunnettu innokkaaksi ja

taitavaksi virkamieheksi. Monilla matkoillaan R.

tutustui perinpohjin maaliamme ja kansaamme,
ja kaikkialla häntä rakastettiin ja kunnioitettiiu

hänen ystävällisen käytöksensä vuoksi. Kansan
keskuudessa häntä nimitettiin ,,koski-parooniksi".

Paitsi lukuisia järvenlaskemisia ja kulkureittien

avaamisia R. johti monia kanavoimistöitä, joista

mainittakoon Kaivannon, Taipaleen ja Konnuksen
kanavien valmistaminen. Myös Saimaan kanavan
rakentamisesta hän sai laatia ehdotuksen ja

valmistaa kustannusarvion, ja kun kanavoimis-

työ 1845 aloitettiin, määrättiin R. yhdeksi sen

valvojista, mutta kuoli pian senjälkeen. Saimaan
kanavalla on hänestä kiveen hakattu muisto-

kirjoitus. K. W. 1'.

Rosenkrantz [rözdnkrants]', Johann Karl
Friedricli (1805-79), saks. filosofi, tuli nuo-

rena Haliessa dosentiksi ja ylim. professoriksi,

oli v:sta 1833 filosofian professorina Königs-

bergissä, toimi 1848-49 Berliinissä esittelijä-

neuvoksena kirkollisasiain ministeriössä, mutta

palasi pian opettajatoimeensa Königsbergiin.

R. liittyi pääasiassa Hegelin filosofiaan, kuitenkin

muodostellen sitä erinäisissä kohdissa. Julkaisi

hyvin lukuisia teoksia filosofian, filosofian his

torian ja runouden historian alalla, m. m.:

,,Psychologie od. Wissenschaft vom subjektiven

Geiste" (1837). ,.Meine Reform der Hegelschen

Philosophie" (1852). ..Die Poesie und ihre Ge-

schichte. Fnt\vioklung der poetischen Ideale der

Volker" (1855), „Wissenschaft der logisehon

Idee" (1858-59); ks. myös Hegel. Julkaisi

F. W. Schubertin kanssa Kantin kootut teokset

(1838-40. 12 os., joista viimeinen sisältää R:n
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kirjoittaman ..Geschichte der Kanfschen Philo-

äophie"). -4- Gr.

Rosenlew & C:o [rfi-J, porilainen puutavara-

liike, syntyi siten että Fredrik Wilhelm Rosen-

lewin (1831-92) 1853 perustama, v:sta 1857

W. Rosenlew & C:o nimellä (toisena yhliö-

miehenä oli perustajan veli Carl Petter Rosenlew,

k. 1899) harjoitettu siirtoinaatävarakauppa ja

lankkujenvientiliike 1870 erään lontoolaisen

pankkihuoneen keralla osti Vanhan sahan Porissa,

jonka Carl Borg y. m. 1S62 olivat perustaneet.

Sahaliikettä harjoitettiin aluksi Porin höyry

sahayhtiö nimisenä: 1872 rakennettiin lisäksi

Seikun saha (aluksi 3- sitten 6-raaminen). Y. 1877

R. & C:o osti Porin konepajan; samoihin aikoi-

hin myötiin siirtoinaatävarakauppa ja lunastet-

tiin lontoolaisen pankkiliikkeen osuus saha-

yhtiössä. Sahaliikettä yhä laajennettiin ; met-

sien oston valvomiseksi perustettiin haarakont-

tori Tampereelle ja tukkien kuljetusta varten

Näsijärvestä Pyhäjärveen rakennettiin rullarata

Pispalaan Pirkkalassa (ks. kuvaa kirjoituksessa

Puunkuljetus). Konepaja sensijaan 1904

erotettiin eri yritykseksi ja yhtiön harjoittama

laivaliikenne lopetettiin ja höyrylaivat (luvul-

taan 4) myytiin. Liikkeen johtajiksi Fredrik Wil-

helm ja Carl Petter Rosenlewin kuoltua tulivat

edellisen pojat Hugo (k. 1915) ja Georg Rosen-

lew ja jälkimäisen kuoltua 1906 edellisen rin-

nalla 1907 tohtori Carl Wilhelm Rosenlew.

Sam. v. liike muutettiin o.-;s :ksi (osakepääoma

4,840,000 mk.). V. 1912 rakennettiin Seikun sahan
vieressä olevalle Pappilanluodolle suuri laatikko-

lautasaha, 1913 sähkökeskusasema (jota sittem-

min on suuresti laajennettu, niin että siitä saa-

daan käyttövoimaa paljon yli oman tarpeen) ja

1914 Seikun saha laajennettiin 10-raamiseksi

(ensimäinen laatuaan Suomessa). Vienti, joka

lS70-luvulla vuosittain oli n. 7,000 standerttia.

oli 1907 21,400 std. lankkuja, lautoja ja bat-

tensia sekä 3,600 std. muita puutavaroita, 1913

28,800 ja 4,700 std.; valmistusarvo kaikkiaan

n. 6.s milj. mk. — Työväestö 1913 1,250 henkeä.

Vanhan ja Seikun sahan työväestöllä on kullakin

sairaus- ja hautausapukassat; lisäksi on liikkeen

lahjoittama 30,000 mk:n suuruinen avustus-

rahasto vanhoja työmiehiä varten. E. E. K.

Rosen metalli [rö-J, lejeerinki, jossa on 2 osaa

vismuttia, 1 osa tinaa ja 1 osa lyijyä. Sulaa
94° :n C lämmössä. S. 8.

Rosenmuller [rözon-J, Johann (1620-84),

saks. säveltäjä, soitinmusiikin alalla aikansa mer-

kittävimpiä (tanssisarjoja y. m.). Toimi 1651-54

urkurina Leipzigissä, v:sta 1674 hovikapellimes-

tarina Wolfenbiittelissä. /. K.
Rosenplänter [rözonplentdr], Johann

Heinrich (1782-1846), itämerenmaakuntalai-
nen pappi ja kirjailija, syntyi Wolmarin kau-

pungissa, lättiläisessä osassa Liivinmaata, tuli

monien vastoinkäymisten perästä 1803 ylioppi-

laaksi Tarton yliopistoon, jossa 1806 suoritti pap-

pistutkinnon. Oli v:sta 1809 kuolemaansa asti

Pärnun (Pernaun) kaupungissa vir. seurakunnan
pappina. R. on kirjoittanut viroksi ja lätiksi

muutamia pikku kirjasia. Hänen huomattavin
kirjallinen ansionsa on kuitenkin aikakautinen
julkaisu ,,Beiträge zur genauern Kenntniss der

ehstnischen Sprache" (yht. 20 vhk. 1813-22), jonka
tarkoituksena oli viron kielen tuntemisen edis-

täminen. Se tahtoi ensi sijassa kehittää viroa

kirjakielenä; oli turvattava puhtaaseen kansan-
kieleen, lainattava sopivia sanoja suomesta j. n. e.

R. harrasti viron samoinkuin lätinkin viljelyä

etupäässä kansansivistyksen kohottamista sil-

mällä pitäen. Hänestä oli myös luonnollista, että

papit sekä muut virkamiehet osasivat virolais-

alueella kunnollisesti viroa, lättiläisalueella lättiä :

näitä kieliä olisi sentähden jo kymnaaseissa opis-

keltava. R:n alkuunpanosta on myös esitetty en-

simäiset vironkieliset näytelmät Pärnussa 1816.

1824, 1829: Kansansivistystä hän on edistänyt

m. m. kyläkouluja perustamalla. — Suomalaisuu-
den harrastukset Turussa 1820-luvulla ovat ai-

nakin osittain saaneet virikettä R:n ,,Bei-

träge"issä esitetyistä mielipiteistä. H. O.

Rosenqvist / rusctikvist], Georg Gustaf
Alexander (s. 1855). suom. jumaluusoppi-
nut, yliopp. 1873, fil. kand. 1879, teologian kand.

1886, tuli jumaluusopillisten esikäsitteiden apu-

laiseksi yliopistoon 1890, vihittiin papiksi 1891.

teologian lis. 1893, dogmatiikan ja siveysopin

prof. 1894. Julkaisuja: ,.Lotzes religionsfilosofi.

framstäld och bedömd" (1889). .,Guds förhällande

tili verlden med särskild hänsyn tili det skapa-

des själfständighet och lagbundna ordninp"
(l:nen pain. 1893, 2:nen pain. 1900), „Hen filo-

sofiska grundvalen för Albrecht Ritschls teologi"

(1902). ,,Nattvardstvänget, historiskt och kritiskt

belyst" (1903), ,.Moderna sträfvanden för etisk

kultin" (1904). ..Tili frägorna om religionsfrihet

och religionsundervisning" (1906), „Civiläkten-

skapsfrägan" (1907), ,,Kristendomens sociala

värde" (1908), „Politik och människovärde" (1910),

,,I tidens religiösa frägor. Uppsatser I-IV"

(1899-1912), ,,Religionsfrihetskomittens betän-

kande" (1912) y. m. Toimittanut kaksikielistä

..Teologista aikakauskirjaa" v:sta 1896 alkaen.

Edustajana valtiopäivillä v:sta 1904.

Rosenstein [rus-], oik. Rosen von R.

1. Nils R. v. R. (1706-73). ruots. lääkäri, tuli

ulkomailla harjoitettujen perusteellisten opinto-

jen jälkeen 1740 kasvitieteen professoriksi, minkä
viran hän vaihtoi Linnön kanssa 1742. jolloin

hänestä tuli käytännöllisen lääkeopin profes-

sori. R. on lääketieteellisen opetuksen uudistaja

Ruotsissa. Hän otti käytäntöön kiinankuoren ja

toimeenpani rokotuksen ja kirjoitti yleistajuisia

lääkeopillisia kirjasia.

2. Nils R. v. R., ruots: virkamies, kirjailija,

edellisen poika; tuli 1771 virkamieheksi kanslia-

kollegiin. 1782 lähetystönsihteeriksi Pariisiin.

niisti tutustui ransk. valistuskirjailijoihin; oli

1784-95 kruununprinssi Kustaa Aadolfin opetta-

jana; toimi sittemmin valtakunnan asiain yleisen

valmistelukunnan jäsenenä. v:sta 1809 kirkollis-

asiain valtiosihteerinä; valittiin 1786 sam. v. pe-

rustetun Ruotsin akatemian pysyväiseksi sihtee-

riksi, mikä toimi saattoi hänet läheisiin koske-

tuksiin tämän ajan kirjallisten piirien kanssa;

julkaisuja: ..Försök til en afhandling om uplys-

uingen, til dess beskaffenhet, nytta och nödvän-

dighet för samhället" (1793), joukko oivallisia

muistopuheita, elämäkertoja, esipuheita useiden

kirjailijain teoksiin, y. m.; v. 183S julkaistiin

R:n ..Samlade skrifter". J. F.

Rosette (Rosetta, arab. Ra&id), kaupunki Ala-

Egyptissä, Niilin läntisen suuhaaran varrella 13

km Välimerestä; 16.810 as. (1907). — Ennen ku-
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koistava kauppa (R. oli Intiaan maitse menevän
kaupan pääsatamia) on lakannut sen jälkeen,

kun Mehemed Ali antoi kanavoida väylän Nii-

listä Aleksandriaan. — Rautatie Aleksandriaan.
- R:n kivestä ks. Egyptiläinen kir-
joitu s, palsta 551.

Rosin [rör-J, Heinrich (s. 1S55), saks. oi-

keusoppinut, tuli vak. professoriksi Freiburgin
yliopistoon (Badenissa) 1888; julkaissut m. m.
..Das Polizeiverordnungsrecht in Preussen" (1882,

2:uen pain. 1895), ,.Das Recht der öffentlichen

Genossenschaft" (1886), „Das Recht der Arbeiter-

versicherung" (I os. 1890-93, II os. 1905).

R. E.

Rosinante [-a'-] (esp. Rocinante), Don Quijoten
(ks. t.) ratsun nimi ; hevoskaakki.

Roskakirjallisuus. Tähän kirjallisuuslajiin

kuuluu kaksi eri ryhmää: kirjallisesti ala-arvoi-

set, joskin siveellisesti vaarattomat kirjat sekä
kirjallisesti heikot, mutta samalla siveellisesti

turmelevat teokset. Nämä viimeksimainitut,
jotka kuvaavat räikeitä rikoksia, siveellisiä hai-

rahduksia tai sairaalloisia ja luonnottomia tai-

pumuksia, eivät turmele vain lukijan aistia,

vaan hämmentävät samalla hänen siveellistä ar-

vostelukykyänsä. Alkujaan oli ensinmainittu laji

melkein yksin vallalla, myöhemmin on jälkimäi-

nen päässyt yhä enemmän voitolle, vieläpä viime
aikoina saavuttanut varsin suurta tyylin ja muo-
don taituruutta, joskin samalla sisällys on ke-

hittynyt yhä kiihottavammaksi, verisemmäksi ja

luonnottomammaksi. — Uudenaikainen r. on ke-

hittynyt edellisten vuosisatojen tuotteista; niinpä

18:nnella vuosis. ritari- ja rosvoromaanit sekä
kummitusjutut olivat suuresti suositut ja

19:nnellä vuosis. saivat alkunsa n. s. takapiha-
tai kolportööriromaanit, jotka tunkeutuivat jokai-

seen keittiöön ja työväenasuntoon. Ne ilmestyi-

vät kymmeninä, jopa satoina eri vihkoina, joista

ensimäiset jaettiin ilmaiseksi ostohalun yllyttä-

miseksi. Sisällykseltään ne olivat kiihottavia ja

jännittäviä, usein rakennetut jonkun todellisen

tärisyttävän tapauksen, murhan tai muun sellai-

sen pohjalle. Näiden teosten rinnalla on20:nnella
vuosis. syntynyt vielä uusi ryhmä, joka käsittelee

salapoliisijuttuja. Tunnetuimpia ja laajimmalle
levinneitä ovat n. s. Nick Carter-sarjat.

H. Kr-n.
Roskilde [roskille], kaupunki Tanskassa,

Sjadlandin saarella, 30 km Kööpenhaminasta
länteen, lähderikkaalla rinteellä R :n-v u o n o n
(haarautuu Isefjordista itään ja etelään päin,

kuljettava korkeintaan 3,8 m syvässä kulkevilla

aluksilla) perukassa ratojen risteyksessä; 9,696

as. (1911). — Keskiaikaisesta kukoistuksesta,

jolloin R:ssa oli 20 kirkkoa ja 6 luostaria, on
säilynyt merkillinen tuomiokirkko (valmis 1084.

uudestaan rak. 1215, esikuvana Tournai'n kirkko-,

.suipot tornit 74 m korkeat), Tanskan hallitsijäin

hautauspaikka v:sta 1536 (aikaisemmista hallitsi-

joista siihen on haudattu m. m. kuningatar Marga-
reeta, Kristoffer Baierilainen, Kristian I; lisäksi

useita Tanskan suurmiehiä, m. m. Saxo Gramma-
ticus). Upeat sarkofagit koristavat sen hauta-
kappeleita; Kristian IV:n kappelissa on histo-

riallisia ja allegorisia maalauksia. Tuomiokir-
kon lisäksi on vielä huomattava Yor FrueKirke-
kirkko, St. Laurentii Taarn-torni (yhdistetty uu-

teen raatihuoneeseen). V. 1913 ruvettiin raken-

8. VIII. Painettu 21
/i 2 15.

tarhaan katolista kirkkoa. — Vanha katedraali-
koulu, laitos aatelisneitoja varten (perust. 1699).
Kööpenhaminan kaupungille kuuluva hulluin

-

huone. — Teollisuus ja kauppa vähäiset. — R.,

joka on ikivanha, oli tavallisesti kuninkaiden hai
lituskaupunkina sekä jo 900-luvulla piispanistuin.
V. 1443 kuningas lopullisesti ja 1536 piispa muutti
Kööpenhaminaan. R:n rauhassa 26 p. hel-

mik. v. 1658 Tanska luovutti Ruotsille Skänen,
Hallandin, Blekingen, Bohusläänin, Trondhjemin
läänin, Hvenin saaren ja Bornholmin.

(E. E. K.)
Roskilden rauha ks. Roskilde.
Roslagen [ruslä-J, alue meren rannikolla

Keski-Ruotsissa, Uplannissa, suurimmaksi osaksi
Dyk. Tukholman läänissä, ulottuu Tukholman seu-

duilta (Värmdöstä) Geflen eteläpuolelle (Elfkarlc-
byhyn). Saaristolaiset harjoittavat kalastusta
ja merenkulkua.

Roslavlj, piirikunnankaupunki Venäjällä, Smo-
lenskin kuvernementin eteläosassa, Ostra-joen lä-

hellä rautatien varrella; 27,546 as. (1911). — Lä-
hes kymmenkunta kirkkoa, muutamia oppilaitok-
sia, sairaaloita. Pari öljymyllyä. — Öljy-,

hamppu-, vilja-, tupakka- y. m. kauppaa. — R:n
perustajana pidetään Vladimir Monomahia. Ve-
näjä ja Liettua sekä Puola taistelivat kauan R:n
omistuksesta, kunnes se vihdoin 16S6 joutui Ve-
näjälle.

Roslin [-V-], Alexander (1718-93), ruots.

taidemaalari. Opiskeltuaan G. E. Schröderin joh-

dolla Tukholmassa R. työskenteli m. m. Bay-
reuthin (1745-47) ja Pannan hoveissa sekä tuli

1752 Pariisiin, jossa pian saavutti suuren mai-
neen ja pääsi taideakatemian jäseneksi. Sen-
jälkeen hän, lukuunottamatta lyhytaikaisia oles-

keluja Tukholmassa ja m. m. Venäjällä, jossa hän
maalasi useita Katariina II :n muotokuvia, asui

koko loppuikänsä Pariisissa. R. käytti sekä öljy-

että pastellivärejä ja oli rokokomaisen siroluon-

toinen, vaalean loistavia värejä rakastava taito-

niekka, 1700-luvun Ruotsin parhaimpia muoto-
kuvamaalareita, joka tuli tunnetuksi ja arvossa-

pidetyksi miltei koko Euroopassa. Erittäinkin

hän oli kuuluisa taidostaan maalata pukukan-
kaita (varsinkin silkkiä ja samettia). Ranskan
hovista ja ylimysmaailmasta R. on tehnyt lukui-

sia kuvia (esim. „Maria Antoinette"). Hänen
maalauksiaan on Pariisin Louvressa, Tukholman
kansallismuseossa (esim. ,,Kustaa III veljineen",

1771), Gripsholman linnassa (,,Linne"'). Drott-

ningholmissa y. m. Ateneumissa on meillä hänen
1758 maalaamansa presidentin ja ylimarsalkan.

vapaaherra Th. L. Klincko\vströmin muotokuva.
[Levertin, .,R." (1901).] E. Rr.
Rosmariini (Rosmarinus officinalis). Väli-

merenmaissa kasvava, enintään 1 m korkuinen,

kanervamainen huulikukkaisheimon varpu, jolla

on vastakkaiset, tasasoukat, nahkeat, alapinnalta

valkeavanukkeiset lehdet ja valkeat t. valkean-

siniset kukat. Usein viljeltynä Keski-Euroopas-

sakin. Käytetään lääkkeiden, mutta varsinkin

voimakas- ja hyvätuoksuisen eetterisen öljyn vai

niistämiseen, koristeeksi juhlatilaisuuksissa y. m.
K. L.

Rosmarinus ks. Rosmariini.
Rosmini-Serbati [-mV- -bä'-J, A n töni <>

(1797-1855), it. filosofi, synt. Roveretossn Etel8
Tyrolissa, harjoitti opintoja Trieutissä ja Pado-



227 Rosny— Rosselli 228

van yliopistossa, joka siihen aikaan kuului Itä-

valtaan, antautui papiksi ja perusti hengellisen

»Rakkauden veljeskunnan". Oli 1848 vähän ai-

kaa jäsenenä paavin vapaamielisessä ministe-

ristössä; eli loppuikänsä Stresassa Lago Mag-
gioren rannalla. Perusti filosofian, joka koettaa

tukea katolista maailmankatsomusta ajan epäi-

lystä ja epäuskoa vastaan; nojautuu opissaan

Descartes'iin ynnä muihin vanhempiin idealis-

tisiin filosofeihin. Julkaissut suuren joukon fi-

losofisia, uskonopillisia ja kaunokirjallisia teok-

sia. R:n innokas ihanteellisuus on mahtavasti

vaikuttanut Italian henkiseen elämään ja saanut

paljon oppilaita. Erityinen aikakauskirja ,,Ri-

vistä "Rosini niana" kannattaa nykyään (v:sta

1906 alk.) hänen perustamaansa filosofista suun-

taa. A. Gr.

Rosny [ronV], Joseph Henry (s. 1856),

(salanimi B o e x) , ransk.-belg. kirjailija, aloitti

uransa naturalistina, julkaisten sosialistiset ro-

maaninsa ..Neil Horn" (1885) ja „Le Bilateral"

(1886). Liittyi myöhemmin uusromantikoihin ja

työskenteli yhdessä veljensä J us ti n R:n
(s. 1859) kanssa. Etevimmät heidän teoksistaan

ovat: „Le Termite" (1890), „Vamireh" (1894),

,.L'indomptee" (1895), ,,Les ämes perdues" (1899),

„L'heritäge" (1902) y. m. Veljesten yhteistoi-

minta on myöhemmin lakannut. II. Kr-n.

Rosny [roni], Leon Louis Lucien Pru-
nol de (1837-1914), ransk. orientalisti ja kansa-

tieteen tutkija, v. 1868 japanin kielen prof. Pa-

riisin itämaisten kielten korkeakoulussa, on jul-

kaissut suuren joukon teoksia, jotka enimmäkseen
koskevat japanin, kiinan, korean, seemiläisten

y. m. kieliä, kirjallisuutta ja sivistystä. A'. T-t.

Rosokivi ks. Rustiikka.
Rosolihappo, triienylimetaaniväriaineita, saa-

daan hapettamalla fenolin ja kresolin seosta ar-

senikkihappoisessa rikkihapossa. Punaisia ki-

teitä. Käytetään väriaineena ja titreerauksessa

indikaattorina. 8. S.

Rosolli (ven. razso'1] 1. sillisalaatti, sillistä,

hienoksi leikellyistä perunoista, kurkuista, puna-

juurista y. m. valmistettu kylmä ruokalaji.

Rosorappaus ks. R a p p a u s.

Rosorastas ks. Rastaat.
Rospigliosi [rospiljö'zi], P a 1 a z z o, Roomassa

Via del Quirinalen varrella oleva, v. 1603 raken-

nettu palatsi, jossa on tunnettu maalauskokoelma
im. m. G. Reni'n kattokuva „Aurora").

Rospuskat ks. Ajoneuvo t.

Ross, Ronald (s. 1857), engl. lääkäri, on

tunnettu tutkimuksistaan malarian, s. o. horkan
(ks. t.) eli vilutaudin el iologiasta. Tutkittuaan

aina vuodesta 1892 lähtien tämän taudin kehit-

tymismahdollisuuksia, tuli R. viisi vuotta myöhem-
min siihen vakaumukseen, että malaria ei kykene
tarttumaan suorastaan sairastuneesta ihmisestä

toiseen, vaan että tartunnan siirron toimittaa

eräs hyttyslaji, Anoplieles claviger, joka ime-

mällä verta tautiin sairastuneesta ihmisestä ensin

saa tartunnan ruumiiseensa istuttaakseen sen

sitten jälleen toiseen ihmiseen hänen vertaan

imiessään. Näistä tutkimuksistaan R. sai Nobelin
lääketieteellisen palkinnon 1902< .1/. OB.
Ross. 1. Sir John R. (1777-1856), engl.

kontra-amiraali ja pohjoisnavan seutujen tutkija,

palveli v:sta 1789 sotalaivastossa, johti 1818 ami-

raliteetin toimeenpanemaa luoteisväylän etsintä

retkeii. jolta kääntyi takaisin Lancasterin-salmessa.
Tuloksista rikkaampi oli R:n johtama ,.Victory"-

retkikunta 1829-33. jolloin tutkittiin Boothia Fe-

lixin ja Kuningas \Yilhelmin maan rannikot sekä
löydettiin magneettinen pohjoisnapa; R. korotet-

tiin knightin arvoon 1834. Xv. 1850-51 R. johti

F ranki in- retkikuntaa \Yellingtonin-kanaaliin. Jul-

kaissut: „Voyage of discovery for the purpose of

exploring Baffin's bay" (1819) ;
..Xarrative of

seeond voyage in search of a Nbrth-West passage"
(1834).—"2. Sir James Clarke R. (1800-62).

edellämainitun sisarenpoika, kontra-amiraali ja

napaseutujen tutkija, seurasi 1818 enoaan luoteis-

väylän etsintäretkeltä, 1819-27 Parryä neljällä

naparetkellä, oli ,,\'ictory"-retkikunnan (1829-33)

toisena päällikkönä ja löysi magneettisen pohjois-

navan, johti 1839-43 hallituksen lähettämää ,,Ere-

bus"- ja ..Terror"-retkeä Etelänapamerelle, tun-

keutuen Etelä-Viktoria-maan rannikolle, löytäen

Erebus- ja Terror-tulivuoret sekä suuren jäämuu-
rin (ks. N a p a m a a t, palsta 1012). Kotiin

palattuaan R. korotettiin knightiksi ja nimitet-

tiin Ranskan kunnialegioonan jäseneksi. Johti

1848-49 Franklin-retkikuntaa Barro\v'n-salmeen

ja Wellingtonin-kanaaliin. — Julkaissut: „Voyage
of discovery and research in the Southern and
Antarctic seas" (1846). — R:n mukaan nimitet-

tiin R:n-salmi Boothia Felixin ja Kuningas
Vilhelmin maan välissä sekä R:n-meri Etelä-

Viktoria-maan edustalla. E. E. K.

Rossbach [-hah], kylä Preussissa, Saksin maa-
kunnassa, Merseburgin hallitusalueessa, 13 km
Merseburgista lounaiseen. — B :n luona Fredrik

Suuri 5 p. marrask. 1757 voitti 1 1
/2-tuntisessa

taistelussa 22.000 miehellä perinpohjin 43.000-

miehiset ranskalais- ja valtakunnanarmeiat, joita

johtivat Soubisen prinssi ja Sachsen-Ilildhurg-

hausenin ruhtinas. Voittaja menetti 550, voitettu

7.700 miestä.

Rossbach [-hah], August Wilhelm
(1S23-98I. saks. filologi; prof. Tiibingenissä 1854.

Breslaussa 1856. Julkaisi m. m. yhdessä R. West-

phalin kanssa alallaan käänteentekevän, antiik-

k seen rytmilliseen teoriaan (varsinkin Aristokse-

noksen teosten jäännöksiin) perustuvan laajan

teoksen ..Metrik der griechischen Dramatiker und
Lyriker nebst den begleitenden musischen Kunsten"
(1854-65), jonka ensimäisenii osana oli R:n laa-

tima ..Griechisehe Rhythmik". Seur. pa ; noksjsv ;l

tekijät suuresti muovailivat järjestelmäänsä.

Kolmas painos, nimeltään ..Theorie der musischen
Kiinste der Hellenen", ilmestyi 1885-89: siinä

nide III 2, ..Spezielle griechisehe Metrik", on

R:n kirjoittama. O. E. T.

Rosse frosj. W i 1 1 i a m Parsons. E a r 1

of B. (1800-67), engl. tähtitieteilijä, jonka nimi

on tullut kuuluisaksi niitten jättiläispelitele

skooppien kautta, jotka hän rakennutti maatilal

leen Parsonsto\vniin Irlannissa. Suurimmassa
reflektor ssa oli peilin halkaisija 1.8 m ja poltto-

väli 17 m. //. R.

Rosselli [sc'l-J, Cosi m o (1439-1507). it.

taidemaalari. Firenzen koulua; Filippo Lippi'n

seuraajan NTeri di Bicci'n oppilas, Benozzo Goz-

zoli'n ja Pollaiuolö-veljesten sekä trecento-taiteen

vaikutuksen alainen. R. oli verraten epäitsenäi-

nen ja raskasvärinen maalari, joka kuitenkin

sai suorittaakseen runsaasti tilauksia. Hänen
tunnetuimmat teoksensa ovat 3 freskomaalaustn
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Rooman Sikstiiniläisessä kappelissa („Mooses Sii-

nailla", „Vuorisaarna" ja ,,Ehtoollinen") ja

Firenzen S. Ambrogio kirkossa oleva fresko

..Ihmeitätekevää kalkkia viedään juhlakulkueessa"

(1486). Taulukuvia Italian kirkoissa ja useissa

Euroopan museoissa. E. R-r.

Rossellino [-U'-J- 1. Bernardo R., oik.

Bernardo di M a t t e o Gamba r e 1 1 i

(1409-64), it. arkkitehti ja kuvanveistäjä; oli

Leon Battista Alberti'n oppilaana Firenzessä,

jossa rakensi opettajansa suunnitteleman Palazzo

Rucellain. Sitäpaitsi on hänen tyypilliseen var-

haisrenesanssin tyyliin suorittamiansa rakennuk-

sia Arezzossa, Sienassa ja Pienzassa. Paavi Niko-

lai V:n aikana aloitetun Rooman Pietarinkirkon

ensimäinen luonnos on hänen tekemänsä. R:n
kuvanveistotöistä huomattavimpia ovat koristeel-

lisen kauniit, myöhemmän renesanssiajan esi-

kuviksi tulleet marmoriset hautamerkit (esim.

Leonardo Bruni'n hautamerkki Firenzen Santa

Croeen kirkossa). — 2. Antonio R. (1427-78),

edellisen veli ja oppilas, oli myöskin kuvanveis-

täjä ja arkkitehti. Hän työskenteli enimmäkseen
Firenzessä ja on ensi sijassa tullut tunnetuksi

marmoriveistoksillaan, joissa Desiderio da Set-

tignanon vaikutus on tuntuva. Pääteos on raken-

nustaiteellisesti aistikas, tuoretta naturalismia ja

suurta kauneustajua ilmaiseva Portugalin kardi-

naali Juhanan hautamerkki (1461) niinikään

R :n; tekemässä S. Miniato ai Monten hautakappe-

lissa Firenzessä. Mainittavia ovat myös „S. Se-

bastianin kuva (Empoli'n tuomiokirkossa), joka

on varhaisrenesanssin viehättävimpiä alastoman

esityksiä, sekä monet madonnareliefit ynnä luon-

tehikkaat rintakuvat, kuten esim. ,,Matteo Pal-

mien" (1468, Firenzen Museo nazionalessa).

E. R-r.

Rossetti [-se't-]. 1. Dante Gabriel
(1828-82), engl. taidemaalari ja runoilija; Lontoo-

seen v. 1824 muuttaneen ja siellä italian kielen

professorina toimineen it. uskonnollis-valtiollisen

runoilijan Gabriel e R:n (k. 1854) poika.

Opiskeltuaan Lontoon taideakatemiassa ja Ford
Madox Brownin johdolla R :sta tuli prerafae-

liittien (ks. t.) „veljeskunnan" varsinainen perus-

taja 1848. Tämän liiton periaatteita hän nou-

datti ensimäisissä maalauksissaan, kuten esim.

„Neitsyt Marian lapsuudenaJalta'' (1849) ja „Ecce

aneilla Domini" (1850, Lontoon Tate galleriassa).

Myöhemmin R. alkoi pitää esikuvinaan venetsia-

laisten renesanssimestarien väri- ja muotokieltä.

Suurempiin sommitteluihinsa hän valitsi aiheensa

varsinkin Danten runoudesta (esim. ,,Paolo ja

Francesca", ,,Danten uni", 1870, Liverpoolissa,

ja „Salutatio Beatricis", 1881). Mutta suurim-

malta osalta hän maalasi yksinäisiä naishenkilö-

kuvia (,,Beata Beatrix", ..Proserpina", ,,Venus
Verticordia", ,.Astarte Syriaca" y. m.), joissa

hän käytti malleinaan puolisoansa Elizabeth

Siddallia ja ystävänsä W. Morrisin vaimoa.

Omituinen sekoitus runoutta, mystiikkaa ja

aistillisuutta on hänen henkilöissään, joita ikään-

kuin sisäinen tuli kalvaa ja jotka elävät omaa
uinailevaa haave-elämäänsä. R :11a .ei ole niin

suurta merkitystä maalarina kuin yleensä elä-

hyttävänä henkenä, joka Englannin taiteeseen toi

uusia nuiotoihanteita ja tunnearvoja. R. on

myös tehnyt kuvituksia engl. runoili jäin teok-

siin. [W. M. Rossetti, ..Kuskin. K. and Pre-

Raphaelitism" (1899) ja „R. papers" (1903),
H. C. Marillier, „Dante Gabriel R." (1899),
Arth. Symons, „Dante Gabriel R." (1913) ja

J. Jessen, ,,R." (Knackfussin Kunstler-Mono-
graphien sarjassa).] E. R-r.

Runoilijanakin R. on saavuttanut suuren mai-
neen. Sama keskiajan ihailu, sama romanttinen,
utuinen, tunnelma- ja värikyllyys, joka hänelle

maalarina on ominainen, elähyttää myös hänen
runojaan. Kaikkein ensiksi tekivät hänen Dante-
käännöksensä (,,Early Italian poets" 1861.

,,Dante and his circle"), jotka ilmaisevat suurta

muototaituruutta ja lierkkää ymmärtämystä,
hänen nimensä runoilijana tunnetuksi, mutta
suurinta ihastusta hän herätti soneteillaan ja

kansanlaulun yksinkertaista sävyä lähentelevillä

runoillaan, jotka vetävät vertoja Shakespearen
ja Words\vorthin runoille. V. 1870 ilmestyi runo-

kokoelma „Poems", ,,Ballads and sonnets" 1881.

R:n kuoleman jälkeen julkaistiin ,,Collected

\vorks" ja ,,Letters of D. G. R."

2. Christina Georgina R. (1830-94).

engl. runoili jatar, Dante Gabriel R:n sisar,

jonka ensimirset runot ilmestyivät prserafaeliitti-

sessä aikakauskirjassa ,,The Germ". Hänen runo-

kokoelmistaan mainittakoon: ,,Goblin market"
(1862), ,,The prince's progress" (1866), lasten

runot „Sing-songs" (1871) ja ,,Poetical \vorks".

jotka julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen (1904).

Hänen runonsa ovat hienoja ja henkeviä, usein

uskonnollisaihe'sia. II. Kr-v.

Rossi, Ernesto (1829-96), it. näyttelijä,

etevä traagikko, joka varsinkin Shakespeare-

os ; llaan saavutti maailmanmainetta. Yhdessä
Ristori'n kanssa hän kierteli Euroopan näyttä-

möillä, niittäen kaikkialla laakereita. On esiin-

tynyt myös pohjoismaissa (Kööpenhaminassa ja

Tukholmassa). Julkaissut muutamia Shakespeare-

tutkielmia ja oman elämäkertansa. 77. Kr-v.

Rossi, Pellegrino (1787-1848). it. valtio-

mies ja taloustieteilijä; kannatti 1815 Muratfn
yritystä nostattaa Italian aseis in ja oli sen-

vuoksi pakotettu poistumaan maasta; tuli 1819

professoriksi Genevessä ja suuren neuvoston jäse-

neksi, teki 1S32 Sveitsin liittokokouksessa ehdo-

tuksen uudeksi liittoasetukseksi ; muutti 1833

Ranskaan ja tuli 1834 taloustieteen professoriksi,

1834 paariksi ja kreiv : ksi; oli 1845-48 Ranskan
lähettiläänä Roomassa; toimi helmikuun vallan-

kumouksen jälkeen paavin neuvonantajana ja

valittiin Kirkkovaltion lakiasäätävään kokouk-

seen; tuli syysk. raha- ja sisäasiainministeriksi.

R. suunnitteli nyt perustuslaillisen hallituksen

toimeenpanoa Kirkkovaltiossa, mutta tasavalta-

laiset epäilivät häntä ja kun hän 15 p. marrask.

1848 lähti avaamaan kamarien istuntoja, mur-

hattiin hänet edusta jakamaiin salin portailla

julkaisuja: ..Traite" de droit pgnal" (1829).

,.Cours d'economie politique'' (1839-41). [H. d'Ide-

ville, ,,Le comte R."] -7- F.

Rossieny (liett. Easeinei) ,
piirikunnankaupunki

Länsi-Venäjällä, Kovnon kuvernementin etelä-

osassa, Bossienka-joen varrella: 10.482 as. (1911).

joista paljon juutalaisia. — Harjoitetaan puu-

tavara- ja viljakauppaa. — R. on alueen van

himpia asutuksia: oli jonkun aikaa Samogitian

ruhtinaskunnan pääkaupunkina. — R:n piiri-

kunnan asukkaat ovat suurimmaksi osaksi liet-

tualaisia zemaiteja 1. zmudeja. — R:n tienoilla
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oli 1915 taisteluita venäläisten ja saksalaisten

välillä.

Rossija [-V-] (ven.), Venäjä.

Rossini [si'-J, Gioachino (1792-1868),

aito-it. oopperatyylin viimeinen ja aikanaan lois-

tavin edustaja. H :n maine sai alkunsa 181G, jol-

loin ..Sevillan parturi" esitettiin Roomassa
;
tämä

onkin hänen pysyvin teoksensa ja yleensä loista-

vin saavutus it. buffa-oopperan alalla. Sävellet-

tyään vuosittain 2 oopperaa it. näyttämöjä var-

ten R. muutti 1823 Pariisiin, toimien siellä ensin

teatterinjohtajana, sitten kunink. ylimusiikki-

tarkastajana. Sävelsi 1829 viimeisen ja vaka-

vimman oopperansa ,,Vilhelm Tell"in. V :n 1830

vallankumous riisti häneltä virallisen aseman.

Sen koommin hän ei pitkän ikänsä kuluessa

säveltänyt muuta kuin joitakuita kirkkosävel-

lyksiä (m. m. ..Stabat mater" 1832, laajennet-

tuna 1841). Oleskeli 1836-53 Italiassa, loput

ikäänsä taas Pariisissa. - - Elämäkertoja ovat

kirjoittaneet: Beyle (2 os.. 1823). Pougin (1870),

Zanolini (1875). Sittard (1882): C. Thrane. .Ros-

sini og operaen" (1885). /. K.
Rossitten [rosVtan], kylä Preussissa, Königs-

bergin hallitusalueessa, Kurische Nehrung-nie-

mellä : 945 as. (1905). — Pelastusasema, loisto-

majakka. Tunnettu lintutieteellinen havainto-

asema ja museo.
Rostand [rostä'], Edmond (s. 1864). ransk.

runoilija, synt. Marseillessa, sai kasvatuksensa
Pariisissa, Ranskan aka-

temian jäsen 1901. kir-

joitti alussa runoja, saa-

vutti varsinaisen mai-

neensa näytelmänkirjoit-

jana. V:sta 1897 hän tuli

tunnetuksi yli koko maail-

man sankarillis-koomilli-

sella,

sella

ra no
rinta

siloinen, sointuva

mitta, loisteliaan

rikas kieli, hieno
hius ja henkevyys,
teenkuvaus on sensijaan

heikompi. Aikaisemmin R. oli herättänyt huo-

miota runomuotoisella huvinäytelmällä „Les
Romanesques" (1894) ; sen jälkeen ilmestyi näy-
telmä ,,La princesse lointaine" (1895) ja raama-
tullis-aiheinen ,.La Samaritaine" (1897). V:nl900
maailmannäyttelytilaisuuteen R. sepitti Sarah
Bernhardtia varten näytelmän ,,L'Aiglon", jonka
aihe käsittelee Napoleonin poikaa, Reiehstadtin
herttuaa. ..Theroigne de Merieourt" (1902),

vallankumousdraama, ei saavuttanut menestystä.
V. 1907 ilmestyi eläinnäytelmä ,,Chantecler".

R:n vaimo. o. s. G e r a r d, on sepittänyt jou-

kon runoja. [Langer, ..E. R." (1901).] H.Kr-n.
Rostock, Mecklenburg-Sch.werinin suurherttua

kunnan suurin ja tärkein kaupunki. 5 m:iin
syvennetyn \Yarno\v-joen vas. rannalla 13 km
Itämerestä, usean radan risteyksessä; 65,383 as.

(1910). — R., jota ent. linnoitusten paikalle

rakennetut puistokäytävät ympäröivät, jakaantuu
Altstadt, Mittelstadt ja Neustadt nimisiin osiin.

Tärkeimmät torit Neue Markt (suihkukaivo) ja

Blöcherplatz (R:ssa syntyneen Bliicherin muisto-

Rostand.

puoleksi romantti-

näytelmällään „Cy-
de Bergerac". Suu-
ihailua herätti R:n

runo-

kuva-
sukke-

Luon-

patsas, v:lta 1819). Rakennuksia: Marienkirche,
Nikolaikirehe, Petrikirche nimiset kirkot (1200-

1400-luvuilta), goottilainen raatihuone (1300-

luvulta), suurherttuan palatsi (1702), Oberlandes-
geriehtin, yliopiston ja säätyjen palatsit; Kröpe-
liner Tor- (1300-luvulta) ja "steintor- (rak. 1575)
portit. Monta mielenkiintoista vanhaa yksityis-

taloa. Sotilasmuistopatsas, suurherttua Fredrik
Frans III:n ja Afrikantutkija Poggen muisto-
patsaat. Sivistyslaitoksista huomattavin 1418 per.

yliopisto (1,009 yliopp. 1913-14), jonka yhteydessä
on kirjasto (yli 200,000 nid.). tähtit. observatori,

maataloudellinen koeasema, naisklinikka y. m.
Pari lukiota, reaalikouluja, ammattioppilaitok-
sia; teatteri. — R :ssa on suurherttuakuntain
korkein oikeus Oberlandesgericht, maakonsistori

y. m. virastoja. •— Teollisuus melkoinen ja

sangen monipuolinen; tärkein on laivanrakennus.
— Sähköraitiotie. — Harjoitetaan huomattavaa
ulkomaankauppaa; viedään viljaa, villaa, pella-

vaa, lihaa, tuodaan siirtomaantavaroita, rauta-

tavaroita, viiniä, kivihiiltä, polttoöljyä, puutava-

roita, kalaa. Kauppa käy suureksi osaksi R:n
ulkosataman vVarnemunden kautta; siellä ja

R:ssa 1912 ulkomaisessa merenkulussa selvitet-

tiin 3 milj. rek.-ton. netto. R:n oma kauppa
laivasto käsitti (1913) 59,895 rek.-ton. netto,

josta 56,864 ton. höyryaluksia. — R. kuu-

lui 900-luvulla obotriittiruhtinas Gottschalkille.

1161 Valdemar I valloitti ja poltti sen, Pri-

bislav II rakensi 1170 sen uudestaan. Sittem-

min R. hansa- ja yliopistokaupunkina pääsi suu-

reen kukoistukseen, kärsien kuitenkin aika ajoin

hävittävistä merisodista. Mecklenburgin jaossa

1621 R. jäi molemmille ruhtinaskunnille yhtei-

seksi, joutuen vasta 1695 Meeklenburg-Sch\veri-

nille. Ruotsalaiset valloittivat R:n 1712.

E. E. K.

Rostoptsin ks. Rastoptsin.
Rostov [-o'vJ. 1. Piirikunnankaupunki (R.veli-

/,// = ..suuri V\.") Keski-Venäjällä, Jaroslavljin

kuvernementin lounaisosassa R.- 1. Nero-järven

(13 km pitkä. 8 km leveä) länsirannalla rautatien

varrella; 18.250 as. (1910). — Keskustana on
vanha, muurin ympäröimä kremlj, jonka monet
kirkot antavat parhaan kuvan 1600-luvun ven. ra-

kennustaiteesta; kremlj issä on vielä ent. arkkipiis-

pan palatsi, Belaja palata-palatsi (sen yhteydessä
olevassa rakennuksessa museo) y. m. Kremljin poh-

joispuolella on Uspenskijn tuomiokirkko (vihitty

1230; Jumalan äidin kuva 1000-luvulta) ja sen

vieressä Gostinnyj dvor. Monta vanhaa luostaria.

— Muutamia oppilaitoksia, sairaala. Harjoite-

taan puuvilla- ja pellavateollisuutta, pyhäin-

kuvien, nahka- y. m. teosten valmistusta, kasvi-

tarhanhoitoa. Ennen tärkeät markkinat menet-

täneet merkityksensä. — R. on Venäjän vanhim-
pia kaupunkeja, per. jo ennen Rurikin tuloa

;

joutui Moskovalle Dmitri] Donskojn aikana
(1300-luvulla). Varhain piispanistuin. v:sta 1390

arkkipiispan. 1587 metropoliitan, myöhemmin
uudelleen arkkipiispan istuin, lakkautettu 1780.

— R:n seutu invk. Jaroslavljin kuvernementti
sekä osat Novgorodin. Vologdan ja Kostroman
kuvernementeista) ,

jossa asui merj alaisia (ks.

Merj alaiset) ja jota Rurik ja hänen jälke-

läisensä rupesivat venäläistyttämään, muodosti
jonkun aikaa itsenäisen ruhtinaskunnan: sittem-

min (1200-luvulla) se hajosi Jaroslavin, Belo-ozer-
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skijn ja Kostroma-Galits-Merjskijn ruhtinaskun-

tiin. — 2. Piirikunnankaupunki (R.-na-Dony =

..Donin R.") Etelä-Venäjällä, Donin kasakkain

provinssissa, Donin korkealla oik. rannalla

64 km Asovan-merestä, kolmen tärkeän radan

risteyksessä, Nahitsevanjin kaupungin vieressä;

172,275 as. (1910; paljon juutalaisia, armeenia-

laisia, kreikkalaisia, saksalaisia, italialaisia y. m.),

joiden lisäksi purjehduskautena saapuu 50,000-

60,000 satamatyömiestä. — R. on Etelä-Venäjän
rikkaimpia ja Odessan jälkeen paraiten raken-

nettu kaupunki. Toistakymmentä kreik. -katolista

kirkkoa, joukossa tuomiokirkko, luterilainen ja

roomal.-katolinen kirkko, kaupungintalo (rak.

1897-99), Aleksanteri II :n muistopatsas; muuta-

mia oppikouluja, kauppa- ja merikoulu. museo.
— Teollisuus huomattava; R. ympäristöineen val-

mistaa suurimman osan provinssin teollisuuden-

tuotteista. Myllyjä, pari suurta tupakkatehdasta,

valimoita, konepajoja, kutomoita, olut-, köysi-,

tiili-, saippua- y. m. tehtaita, laivaveistämö. —
R. on N kolaevin jälkeen Venäjän tärkein viljan-

vientikaupunki (902,600 ton., josta 547,800 ton.

vehnää, enemmän kuin mistään muusta Venäjän
kaupungista; 1912); viedään myös jonkun ver-

ran muita maatalouden tuotteita. Kaikkiaan

vienti 1912 oli arvoltaan 159,4 milj. mk. Tuonti

(maatalouskoneita, työkaluja y. m. s.) on vähäi-

nen, 1912 arvoltaan vain 2,5 milj. mk. Joen
mataluuden takia rahtialukset eivät pääse R:iin,

vaan vilja viedään proomuissa Taganrogin sata-

massa odottaviin laivoihin. Ulkomaista laiva-

liikennettä R:lla ei ole. — Harjoitetaan mel-

koista kalastusta. — R:n paikalle perustettiin

1761 linnoitus; sen ympärille syntynyt kaupunki
kasvoi nopeasti seur. vuosisadalla. E. E. K.

Rostra (lat. rostrum = nokka, kärsä, puskuri,

roomal. sotalaivojen vaskitettu rautapuskuri,

jolla meritaistelussa puhkaistiin ja upotettiin

vihollislaivat; mon. rostra), Roomassa alkuaan
Forumin pohjoispuolella, myöhemmin sen luoteis-

osassa sijainnut puhujalava, jonka etupuolelle

oli kiinnitetty roomalaisten Antiumin valloituk-

sessa 338 e. Kr. valtaamat vihollislaivani pusku-

rit; toinen r. sijaitsi Forumin kaakkoisosassa
Caesarin temppelin edustalla. E. R-n.

Rostrum (lat.), eläint., monenmoisten kärki-,

lisäke- t. kärsämuodostusten, esim. rustokalojen

.,kärsän", lintujen nokan, kilpiäyriäisten selkä-

kilven etukärjen y. m. nimitys.

Roswitha (II r o s w i t h a) (n. 932-n. 1002),

oppinut nunna ja runoilijatar, joka eli benedik-

tiiniläisluostarissa Braunselnveigissä ja sepitti

latinan kielellä kristillisiä näytelmiä (etupäässä

Terentiuksen mallin mukaan), legendoja, luosta-

rin historian sekä ylistyslaulun Otto I:n uro-

töistä. //. K r-n.

Rosvoritarit. Keskiajan loppupuolella (13-

15:nnellä vuosis.) lukuisat ritarit, varsinkin Sak-
sassa, alkoivat harjoittaa ammattinaan rosvousta.

Ile ryöstelivät luostareita ja väijyivät ohitse kul-

kevia kauppiaita viedäksensä heidät vankeina lin-

noihinsa ja kiskoaksensn heistä suuret lunnaat.

Kesti kauan, ennenkuin Saksan valtakunnan hal-

lituksen ja ruhtinasten onnistui tehdä tästä val-

lattomuudesta loppu. ,/. F.

Rosvoromaanit, sentimentaalinen seikkailu-

romaanilaji, joka 18:iinen ja 19:nnen vuosis.

vaihteessa syntyi Schillerin ,,Räuber" näytelmän

vaikutuksesta. Niistä mainittakoon Zschokken
,,Abällino, der grosse Bändit" (1794) ja Vulpiuk-
sen ,,Rinaldo Rinaldini" (1797). H. Kr-n.
Rosvosynodi, monofysiittisen riidan johdosta

Efesoon 449 kokoontunut kirkolliskokous, jossa

Aleksandrian patriarkan Dioskuroksen johtama
puolue harjoitti uskomatonta väkivaltaisuutta

antiokialaisen jumaluusopillisen suunnan kan-
nattajaa, Konstantinopolin patriarkkaa Flavia-

nusta vastaan. A. J. P-ä.

Rosyth [rosaipj, Englannin Pohjanmeren lai-

vaston uusi asema Skotlannissa, Firth of Forth
vuonon pohjoisrannikolla olevan St Margarefs
Hope nimisen lahden rannalla, Firth of Forthin

sillasta vähän matkaa länteen. Satamarakennuk-
set aloitettiin 1908, niiden oli määrä valmistua

1914. Satama (yhtä laaja kuin Portsmouthin)

käsittää m. m. laivaveistämön, 3 suurta kuivaa
telakkaa, 40,000 tonnin uivan telakan, kivihiili-

ja polttoöljyvarastot koko Pohjanmeren laivas-

ton tarpeiksi. Yksi sotalaivaston kolmesta lento-

koneasemasta. — R. on saanut nimensä lähellä

olevain R:n linnanraunioiden mukaan.
E. E. E.

Rotanmyrkky, sekoitus erilaisia aineita, tav.

hyvin myrkyllisiä, joilla hävitetään rottia. Ennen
käytettiin arsenikkia. Tavallinen r. on sekoitus,

jossa on tappavana aineena valkoista fosforia.

jota on rikin ja jonkun punaisen väriaineen

kera sekoitettu hienonnettuihin leipänmruihin

tai jauhoihin. — vrt. Patiini. 8. S.

Rotasismi (nimitys johtuu kreik. ,.rho" kir

jaimen nimestä). 1. r-äänteen virheellinen ääntä-

minen. — 2. Erinäisten äänteiden, varsinkin s:n

(#:n) muuttuminen r:ksi tai myös r:n esiinty-

minen samassa sanassa s:n (z:n) rinnalla, vrt.

esim. lat. Aurora < vanhemmasta Ausosa, lat.

genus, mutta gen. generis ; saks. Ease, mutta

ruots. hare, y. m. Y. Il .

Rotat, rotan suvun (Mus) isommat lajit; pie-

nemmistä lajeista sekä suvun päätuntomerkeistä

ks. Hiiret. Paitsi suuremman kokonsa ja

kömpelömmän ra-

kenteensa puolesta

r. eroavat hiiristä

m. m. siinä, että

hännässä on 200-

270, hiirillä vain

120-180 suomu-
rengasta. Tärkeim
mät lajit ovat

musta rotta
(M. rattus) ja i s o

rotta (M. decu-

manus). Mustan rotan pituus on 16-18 cm. häntä
20-22 cm, väri päältä mustanko, alta tuhkan-

harmaa, väriraja epäselvä. Ison rotan pituus

on 24-27 cm, häntä vain 19-20 cm, viiri selkä

puolelta harmaanruskea t. kellahtava, vatsapuo-

lelta vaaleanharmaa, viiri ra ja jyrkkä. Elämän
tavoiltaan molemmat ovat hyvin samanlaiset. Ne
voivat erinomaisesti mukautua mitä erilaisimpiin

olosuhteisiin ja käyttävät ravinnokseen kaikkia

mahdollisia elimellisiä aineita, mihin vain ham-

paat pystyvät, ahdistavatpa pelotta nukkuvia

isojakin kotieläimiä. Molemmat ovat nopealiik-

keisiä, kiipeilevät, hyppäävät, uivat ja sukelta-

vat taitavasti. Tso rotta etenkin viihtyy hyvin

veden läheisyydessä ja joskus, esim. Uudessa

Mustu rotta.
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Seelannissa, on huomattu sen suorastaan jättävän

ihmisasumukset, siirtyäkseen merenrannikolle elä-

mään. R:u kaivamistako on myöskin saneen
hyvä ja, kuten tunnettu, ei niiden kykyä jyrsiä

koloja estä muu kuin metalli, kivi, lasi t. m. s.

Aistit ovat hyvin kehittyneet, parhaiten kuulo

ja hajuaisti. Älykkyydestä ja viekkaudesta vaa-

ran uhatessa t. ravintoa hankkiessa tunnetaan

paljon esimerkkejä. Lisääntymiskykv on suuri,

musta rotta synnyttää 5-9, iso rotta 5-14, joskus

parikymmentäkin poikasta ainakin pari kolme

kertaa vuodessa. Jo ikivanhoista ajoista ihmi-

seen liittyen ja hänen mukanaan kaikkialle

leviten r : Ula on silen ollut kaikki mahdolliset

edellytykset tulla sellaiseksi maanvaivaksi, minä

ne todellisuudessa ovat olleet ja edelleen monin

paikoin ovat. Sekä iso että musta rotta lienevät

kotoisin Etu-Aasiasta, viimemainitun lajin on

myös arveltu polveutuvan Egyptistä, jossa elävä

katto rotta (-1/. alexandrinus) usein katso-

taan mustan rotan muunnokseksi. Mustan rotan

tuloaikaa Eurooppaan ei tarkemmin tunneta, kir-

jallisuudessa se mainitaan Saksasta ensi kerran

13:nnelta vuosisadalta. Joka tapauksessa se oli

ennen ison rotan saapumista levinnyt yli Euroo-

pan ja sieltä Afrikkaan, Ameriikkaan ja Austraa-

liaan. Ison rotan tiedetään tulleen Eurooppaan

kahta tietä. V:n 1727 tienoissa se vaelsi Kaspian-

meren seuduilta pohjoiseen ja länteen, m. m.

nähtiin suurien laumojen uivan Wolgan yli

Astrakaanin luona, ja 5 v. myöhemmin se pääsi

Englantiin laivoilla Itä-Intiasta. 18:nnen vuosis.

lopulla se jo oli yleinen suurimmassa osassa

Eurooppaa ja on sitten levinnyt kaikkialle asut-

tuun maailmaan, Tyynenmeren kaukaisimpiin

saariinkin. Kaikkialla, missä ennestään tavattiin

musta rotta, syntyi molempien lajien välillä kova

kilpailu, usein ehkä suoranainen tappelukin, ja

musta rotta sai väistyä, säilyen nyt etupäässä

vain syrjäisemmissä seuduissa, etenkin tropii-

keissa. Meillä, jonne iso rotta lienee saapunut

19. unen vuosis. alussa, musta rotta asustaa siellä

täällä pienemmillä alueilla Hämeessä ja Lounais-

Suomessa y. m. — R:n suuren vahingollisuuden

vuoksi ihminen on aina — vaikka turhaan —
koettanut niitä tuhota. Järjestelmälliseen r:n

hävitystyöhön on kuitenkin ryhdytty vasta mei-

dän päivinämme, sittenkun on voitu todeta, että

r. voivat levittää vaarallisia tauteja, ennenkaik-

kea paiseruttoa — tästä on muuten itämaiden

kansoilla jo kauan ollut vaistomainen käsitys.

r:n ruumiiden viruminen teillä ja kaduilla on

siellä vanhastaan ollut merkkinä ruton saapumi-

sesta; tiedetään myös, että r. monin paikoin

Eurooppaa keskiajalla julistettiin samasta syystä

kirkonkiroukseen. — Kissojen, rottakoirien sekä

monenlaisten ansojen ja loukkujen ohella ovat

myrkyt (ks. Rotanmyrkky) ja viime

aikoina eräät r:ssa tauteja aikaansaavat bakteeri-

valmisteet (ratiini, ks. t.) huomatut tehokkain)

miksi liävityskeinoiksi. /. V-s.

Rotator [-&-] (lat.). anot., kiertäjälihas, ks.

Lihakset.
Rotatoria ks. Rataseläimet.
Rotatsioni (lat. rntä're = pyöriä, < rota -

pyörä), pyörintä, akselin ympäri tapahtuva pyö-

rimisliike.

Rotatsionikone (ks. Rotatsioni) ks.

Painokone.

Rotatsionimagnetismi (lat. rotä're = pyöriä,

ja magnetismi, ks. t.). Magneetti, joka on
ripustettu lankaan, niin että se voi vapaasti

kääntyä vaakasuorassa tasossa, joutuu pois tasa

painotilastaau, kun lähellä sitä sen alapuolella

olevaa vaakasuoraa, ympyränmuotoista vaski-

levyä nopeasti pyöritetään. Magneetti poikkeaa

sitä enemmän, kuta nopeammin levyä pyörite-

tään. Arago, joka ensin ilmiön huomasi ( 1824

1

ja selitti syynä siihen olevan sen, että vaski

-

levy tällaisessa tapauksessa tulee erikoistavalla

magnetisoiduksi, nimitti sitä r :ksi. U. S."n.

Rotatsionipaperi, rotatsionipainokoneissa käy-

tetty painopaperi, joka juoksee suurelta rullalta.

Meikäläisten suurten sanomalehtien r. -rulla si-

sältää n. 7,000 m; rullan paino on n. 320 kg.

leveys 90 cm.

Rotebro friltcbrilj, asema Ruotsissa pohjoi-

sella pääradalla, 19 km:n päässä Tukholmasta;
historiallisesti merkillinen siitä, että sen lähei-

syydessä on taisteltu useita taisteluja, m. m. 28

p. syysk. 1497, jolloin Hannu kuninkaan joukot

voittivat siinä Tukholman avuksi rientävät taa

lalaiset. .
J. F.

Roteerata (ks. Rotatsioni), pyöriä akse

linsa ympäri.

Roth [rfit]. Jaakko Juhana (1772-1839).

sotilas; meni 1788 tarjokkaana Uudenmaan jalka-

väkirykmenttiin, oli mukana vv. 1788-90 sodassa.

siirtyi sittemmin aliupseerina Porin rykment-

tiin, otti osaa 1807 taisteluihin Pommerissa.

1808 Suomen sotaan; Lapuan tappelun jälkeen R.

ja aliupseeri K. J. Spoof ynnä 40 sotamiestä lä-

hetettiin Pohjanmaalla toimivan venäläisen sota-

joukon selkäpuolelle hävittämään vihollisen

muonavarastoja ja häiritsemään sen yhteyslin-

joja. R. suoritti tämän tehtävän taitavasti ja

rohkeasti, lähettipä osan väkeänsä valloittamaan

Tampereen kaupunkiakin, minkä johdosta sikä-

läinen ven. päällikkö ilmoitti, että häntä kovasti

ahdistivat , .kenraali Rutt ja amiraali Spuff"

:

ansioittensa johdosta R. ylennettiin vänrikiksi

1808 ja sai 1812 eron luutnantin arvolla.

J. F.

Roth. [rötj, Justus (1818-92), saks. geologi.

etupäässä petrografi. Hänen tärkeimpiä teok-

siaan, joista monella vieläkin on arvonsa, ovat

„Der Vesuv" (1857). ,,Gesteinanalysen" (1861).

„t)ber den Serpentin" (1870), „Allgemeine und

chemische Geologie" (1879-93. 3 os.). P. E.

Roth [rötj, Paul Rudolf von (1820-92).

saks. oikeusoppinut; v:sta 1863 professorina

Miinehenissä; R. saavutti kuuluisan nimen sekä

oikeushistorioitsijana että siviilioikeuden opetta-

jana; oli jäsenenä siinä komissionissa, joka laati

siviililain Saksaa varten
;
teoksia: ,,Geschichte des

Beneficiahvesens von den ältesten Zeiten bis ins

zehnte Jahrhundert" (1850). ..Feudalität und
Unterthanenverband" (1863), ..System des deut-

schen Privat rechts" (1880-86); aikakauskirjan

..Zeitschrift fiir Rechtsgeschiehte" perustajia.

J. F.

Roth [rötj, Rudolph von (1821-95), saks.

kielentutkija, tuli 1856 itämaisten kielten pro-

fessoriksi Tiibingenin yliopistoon. Hänen veda-

tutkimuksensa ja -julkaisunsa ovat perustavaa

laatua. Yhdessä Böhtlingkin kanssa hän toimitti

suuren sanskriitin sanakirjan (Sanskrit-Wörter-

buch, 7 os., 1853-75). J. J. M.
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Rothe [röid], Richard (1799-1867), saks.

evankelinen teologi. Valistusajan hengessä kas-

vatettuna R. kyllästyi aikaisin sen kuivuuteen

ja innostui opiskellessaan Heidelbergissa roman-
tiikkaan ja Wittenbergissä pietismiin. Saatuaan

täällä pietistisen herätyksen hän aluksi omaksui
tiiman suunnan maailmanpakoisen elämänkatso-

muksen ja asettui myöskin teologista tutkimusta

vierovalle kannalle. Mutta toimiessaan Preussin

lähetystön saarnaajana Roomassa (1824-28) hän
suuresti muuttui; Bunsenin y. m. vapaamielisten

vaikutuksesta hän hylkäsi entiset yksipuolisuu-

tensa ja omaksui perusaatteen : kristinuskon ja

siveellisen kulttuurin sovituksen. Palattuaan koti-

maahan R. kutsuttiin professoriksi Heidelbergiin

1837, jossa hän vaikutti kuolemaansa asti, lu-

kuunottamatta vv. 1849-54, jotka vietti profes-

sorina Bonnissa. R. oli peruskunnaltaan vapaa-

mielinen jumaluusoppinut. Mutta kaikenlaista

ratsionalismia hän vieroi, minkä vuoksi hän ei

myöskään harjoittanut eikä suosinut historial-

lista raamatunkritiikkiä. Hänen pääteoksensa

..Theologische Ethik" (1S45-48) sisältää hänen
järjestelmänsä, jolla on aitohegeliläinen, speku-

latiivinen rakenne. Dogmaattisesti merkityksel-

linen on teos ,,Zur Dogmatik" (18G3). Vanhem-
pana hän liittyi ,,Protestanttien yhdistykseen"

(ks. t.), jonka avulla hän luuli voivansa toteuttaa

lempiaatettaan edistää yleiskristillistä kulttuu-

ria. [Fr. Nippold, ,,R. R., ein christliches Lebens-

bild" (2 nid. 1873) ; Ad. Hausrath, „R. R. und
seine Freunde" (2 nid. 1902-06).] E. K-a.

Rothiere, L a ks. La Rothiere.
Rothovius [-tö'-J, Isak (1572-1652), Turun

piispa, oli talonpojan poika Smälannista, tuli

1595 ylioppilaaksi Upsa-
laan, josta sitten Aksel
Oxenstjernan kotiopetta-

jana oppilaansa kanssa
lähti Wittenbergiin, ja

siellä 1602 vihittiin mais-
teriksi. V. 1604 hänet nimi-

tettiin Nyköpingin kirkko-
herraksi, jossa virassa hän
oli, kunnes 1627 määrät-
tiin Sorolaisen jälkeen

Turun piispaksi. Suomen
kirkon etunenään tahdot-

tiin siihen aikaan hallitus-

piireissä saada ponteva
johtaja, koska arveltiin

sen jääneen Ruotsista jäl-

jelle puiltaan protestantti-

suuden voimaansaattamisessa, ja muutenkin siinä

toivottiin suurempaa yhdenmukaisuutta Ruotsin
kanssa: tämmöistä miestä toivottiin R:sta saata-

van, ja saatiinkin. R. tosin itse pelkäsi uuden
virkansa vaikeuksia, m. m. ,.koska ei osannut
Slavonian kieltä", mutta hän otti sen vastaan ja

ryhtyi kovin kourin tehtäväänsä. Hän huomasi
Suomessa vallitsevan paljon taikauskoa, raa-

kuutta, juoppoutta ja sabbatinrikkomista. Ankara
kirkonkuri pantiin toimeen ja se koski seura-

kuntain opettajia samoinkuin opetettavia. Käy-
tettiinpä koko seurakuntiakin vastaan panna-
rangaistusta, jolloin kirkot suljettiin ja julkiset

kirkonmenot lakkautettiin. R:n tarmo oli lannis-

tumaton ja hän pyysi saada Viipurinkin hiippa-

kunnan hoitaakseen, pannaksensa siinä järjes-

Isak Rothovius.

tystä toimeen, mikä ehdotus ei kuitenkaan toteu-

tunut. R. oli ennen kaikkea järjestyksen mies:
seurakunnalliset olot tarkoin säännösteltiin,

kirkonkirjoja ruvettiin ensikerran maassamme
käyttämään j. n. e. Hyvin suuret ovat R :n ansiot
myös opetuslaitokseemme nähden. V. 1630 Turun
katedraalikoulu luinen ehdotuksestansa muutettiin
kymnaasiksi, ja Pietari Braheu rinnalla hän toimi,

yliopiston perustamiseksi maahamme, ollen sitten

tämän laitoksen ensimäisenä sijaiskanslerina.

Myös raamatunsuomennos aikaansaatiin hänen
myötävaikutuksellaan. R:n ankara menettely ja

se epäluulo, jolla luin alussa katseli Suomen
oloja, antoi aihetta moniin hänelle itselleen ikä-

viin rettelöihin, niin esim. Turun suomalainen
seurakunta teki 1634 häntä vastaan valituksen,

kun R. eräässä saarnassaan oli moittinut suoma-
laisia, joiden ,,mieli enemmän teki vellipataan ja

kaalivatiin kuin Herran huoneeseen". R. oli tavat-

toman ahkera saarnamies ja on painosta ruot-

siksi julkaissut suuren joukon saarnoja (muuta-

man suomeksikin, esim. „Saarna pidhetty Turusa
lepopäivän oikiast pyhittämisest", 1634) . [J. Teng-

ström, ,,Vita et merita M. Isaaci B. Rothovii"

(1796-1813).] iv. G.

Rothschild [rötsiltj, kuuluisa juut. pankkiiri-

suku. R:n kauppahuoneen perustaja oli Maier
A m s ehei R. (1743-1812), joka asui Mainin
Frankfurtissa. Jo hänen eläessään yhtyivät

liikkeeseen hänen viisi poikaansa, asettuen eri

maihin: vanhin Amschel R. (1773-1S55) jäi

Frankfurtiin emali ikkeeseen, joka jatkui v:een

1903; Salomon R. (1774-1855) asettui lopul-

lisesti Wieniin, Nathan Meyer R. (1777-1836)

Lontooseen, Karl E. (1788-1855) Napoliin, J a-

cob (James) R. (1792-1868) Pariisiin. Liik-

keen toiminta jatkuu edelleen Lontoossa, Parii-

sissa ja Wienissä. Sen haaraosastot ovat aina ol-

leet läheisessä yhteistoiminnassa; yhteenkuuluvai-

suuden tunnetta ovat ylläpitäneet myöskin su-

vun keskeiset avioliitot. V. 1815 mainitut viisi

veljestä korotettiin Itävallassa aatelissäätyyn,

1822 parooneiksi. Toiminimi harjoitti alussa kai-

kenlaista kauppaliikettä, sittemmin pääasialli-

sesti vain pankkiiriliikettä, välittäen erityisesti

valtiolainain hankintaa; Suomenkin valtio on

1860-luvulta lähtien ottanut useita lainoja R:n
välityksellä. Suurella pääomavallallaan R :n huone

on ajoittain myöskin vallinnut muutamia tär-

keitä liikealoja, aikaisemmin esim. elohopea-

markkinoita, sittemmin Venäjän petrolituotan-

toa y. m. Nathan Meyer R:n poika Lionel
Nathan R. (1808-79)* harjoitti suurta hyvän-

tekeväisyyttä juutalaisia maamiehiänsä kohtaan

eri maissa; valittiin v:sta 1847 lähtien monta

kertaa Englannin parlamenttiin, mutta kieltäy-

tyi vannomasta vaadittua kristillistit valaa, ja

hyväksyttiin täysioikeutetuksi alihuoneen jäse-

neksi vasta sitten kuin vala oli muutettu 1858.

J. F.

Rothsten [rutsicnj, Frans Wilhelm
(1833-1900). suom. kielimies, yliopp. 1851, fil.

kand. 1855, toimi suomen kielen opettajana ..Hel-

singfors lyceum"issa (1871-78) ja ruots. nor-

maalilyseossa (1870-93) sekä v :sta 1870 Suom.

kirjallisuuden seuran väsymättömänä ja oivalli-

sena sihteerinä, jossa toimessa oli monen kirjal-

lisen yrityksen alkuunpanijana ja avustajana

sekä erikoisesti niiden — varsinkin seuran kus-
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tannuksella ilmestyneiden sanakirjojen — tunnol-
lisena ja taitavana kielentarkastajana. .Julkaisi

hyvän ..Latinais-suomalaisen sanakirjan" (1864)
sekä helppohintaisen, sana- ja asiaselityksillä va-

rustetun Kalevalan painoksen (1870). 1". W.
Rotifera ks. Rataseläimet.
Rotkirch [rutsirkj. 1. Carl Fredrik (1775-

1832), vapaaherra, presidentti. Palveli v:sta 1793
Ruotsin kuninkaan kansliassa, otti eron 1803 saa-

den ensimäisen toimitussihteerin arvonimen ja

siirtyi syntymämaahansa Suomeen asettuen maa-
tilalleen Pyhtään pitäjään. R., joka Ruotsissa olles-

saan oli päässyt hovipiireihin, seurannut monet
kerrat kuninkaallista perhettä sen matkoilla ja

saavuttanut esiintymis- ja kielitaidon, joutui jäl-

leen valtiolliseen toimintaan muutoksen tapah-

duttua maamme asemassa. Hän oli Kyminkarta-
non läänin edustajana Suomen lähetyskunnassa
1808 09, otti osaa Porvoon valtiopäiviin 1809 ja

nimitettiin sam. v. kolmen säädyn ehdokkaana
hallituskonseljin jäseneksi ja määrättiin kirkol-

listoimituskunnan päälliköksi. Sai tästä toi-

mesta eron 1812 ja kutsuttiin 1817 Vaasan hovi-

oikeuden presidentiksi. V. 1830 R. korotettiin va-

paaherran arvoon. K. W. R,

2. M a t h i 1 d a W i 1 h e 1 m i n a R. (1813-42),

taidemaalaajatar, edellisen tytär; opiskeli Tuk-
holmassa J. G. Sandbergin ja R. VV. Ekmanin
johdolla, oli opintomatkoilla Italiassa ja Parii-

sissa. Paitsi vanhojen mestarien jäljennöksiä P.

on maalannut laatu- ja muotokuvia. Suomen
taiteen historiassa hän on ensimäisiä tunnettuja
suom. maalaajattaria nykyaikaisessa merkityk-
sessä. E. R-r.

Rotliegendes [rätli-J (saks.), permisysteemin
(ks. t.) alaosasto.

Rotrou l-rn'], Jean de (1609-50), ransk.

näytelmänkirjoittaja, Corneillen ystävä. Ensimäi-
siä ranskalaisia, joka käytt: esp. aiheita näytel-

missään. Etevimmät hänen 35 teoksestaan ovat

:

„Saint-Genest", ,,Venceslas" ja ,,Cosroös", jotka
ilmestyivät 1(346-49. //. Kr-n.

Rotsi (saks. Rotz-, lat. malleus), jo vanhaan
aikaan tunnettu, 1.882 Löfflerin ja Schutzin kek-
simiin r.-bakteerin (Baclerium mallei) aikaan-
saama, eritoten hevosissa, mutta myös koirissa,

kissoissa, vuohissa, kameeleissa ja kaniineissa

esiintyvä helposti tarttuva ja ihmisellekin vaa-
rallinen tauti. Hengityselinten limakalvoihin ja

niihin kuuluviin lymfarauhasiin muodostuu mär-
kiviä ajoksia, keuhkoihin ilmaantuu pahkuroita.
Kova kuume on r :lle ominainen. Iho-r:ssa muo-
dostuu ihoon vaikeasti kuivuvia ajoksia, lymfa-
tiehyet pöhöttyvät. Esim. Saksassa voimassa ole-

vien asetusten mukaan ovat r:iin sairastuneet

eläimet heti tapettavat.

Rotta ks. Rotat.
Rotta, m ns., näppäämällä' soitettava länsi-eu-

roopp. kielisoitin 9-11 vuosis. vrt. Cli rotta.
Rotteck, K a r 1 W e n z e s 1 a us Rodecker

von (1775-1840), saks. historioitsija ja poli-

tikko; v:sta 1798 historian, v:sta 1818 valtio

tieteiden professorina Breisgaun Freiburgissa
;

V:sta 1819 jäsenenä Badenin eduskunnassa ollen

vapaamielisen vastustuspuolueen johtajia; me-
netti tämän johdosta virkansa 1832. Sekä tiede-

miehenä että publisistina R. ajoi innokkaasti
vapaamielisiä aatteita ja vaikutti Saksassa
enemmän kuin kukaan muu sen sukupolven val-

tiollisiin mielipiteisiin, joka pani toimeen v:n
1848 vallankumousliikkeen; teoksia: ..Allgemeine
Geschichte" (1812-27), joka sai tavattoman laa-

jan luki japiirin. ..Lehrbueh des Vernunftreehts
und der Staatswissenschaften" (1829-35), „Staats-

lexikon" (yhdessä K. Th. Welckerin kanssa.
1834-44). J. F.

Rotten boroughs [rotn barovz] ks. Mädän-
neet kaupungit.
Rotterdam, Alankomaiden tärkein kauppakau-

punki, piirikunnan pääkaupunki Etelä-Hollannin
maakunnassa, Reinin suistamossa, Reinin suu-

haaran Nieuwe Maasin varrella pienen Rotte
nimisen joen suussa, 18 km merestä, jonne vie

1869-90 kaivettu Niemve Vvatenveg niminen meri-
kanava (9-11 m syvä), monen radan ja kanavan
risteyksessä; 459,357 as. (1913), joista n. 1

/3 kato-

lisia ja n. 6.000 juutalaista. — R:n pääosa
on Niemve Maasin pohjoisrannalla, keskustana
Beursplein-tori. Eteläpuolelle vie kaksi siltaa

Nordereiland-saaren yli; eteläpuolella on etu

päässä laajoja satamalaitteita. Kuljettavia kana
via on paljon varsinkin pohjoispuolella. Huomat
tavia rakennuksia: reformeerattu Groote 1. hau
rens Kerk-kirkko (1400-luvulta; kuuluisat urut.

holl. merisankarien hautoja), reformeerattu Zui-

der Kerk-kirkko. roomal.-katolinen St.-Antonius-
kirkko. raatihuone. Boymanin museo, Witte Huis

:

R:ssa syntyneitten Erasmuksen, runoilija Tol-

lensin ja valtiomies van Hogendorpin muisto-

patsaat. — Oppi- ja sivistyslaitoksia : taiteitten

ja tekn. tieteitten akatemia, lukio, musiikkikoulu,

merimieskoulu, useita seminaareja, Boymanin
taidekokoelmat, kansatiet. ja merenkulkumuseo,
luonnont. Bataafsche Genootschap-seura, Leee

kabinet-seura y. m. — R:n pääelinkeinot, meren-
kulku ja kauppa, perustuvat sen oivalliseen ase

maan Reinin suistossa, jommoisena se etenkin on

tullut tärkeäksi Saksan ja Englannin kaupan
välittäjäksi. R :n uudenaikaiset satamalaitteet

käsittävät n. 125 ha ja n. 30 km laitureita. Sata-

massa selvitettiin 1912 ulkomaisessa merenkulussa
23,i milj. rek.-ton. netto (1900: 11,7 milj. rek.-

ton.) ; Amsterdamissa sam. v. 4,4 milj. rek.-

tonnia. R. on säännöllisessä höyrylaivayhtey

dessä Euroopan ja valtamerien takaisten maiden
tärkeimpien satamien kanssa. Useilla suurilla

alankoni, höyrylaivayhtiöillä on R:ssa pääkontto-

rinsa (Nederlandsche Stoomboot Maatsehappij.

Rotterdamsehe Lloyd, Holland-American Steam-
schip Company). R:n tärkeimmistä kauppatava-

roista mainittakoon vilja, metallit, malmit, poltto-

öljy, kahvi, tee, sokeri, tupakka, margariini. -

—

Teollisuus kukoistava: laivaveistämöitä, köysi-,

tupakka-, suklaa-, sokeritehtaita. panimoita,

polttimoita, myllyjä y. m. — R. mainitaan vasta

1200-luvun lopulla: sai 1299 kaupunginoikeudet.

V. 1480 Frans van Brederode valloitti kaupungin,

ja 1572 espanjalaiset -.itä ryöstivät. Vasta Napo
leon T:n poistettua Heinin tullit R. rupesi

kilpailemaan Amsterdamin kanssa ja Nieuvfi"

Waterwegin valmistuttua se voitti tämän.
/:. /•:. K.

Rottinki ks. Rottinki p a 1 m u.

Rottinkipalmu (Calamus), noin 200 lajia

käsittävä, varsinkin Itä-Tntian saaristossa esiin-

tyvä palmusuku, jonka lajit ovat enimmiikseen

hyvin pitkävartisia, jotkut aina 150 m pitkiä,

haaraisia, parilehtisten. piikkisten ja kärhellis
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ten lehtien avulla mui-

den puiden varassa

kasvavia kiipijäkasveja,

jotka usein muodosta-

vat läpipiiäsemättömiä

tiheikköjä. Ohutta, hy-

vin notkeaa vartta (rot-

tinki 1. Espanjan ruoko)

käytetään varsinkin

Kiinassa ja Japanissa,

mutta paljon muualla-

kin huonekalujen, ko-

rien, keppien y. m. val-

mistukseen. C. Dracon
hedelmämallosta saa-

daan hartsia, josta val-

Jä8£ä^[afiK!3?s«w?!i!isWfc?' niistetään punaisia lak-

Eräs rottmkipalniulaji. koja ja vernissoja.

K. L.

Rottmann, Karl (1798-1850), saks. taide-

maalari ; työskennellyt Miinchenissä. On Sak-

sassa ihanteellis-tyylittelevän historiallisen mai-
semamaalauksen päämestari, jonka käsittelytapa

on yksinkertaisempaa ja suurenmoisempaa kuin
J. A. Kochin (ks. t.), jolta hän alkuaan sai vai-

kutusta. R. maalasi Baierin kuningas Ludvik
T:n tilauksesta 28 it. maisemaa käsittävän fres-

kosarjan Munchenin Hofgartenin arkadeihin
(1829-33, ilman vaikutuksesta nyk. pilaantuneet;

kartonkikuvat Darmstadtin museossa). Kunin-
kaan tilauksesta hän niinikään maalasi enkaus-
tiikkaväreillä Munchenin Uuteen pinakoteekkiin

23 kreikkalaista maisemaa sisältävän kuvasarjan
(maalatut R:n 1834-35 Kreikkaan tekemän mat-
kan jälkeen), jossa huomiota on kiinnitetty enem-
män valo- ja ilma- kuin viivavaikutukseen. Myös-
kin öljyvärisissä taulukuvissa R. on esittänyt

maisemiaan. E. R-r.

Rotu. Samoinkuin eri tutkijat käsittivät sys-

temaattisen laji käsitteen hyvin eri tavoin, pi-

täen sitä milloin todellisena, milloin kokonaan
abstraktisena, ihmisjärjen luokittelupyrkimyksen
synnyttämällä, samoin on myös systemaattinen
oppisana rotu monisisältöinen ja vaikeasti

määriteltävä. Määrittely on sitäkin vaikeampaa,
kun oppisanoja rotu, muunnos, alalaji,
muoto y. in. käytetään biologisessa kirjallisuu-

dessa hyvin eri tavoin. Yleensä tarkoitetaan

r :11a n. s. p 1 u r a a 1 i v a r i a t s i o n i a, . s. o.

suuremmassa yksilöryhmässä ilmenevää poik-
keavaisuutta lajin tyypistä. R. voi

yhtä hyvin olla vapaana luonnossa syntynyt kuin
ihmisen talteenottama ja hoitama viljelyskasvi- 1.

kotieläinmuunnos (viljelys-r.). R. -ominaisuudet

ovat yleensä perinnöllisesti pysyviä, mutta on
myös r:ja, jotka toiseen ympäristöön siirret-

tyinä menettävät tyypilliset ominaisuutensa. R-
ominaisuudet ovat luonteeltaan sekä morfologi-

sia että fysiologisia. — Täsmällisen r. -määritel-

män antaminen erotukseksi laj määritelmästä
ei ole mahdollista. Ennen tosin oltiin yleisesti

sitä mieltä, että kahden eri lajin välinen siitos

olisi hedelmätön t. tuottaisi parhaimmassa ta-

pauksessa ala-arvoisia ja hedelmättömiä jälkeläi-

siä, kun taas päinvastoin saman lajin eri r:jen

katsottiin olevan keskenään rajattomasti lisään-

tymiskykyisiä. Nykyaikainen kokeellinen tutki-

mus on kuitenkin osoittanut tämän käsityksen

paikkansapitämättöniyyden. On nim. selviä lajeja.

joiden välinen ristisiitos tuottaa yhtä hyviä jäl-

keläisiä kuin saman lajin yksilöiden välinen sii-

tos, ja taas päinvastoin tunnetaan esimerkkejä
siitä, että läheistä sukuakin olevien r :jen väli-

nen ristisiitos on osoittautunut hedelmättömäksi
t. on siitä syntynyt jälkeläisiä, joiden suku-

puolielimissä on esiintynyt niin huomattavia häi-

riöitä, että seurauksena on ollut täydellinen t.

osittainen hedelmättömyys. Nykyaikaiset serolo-

giset menetelmät eri lajien välisen veriheimolai-

suuden toteamiseksi jättävät meidät myöskin pu-

laan, kun on vedettävä raja lajin ja sen r:n vä-

lille. Monet samaan t. läheisiin sukuihin kuulu-

vat lajit reageeraavat nim. samalla tavalla, kun
taas saman r:n eri yksilöryhmätkin voivat osoit-

taa erilaisen reaktsionin.

Biologinen r. voidaan siis määritellä ryhmäksi
toistensa kaltaisia yksilöitä, jotka polveutumi-

seltaan ovat samanlaisia, synnyttävät samanlai-

sia jälkeläisiä ja lisäksi suhtautuvat samallata-

valla ympäristön vaikutuksiin, joten ne voivat

korvata, toisensa ja siten ylläpitävät yhdessä

muodostamaansa elämänjaksoa. Biologinen r. on

siis elämän jatkuvaisuus- 1. säilytysykseys (saks.

Erhallungseinheit) .
-— Ihmiskunnan jaoittelusta

r :hin ks. I h m i n e n. //. F-ey.

Rotubiologia (ks. Biologia) on oppi n. s.

vitaalirodun 1. biologisesti määritellyn rodun

(ks. t.) elämänilmauksista. R. jaetaan normaa-

liseen ja patologiseen rotumorfologiaan, normaa-

liseen ja patologiseen rotufysiologiaan, rotuhy-

gieniaan ja rotuterapiaan. Normaalinen
rotu morfologia käsittelee rotua morfologi-

selta (ks. Morfologia) kannalta, patologi-
nen morfologia taas tutkii rodun sairaloi-

sia rakenteenmuutoksia. Normaalinen rotu-
fysiologia käsittää rodun säännönmukaisten

elämänilmauksien tutkimisen, patologinen
r o t u f y s i o 1 o g i a taas tutkii luonteeltaan

rotupatologisia sairaloisia häiriöitä rodun elon-

toiminnoissa (vrt. Perinnöllisyys). Rotu-
hygienian tehtävänä on tutkia rodun elä-

mänehtoja. Rotuhygienian ja rotupatologisten

tilanteiden vastustamiseksi käytettäviä lääkin-

nöllisiä menetelmiä tutkivan ja kokeilevan

rotu terapian erinäisten osien välillä ei

tieteellisessä kirjallisuudessa tehdä tarkkaa eroa.

Koska näet rotuhygienian tehtävänä osaksi on

ehkäistä sairaloisten rotutilanteiden levenemistä.

tulee hygieenisillä toimenpiteillä usein olemaan

rotuterapeuttinen luonne. — Rotuhygienia, e u-

g e n i i k k a (ks. Perinnöllisyys) on

viime vuosikymmenenä ollut erittäin hedelmälli-

sen tutkimustyön esineenä. Systemaattisessa suh-

teessa se jaetaan kahteen alaosastoon : kv an t i-

tatiiviseen rotuhygieniaan, joka käsittelee

rodun optimaalisia s. o. edullisimpia kvantiteetti

suhteita (syntyneisyyttä, kuolleisuutta, ylisynty

neisyyttä), sekä kvalitatiiviseen rotu

hygieniaan, joka tutkii, mitä eri asianhaarat

valinnassa (selektsiouihygienia) , lisään
tymisessä, yksilöjen kehityksessä ja hoidossa

sukupuoliyksilöinä sekä yleensä r u u

miillisessa ja li e n k i s e s s ii suhteessa
va kiittävät rodun laatuun. [Rotubiologisia kysy

myksiä käsitteleviä aikakauskirjoja (eräitä puh

taasti lääketieteellisiä lukuunottamatta) ;
»Archiv

fiir Entwicklungsmechanik", „Archiv f. Etassen

u. Gesellschaftsbiologie", „Eugenics Review",
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„Korresp. d. deutsch, anthrop. Gesellschaft",

„Politisch-anthrop. revue", „Treasury of buman
inheritance", „Zeitschrift f. indukt. Abstammungs-
lehre", ,,Zeitschrift f. soziale Medizin".]

G. v. W.
Rotueläin, sellainen kotieläin, jossa rodun

pääominaisuudet esiintyvät selvinä ja puhtaina
ja lisäksi pukdassiitoksessa taatusti pysyvinä,
joten r. sopii rodun jatkajaksi, vrt. Karjan
jalostus, Hevonen.
Rotufysiologia ks. Rotubiologia.
Rotuhygienia ks. Rotubiologia ja Pe-

r i n n ö I 1 i s y y s.

Rotula (lat., = pieni kiekko), kiekonmuotoi-
seksi puserrettu lääkeannos, pastilli. Samaa tar-

koittavat myös nimitykset trochiscus, tabula ja

pastillus. Esim. Trochisci eli rotulce menthce pipe-

ritir piparminttupastillit. S. S.

Rotumorfologia ks. Rotubiologia.
Rotunda (it. rotonda), teltta- t. kupukatolla

varustettu pyörörakennus, jollaisia käytettiin

etupäässä temppeleinä (pyörötemppelit) roomal.

(esim. Pantbeon), bysanttilaisessa ja renesanssin
rakennustaiteessa.

Rotupatologia ks. Rotubiologia ja Pe-
rinnöllisyys.
Rotuterapia ks. Rotubiologia.
Rotwelsch ks. Salakielet.
Roty/-/i'/, Louis Oscar (18461911). ransk.

mitalinkaivertaja ; DumontMn ja Ponscarmen
oppilas. R. on samoinkuin Chaplain y. m. kohot-

tanut mitalitaiteen 19:nnen vuosis. lopulla sel-

laiseen kukoistukseen, joka sillä oli vain rene-

sanssiaikana. Hänen runollisen ihanteellisilla,

aitoranskalais-realistisilla teoksillaan on siro

maalauksellinen luonne. Enimmäkseen matala-
reliefin muodossa hän on mitaleissaan ja plake-

teissaan esittänyt muotokuvallisia, allegorisia tai

idyllimäisiä aiheita. Hänen tunnetuimpia teok-

siaan ovat esim. Pasteurin 70-vuotisen ja Chev-
reulin 100-vuotisen syntymäpäivän kunniamita-
lit sekä plaketit ,,In labore quies" ja »Lampai-
den paimenetar" ynnä Ranskan uusien rahojen
malli i kylvävä vapaudenjumalatar), jota myöskin
on käytetty ransk. postimerkeissä. [F. Maze-
rolle, ..Louis Oscar R., biographie et catalogue
de son auivre" (1898-1906).] E. R-r.

Roubaix jrubr']. kaupunki Pohjois-Ranskassa,

Nordin departementissa, Lillestä koilliseen

1
1
/ 2 km Belgian rajasta, Deulestä Scheldeen vie-

vän R:n kanavan (27 km pitkä) varrella, rauta-

teiden risteyksessä; 122.723 as. (1911). — Uuden-
aikaisesti rakennettu; St.-Martin-kirkko (1471),

kaupungintalo, teatteri. Suuri taideteollisuus-

koulu (perust. 1883), taideteollisuus- ja kiisi-

teollisuusmuseo, kirjasto y. m. Raitiotiet naapuri-

kaupunkeihin. — R. on suurenmoisen kutoma-
teollisuuden keskus; varsinkin villateollisuus on
kukoistava. Siinä työskentelee n. 50,000 henkeä.
Huomattava myös puuvilla-, silkki-, kautsukki-,

olut-, rauta- ja koneteollisuus. Vilkasta villa-,

lanka-, kivihiili- y. m. kauppaa. — R:n ensimäi-

nen tehdas perustettiin 1469: vasta 1800-luvulla

teollisuus kasvoi kukoistavaksi. (E. E. K.)

Roue [ru&] (ransk., < roue = pyörä, siis

oikeastaan = teilattu), irstailija, ylempiin seura-

piireihin kuuluva elostelija.

Rouen [ruä'], Seine-lnferieure nimisen depar-

tementin (ja Normandien entinen) pääkaupunki

Pohjois-Ranskassa, Seinen varrella 130 km me
restä, monen tärkeän radan ristevksessä:
124.987 as. (1911). — R:n pääosa on' Seinen
oik. rannalla; siellä on kauniiden rantakatujen
reunustamalta Seineltä amfiteatterimaisesti ko-
hoava, bulevardikehän ympäröimä R:n vanha
keskus (osittain jo uudenaikaisesti rakennettu),
johon liittyvät Martainville, St.-Hilaire, Beauvoi-
sine, Bouvreuil ja Cauchoise nimiset esikau
pungit. Joen vas. puolella on St.-Sever niminen
esikaupunki ja aivan siihen kiinirkasvaneet
Sotteville ja Petit Quevilly nimiset kaupungit
(32,948 as. 1906). Seinessä on R:iin kuuluva

Ile Lacroix-saati. — Vanhan R:n pääkatuja on

etelästä pohjoiseen, päät orin Place de 1'Hötel de

Villen sivu kulkeva Rue de la Republique; sen

kanssa yhdensuuntainen on Rue Jeanne d'Arc.

Toisiinsa nämä yhdistää Rue Thiers. Huomat-
tavia rakennuksia: goottilainen tuomiokirkko
(pääasiallisesti 1200 -luvulta

.

;
uudenaikainen torni

148 m korkea), jossa paljon lasimaalauksia ja

25 kappelia kauniine haittoineen ; St.-Ouen-kirkko

(goottilainen, rak. 1318-1550, sangen sopusuh-

tainen), flamboyant-tyylinen St.-Maclou-kirkko

(1437-1521), St.-Vincent-kirkko (1500-luvulta), oi-

keuspalatsi (1400-1500-luvuilta, täydelleen uusittu

1842-85), aikoinaan Normandien parlamentin
istuin, arkkipiispanpalatsi (1400-luvulta: tuomio-

kirkon yhteydessä), kaupungintalo (1700-luvulta;

St.-Ouen'in yhteydessä), Hotel du Bourgtheroulde
(1400-luvulta). Tour de la Grosse Horloge-torni

(rak. 1389) Porte de la Grosse Horloge-kaaren
vieressä. Lisäksi mainittakoon 3 teatteria,

pörssitalo, Musöe-Bibliotheque-rakennus ; Napo
ieon I:n sekä R:ssa syntyneitten Corneillen.

Boieldieu'n, Flauberfin ja R:ssa poltetun Jeanne
d'Arcin muistopatsaat. — Monista oppi- ja sivis-

tyslaitoksista mainittakoon lääket. ja farmaseut-

tinen valmistava opisto, korkeampi tiede- ja

kiriallisuusopisto, useita seminaareja, kauppa- ja

teollisuuskouluja, taidekoulu, maanviljelyskoulu :

tieteiden ja taiteiden akatemia, kirjasto (135,000

nid., lisäksi käsikirjoituksia), taidemuseo, muinais
muistomuseo, luonnonhist. museo, kasvit, puu-

tarha. Arkkipiispanistuin. — Pääelinkeinona on

teollisuus: kukoistava varsinkin puuvillateolli-

suus, jossa R. on Ranskan ensimäinen. R:ssa

ja sen ympäristössä olevissa tehtaissa on n. 1
1U

milj. kehrää. Erikoisuutena ovat rouenneries

tuotteet (värjätystä puuvilla- ja pellavalangasta).

Muita teollisuudenhaaroja: villa-, puolivilla-, pel-

lava-, kone-, laiva-, kemiallinen, viina-, nahka-,

polttoöljyteollisuus. Ennen taiteellisista tuotteis-

taan kuuluisa ta janssiteollisuus lakkasi 1830. —
Erinomainen asema, hyvät liikennetiet (Seineä

myöten R :iin pääsevät 6-6. e m syvällä, kulkevat

merialukset) ja korkealle kehittynyt teollisiin.-

ovat tehneet R:n tärkeäksi kauppakaupungiksi.
Ulkomaan kauppavaihto 1911 oli 497.? milj. mk.
Tärkeimmät tuontitavarat ovat vilja, viini, puu-

tavarat, kivihiili, öljyt, puumassa: vientitavarat:

sokeri, metalli-, puuvilla-, kemialliset teokset

y. m. teollisuuden! uotteet. Laivaliikenteessä 1911

selvitettiin 4.5 milj. rek.-ton. netto, josta ulko-

maisessa merenkulussa 3. s milj. rek.-ton. — N.

4 km R:sta itään olevalla kukkulalla Blossevil-

lessa on 1838-50 rakennettu pyhiinvaelluskirkko

ja Jeanne d'Arc'in muistopatsas. — Historia.
R. oli kelttiläisten vellocassien Rattona 1. Ratti-
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nmcos niminen pääkaupunki; sitten siitä tuli

Provincia Lugdunensis secundan pääkaupunki
Rbtomagus ja pian myös arkkipiispan istuin.

Keskiajalla R:n nimenä oli Rothomum 1. Koda-
mum. Normannit valloittivat sen 841 ja 911 se

ympäröivine alueineen läänitettiin Rollolle. Vil-

helm Valloittaja liitti sen Normandien kanssa
Englantiin kuuluvaksi, kunnes Filip August 1204

valloitti sen. Vv. 1419-49 englantilaiset pitivät

R:ia hallussaan. Hugenottisodissa katolilaiset

valloittivat R:n, ja Henrik IV sai vasta 1594 sen

haltuunsa. — Saksalaiset pitivät R :n miehitettynä
1870-71, ottaen siltä suuren sotaveron. E. E. K.
Rouge [ruze'], Oliver Charles Camille

Emanuel, vicomte de (1811-72), ransk.

egyptologi, v:sta 1859 Egyptin muinaistieteen

prof. College de Francessa, julkaisi joukon ar-

vokkaita tutkielmia, pääasiassa ,,Revue areheo-

logique"'ssa ja Ranskan tiedeakatemian ,,M6moi-

res" kokoelmassa. [H. Wallon, ,,Notice histori-

que sur la vie et les travaux de M. E. de R."

(1877).] K. T-t.

Rouge et noir [ruz e nuä'r] (ransk.), „punai-
nen ja valkoinen", eräs 6 leikillä (312 kortilla)

pelattava korttipeli. Stendhalin romaanin nimi.

Rouget de Lisle [ruze' d9 U'l], Joseph
(1760-1836), ransk. runoilija; tuli 1784 insinööri-

upseeriksi; ollessaan 1792 Strassburgissa hän se-

pitti tai pikemmin sommitteli marseljeesin (ks.

t.) ; oli vähällä joutua hirmuvallan uhriksi, mutta
pelastui Robespierren kukistuessa; julkaissut jou-

kon muitakin runoelmia, y. m.
Rouheet, karkeaksi jauhettu, mutta ryynejä

hienompi vilja; syntyvät varsinaisen jauhatuk-
sen sivutuotteina.

Rouhemylly, kone, jolla muserretaan rikki

malmeja, kivennäisaineita, kemikaalioita y. m.
Kuva esittää ameriik-

kalaisen Gaten r:n.

Akselin C yläpää on
kiinteä, alapää liikkuu

hammasrattaiden jaepä-
keskon välityksellä ym-
pyrän kaarta pitkin.

Akseliin kiinnitetyn te-

räksisen kartion A:n
ja vaipan B:n väliseen

suppiloon pannaan rou-

hittava malmi. joka
kartion A:n heilahdel-

lessa musertuu ja valuu alas. V. L.

Rouher [ruä'r], Eugene (1814-84), ransk.
valtiomies; toimi ensin asianajajana; valittiin

1S48 kansalliskokoukseen tasavaltalaisena, mutta
liittyi pian oikeistoon ja kannatti sittemmin
prinssi Ludvik Napoleonin politiikkaa; oli lyhyitä
väliaikoja lukuunottamatta oikeusministerinä
lokak. 1849 — tammik. 1852; kauppaministerinä
1855-63 hän teki Englannin kanssa v:n 1860
tärkeän, vapaakauppajärjestelmän periaatteelle

rakentuvan kauppasopimuksen ja myöhemmin
eräiden muiden maiden kanssa samanlaiset väli-

puheet; vv. 1863-70 R oli valtioministerinä,

s. o. hallituksen puhetorvena lainsäätäjäkunnassa,
osoittaen tässä toimessa suurta taitoa, vaikka
olikin pakotettu asianhaarain mukaan puolusta-

maan vastakkaisia käsityskantoja. R oli näinä
vuosina ministeristön vaikutusvaltaisin jäsen,

minkä vuoksi Emile Ollivier antoi hänelle pilkka-

Gatpn roulipmylly.
(Läpileikkaus.)

nimen ,,varakeisari". Kun Napoleon III katsoi
tarpeelliseksi ryhtyä rajoittamaan valtaansa,
täytyi R:n parlamenttaarisuuden vastustajana
po : stua ministeristöstä, mutta tuli sensijaan
senaatin esimieheksi ja säilytti edelleen suuren
vaikutusvallan; valittiin 1872 kansalliskokouk-
seen ja 1876 edustajakamariin ja esiintyi molem-
missa bonapartistien johtajana; vetäytyi „keisari-

prinssin"' kuoleman jälkeen 1879 syrjään julki-

sesta elämästä. J. F.

Rouhialankoski, koski Vuoksessa, n. 5 km
Enson tehtaiden alapuolella Jääsken pitäjässä;

pit. 1 km, putouskork. 7, e m. Keskiveden aikaan
kulkee koskesta 577 m3 vettä sek:ssa, hevosvoima-
määrä 58,469 (vastaavat luvut korkean veden
aikaan: 671 m3

, 67,995 hevosv. ; matalan veden
aikaan 484 m 3

, 49,045 hevosv.). — R:n ynnä jou-

kon läheisiä vesi-alueita, ranta-alueita ja koskia
osti 1912 belg. pankkitoiminimi P. & F. Mot-
tart, kaikkiaan n. 5 x

/2 milj. mk:n kauppahin-
nasta. Pankkitoiminimi on luovuttanut oikeutensa
vastaperustetulle ,, pietarilaiselle koskenvoiman siir-

tämisyhtiölle", jonka tarkoituksena on koskista
siirtää sähkövoimaa Pietarin kaupungin tarpeiksi

(110 km pitkää johtoa myöten). L. II-nen.

Rouhiminen, viljan, erityisesti eläinten väki
rehuksi käytettävän, karkeaksi jauhaminen, sur-

vominen tai musertaminen.
Roulade [rula'dj (ransk.), kääryle, lihakää-

ryle. — Mus., juoksutus.

Roulers [rulä'r] ks. Roeselar e.

Roulette ks. Ruletti.
Roumanille [rumani'j] , Joseph (1818-91 )

.

provencelainen kirjailija. Hän oli Felibres-

liikkeen (ks. t.) perustajia ja sen äänenkannat-
tajan perustajia, johon viimeksimainittuun hän
uutterasti kirjoitti. R. on julkaissut useita suora-

sanaisia ja runopukuisia teoksia: runokokoelman
,,Li Margarideto" (1847), kokoelman provence-

laisten runoilijoiden runoja .,Li Prouvenealo"

(1852), näytelmän ,,La part dou bon Dieu" (1853)

y. m. //. Kr-n.

Roundheads [rauvdhedzj ks. Keropäät.
Rousseau fruso'], Jean Baptiste (1670-

1741), ransk. runoilija. Hänen retorisen soin-

nukkaat, mutta sisällykseltään kylmät lyyrilliset

runonsa herättivät suurta ihastusta, mutta hänen
purevan ivalliset epigramminsa tuottivat hänelle

monta vihamiestä, vieläpä karkoittivat hänet

maanpakolaisuuteen. [..CEuvres" (5 nid., 1820).]

//. Kr-n.

Rousseau [ruso'/, Jean Jacques (1712-78).

ransk. kirjailija, synt. 28 p. kesäk. 1712 Gene-

vessä, kellosepän ja tans-

sinopettajan poika, pan-

tiin lapsena kaivertajan

oppiin, karkasi 16:iinella

ikävuodellaan Savoijiin,

missä hänet taivutettiin

kääntymään katoliseen us-

koon. Lähinnä seur. vuo-

sina hän asui pitkät ajat

hyväntahtoisen ja miel-

lyttävän, mutta kevytmie-

lisen rouva de VVarensin

luona, joka suosi vasta-

kääntyneitä ja jonka ta-

lossa R. sai kartuttaa

puutteellista sivistystään; J.J.Rousseau.
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ajoittain hän kierteli maita kulkurina, palveli

lakeijana, toimi myöskin musiikinopettajana y. m.
Lähti 1741 Pariisiin, missä harjoitti musiikkia,

antoi opetustunteja ja kirjoitti vähähköjä kauno-
kirjallisia teoksia. Siellä hän meni vapaaseen avio-

liittoon sivistymättömän ja vähälahjaisen Therese
Levasseurin kanssa. V. 1749 R., Dijon 'in akatemian
asettaman kilpakysymykseri johdosta, kirjoitti

teoksensa ,,Discours sur les sciences et les arts",

joka yhtäkkiä teki hänet kuuluisaksi. Siinä hän
loistavasti ja voimakkaasti esittelee sitä väitettä,

että sivistys ei suinkaan ole parantanut ihmisiä,

vaan päinvastoin heitä turmellut ja tehnyt hei-

dät onnettomiksi. Kirjoitti sitten m. m. toisen

kilpakirjoituksen ,,Discours sur 1'ineimlite" (1754).

kirjeiden muotoon sepitetyn romaanin ..La nou-

velle Heloise" (1760), valtio-oppinsa ..Contrat

social" (1762) sekä kasvatuksen uudistamis:', mi

tähtäävän teoksen ..Lmile ou de 1'education"

< 1702 ; suom. 1905). Kaikissa main. teoksissaan R.

sovittaa nerokkaasti ja pontevasti ihmiselämän
eri puoliin saman perusaatteen, luonnolli-
suuden vaatimuksen. Yallallaoleva sivistys ja

yhteiskuntajärjestys ovat kelvottomat teeskente-

lyn ja luonnottoman liikasivistyksen vuoksi; on
luotava uusi, terve ja luonnonmukainen sivistys

ja yhteiskunta. ,,Contrat social"issa hän suun-
nittelee jyrkästi kansanvaltaista valtiomuotoa,
jossa ei edes mikään eduskunta saa säätää lakeja,

vaan jokainen laki on alistettava yleisen kansan-
äänestyksen alaiseksi, — mikä on mahdollista
vain hyvin pienissä valtioissa, semmoisissa kuin
muinaisen Kreikan kaupunkivaltiot ja Sveitsin
pienet kantonit. ,,Lmile"ssä R. koettaa osoittaa,

kuinka ihmistä on kasvatettava sellaiseen sivis-

tykseen, joka ei kahlehdi hänen luontoaan, vaan
antaa hänen kykyjensä kehittyä aivan vapaasi i.

Tähän teokseen on sovitettu osasto „Savoijilaisen
apulaispapin uskontunnustus", jossa R. rakentaa
uskonnolleen katsantotapansa luonnollisuuden ja

yksinkertaisen terveen järjen perustukselle, puo-
lustaen dogmeista vapautunutta jumalauskoa.
..T udessa Heloise"ssa hän kuvailee suurta, mah-
tavaa rakkautta, uskonnollisen mielialan syvyyttä.
perhe-elämän arvoa ja onnea, luonnon suuren-
moisuutta yksinkertaisin, mahtavin, tunteellisin

piirtem, jommoisiin ei oltu totuttu sen ajan
kirjallisuudessa.

R. oli Pariisissa joutunut yhteyteen Diderotfn,
Voltairen y. m. valistuskirjailijani kanssa ja otti

jonkun aikaa osaa heidän kirjallisiin hankkei-
siinsa, m. m. kirjoittamalla ..Suureen ensyklo-
pediaan", etenkin musiikkiasioista. R. ei ollut

teknillisesti täysitaitoinen musiikkimies, mutta
esiintyi kuitenkin huomattavalla, lailla sekä

säveltäjänä että musiikkikirjailijana. Hän jul-

kaisi musiikkisanakirjan 1767 ja sävelsi laulu-

näytelmän ,.Le (levin du village", joka oli laadul-

taan uraauurtava ja pysyi vuosikymmeniä Hau-
kan näyttämöillä. R:n ja ensyklopedistien välit

rikkoutuivat sitten katkerasti. R. kannatti ihan
teellistä maailmankatsomusta ja vihasi materia-
lismia ja naturalismia, joihin useimmat muut
ensyklopedistil taipuivat. Hän joutui ankariin
kirjallisiin kiistoihin m. m. Voltairen kanssa.
Samaan aikaan se avomielisyys, millä hiin teok-
sissaan oli käsitellyt sekä uskonnollisia että vai

tiollisia kysymyksiä, nosti häntä vastaan vainoa
myöskin katolisten oikeauskoisten ja viranomais-

ten puolelta. Hänen tuli pakko lähteä pois Rans-
kasta Sveitsiin. Hän oli. saadakseen takaisin
Geneven kansalaisoikeuden, palannut reformeerat-
tuun kirkkoon. Mutta Sveitsissäkin kansa pahek
sui hänen vapaauskoisuuttaan. hänet karkoitettiin

sekä Geneven että Bernin alueelta. Vv. 1762-65
luin asui Neuchätelin alueella, joka kuului
Preussui kuninkaan valtikan alle, ja kirjoitti

sieltä pontevia puolustuskirjoituksia (,.Lettres de
la montagne"). Lähti sitten Humen kutsumuk-
sesta Englantiin. Mutta R:n oma epäluuloisuus
ja hermostuneisuus, jotka toisinaan kiihtyivät

melkein mielisairaudeksi, häiritsivät pian hänen
ystävällisiä siiliteitään sikäläisiin avustajiinsa ja

saivat hänet palaamaan Ranskaan. Viimeisinä

elämänvuosinaan R. eli Pariisissa köyhänä ja

katkeroituneena, elättäen itseään etupäässä nuot-

teja kopioimalla. V. 1778 hän erään suosijan kut-

sumana lähti Ermenonvilleen, Pariisin pohjois-

puolelle, missä kuoli 2 p. heinäk.

R:n luonne oli omituisen ristiriitainen, omansa
herättämään sekä osanottoa ja mielenkiintoa

että vastenmielisyyttä ja inhoakin. Hänessä oli

yleviä aatteita ja lämpimiä, innokkaita tunteita.

— elävä vakaumus ihmisen korkeimpien ihantei-

den, jumalauskon ja siveellisten periaatteiden.

pyhyydestä — , vierekkäin suurien heikkouksien
ja rumien virheiden kanssa. Hänen luonteensa

varjopuolet ja hänen sairaalloiset ominaisuutensa
saavat selityksensä hänen onnettomasta nuoruu-
destaan ja elämänjuoksustaan. R. on itse kuvan-
nut elämäänsä kuuluisissa ..Tunnustuksissaan"

(..Confessions"), joissa hiin aivan avomielisesti

esittää maailmalle myöskin omia vikojaan ja

paheitaan, koettaen osoittaa niiden syitä omassa

sielunelämässään
;
onpa sanottu, että hän niillä

..keikailee" ja ..ylpeilee". — R:n kirjoitustapa on
loistavaa ja mukaansatempaavaa. Hänellä on har
vinainen kyky saada oma mielialansa tarttumaan
lukijoihin, oma innostuksensa syttymään heidän

sydämissään. Sentähden hän huolimatta heikkouk-
sistaan vaikutti valtaavasti aikalaisiinsa. Hyvin
monille hiin oli ihanteellisen maailmankatsomuk-
sen ja tunteen oikeuksien voimakas äänenkannat-
taja vastoin valistusajan kylmää järkeä ja

naturalismia. Hän oli täten niiden ..romanttisten"

aateliikkeiden edelläkävijä, jotka pari vuosikym-
mentä myöhemmin kumosivat valistusajan ia sai-

vat aikaan uuden ajanvaiheen Euroopan sivistys

elämässä. — R:n teosten lukuisista kokonais
painoksista ensimäinen oli Du Peyrou'n julkai-

sema. 35 pienikokoista osaa ynnä 12 os. jälkeen-

jääneitä teoksia (1782-83). Paraita painoksia

ovat Musset-Pathayn. 23 os. (1823-26). ja

Haehetten. 13 os. il se,:,, uudelleen painettu 1900

ja seur.). [Chuquet, ..J. J. R." (1893). Morley.
.,R." (2 os.. 1873), Höffding, ..11. ia hänen filo-

sofiansa" (tansk. alkuteos 1896, suom. 1898 ja

1911).] A. Hr.

Rousseau [ruso'], Pierre £ t i e n n e T h .' n

dore (1812-67), ran-k. taidemaalari: G. Lethie

ren oppilas, alkuaan Constablen vaikutuksen alai-

nen. R. on viime vuosisadan suurimpia maisema
maalareita. Etsien taiteelleen uusia uria hän

erosi jyrkästi akatemisesta suunnasta, jonka

vuoksi liiinen taulunsa järjestelmällisesti hyliäl

tiin Pariisin salongista vv. IX:
1
,."! 4S. K. asettui

1848 asumaan Barbizon'iin Fontainebleau-mets&n
lähelle, jonne liiinen piiriinsä liittyi kokonainen
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ryhmä kuuluisiksi tulleita taiteilijoita (Millet,

Corot y. m.). Tässä n. s. Fontainebleau- 1.

Barbizon-koulussa R. kuuluu päämesta reiden jouk-

koon. Valiten aiheikseen metsä-, suo- ja räme-
maisemia hän osoittaa taiteessaan suurenmoista
eepillistä rauhaa ja syvää luonnontajua, joka

ilmenee hänon enimmäkseen tummasävyisten ja

runollisen alakuloista tunnelmaa esittävien mai-
semiensa plastillisen lujassa rakenteessa ja eli-

mellisessä elämässä. [Sensier, ,,Souvenirs sur

Theodore R." (1872), J. W. Mollett, ..R. and
Diaz" (1890), D. Croal Thomson, „The Barbizon
school of painters : Theodore R." (1892) ja Gensel,

., Millet und R." (Knackfussin Ktinstler-Mono-

graphien sarjassa).] — Edellisen veli Phi-
lippe R. (1816-87), Gros'n ja Bertinin oppilas,

oli ensin maisemamaalari, mutta tuli parhaiten
tunnetuksi humoristisena eläin- ja stilleben-

kuvaajana. E. R-r.

Rousselaere ks. R o e s e 1 a r e.

Roussillon [rusijö'], Ranskan entinen maa-
kunta, rajoittuva Pyreneihin ja Välimereen

;

vastaa jotenkin nyk. departementtia Pyrenees
orientales. Pääkaupunki oli Perpignan. Nimensä
R. sai vanhasta pääkaupungista Ruscinosta.

Maa oli roomalaisilla 50 e. Kr.-426 j. Kr., sen-

jälkeen länsigooteilla ja maureilla; 759 se liitet-

tiin frankkilaisvaltakuntaan ; Kaarle Suuren
ajoista se oli eri kreivikuntana. V. 1172 R.

joutui Aragonialle, pysyen kuitenkin Ranskan
lääninä v:een 1258. V. 1642 ranskalaiset taas

miehittivät sen, ja Pyreneitten rauhassa 1659
Espanja luopui siitä. — R:ssa ovat vielä suu-

reksi osaksi säilyneet Katalonian tavat ja kieli.

G. E.

Routa. R:ssa on maa, jonka huokosvesi on jää-

tynyt. Kylmässä ilmanalassa monilla seuduilla ei

r. milloinkaan sula. Tämän alituisen routamaan
päälliseen, kesäisin sulavaan maakerrokseen saat-

taa kumminkin juurtua kasvullisuutta, jopa rehe-

vääkin. Tundrat ovat juuri tällaisia alueita.

P. E.

Route frätj (ransk.), matka, kulkutie; reitti.

Rouva (mysaks. frouva; mruots. frugha;
ruots. fru, oik. = valtiatar; vrt. goot. frauja),

vanhastaan korkeampaan säätyyn ja sittemmin
yleensä säätyläisluokkaan kuuluvan naidun nai-

sen arvonimi ; nykyään tällä sanalla jo on ylei-

sempi käytäntö naidun naisen arvonimenä.
Rouvier [ravi?], Maurice (1842-1911),

ransk. valtiomies; toimi ensin asianajajana Mar-
seillessa; valittiin 1871 kansalliskokoukseen,

missä liittyi äärimäiseen vasemmistoon, v:sta

1876 edustajakamariin, v. 1903 senaattiin. R. oli

erityisesti perehtynyt finanssi- ja talouskysymyk-
siin ja oli useita kertoja finanssivaliokunnan
puheenjohtajana ; kauppaministerinä Gambettan
ministeristössä marrask. 1881-tammik. 1882 ja

uudelleen Ferryn kabinetissa lokak. 1884-maalisk.

1885; pää- ja raha-asiainministerinä 1887, jolloin

poisti Boulanger'n sotaministerin paikalta, ja

pakotti Grevyn luopumaan presidentinvirasta;

uudelleen raha-asiainministerinä helmik. 1889-

jouluk. 1892, jolloin hänen täytyi erota syytet-

tynä osallisuudesta Panamajuttuun ; tunnusti

ottaneensa yhtiöitit rahoja käyttääksensä niitä

taistelussa Boulanger'ta vastaan ja vapautettiin
vastuusta; tuli 1902 jälleen raha-asiainministe-
riksi Combes'in ministeristöön ja viimemainitun

luovuttua tammik. 1905 pääministeriksi. Kun
ulkoasiainministeri Delcasse esiintymällä Maro-
kon kysymyksessä jyrkästi Saksaa vastaan oli

saattanut Ranskan sodan kynnykselle, sai R.

hänet luopumaan ja hoiti sitten itse ulkoasioita
sovinnolliseen suuntaan; sai hyväksytyksi lait

valtion ja kirkon erosta, sotapalvelusajan lyhen-
tämisestä, vuorikaivoksien työajan määräämi-
sestä ja työväen vanhuudenvakuutuksesta; luo-

pui maalisk. 1906. J. F.

Roux [ruj, Pierre (s. 1853), ransk. lääkäri.

Opiskeltuaan kauan aikaa bakteriologiaa Pae-
teurin johdolla R. tuli 1904 Pariisin Pasteur-
laitoksen johtajaksi. R. on tunnettu eteväksi

bakterilogiksi, jonka tutkimuksia difteriatoksii-

nein alalla on pidettävä v. Behringin sittemmin
kehittämän difterian seerumi-hoidon ensimäisenä
perustana. Niinikään hänen vesikauhuun ja

jäykkäkouristukseen ynnä koleraan kohdistuvat
tutkimuksensa ovat luoneet arvokasta lisävaloa

näiden tautien luonteen ymmärtämiseen ja niitten

seerumi-hoitoon. M. O-B.

Roux [ruj, Wilhelm (s. 1855), v:sta 1895
anatomian professorina Haliessa, nykyaikaisen
kokeellisen embryologian, n. s. kehitysmekanii-

kan (ks. t.) perustaja, julkaissut tältä y. m.
aloilta suuren joukon erinomaisen arvokkaita
tutkimuksia („Gesammelte Abhandlungen iiber

Entwicklungsmechanik der Organismen", 2 os.,

1895, y. m.) ; aikakauskirjan ,,Archiv fiir Ent-
wicklungsmechanik r

' (v:sta 1894) perustaja ja

julkaisija.

Rovaniemen rata. Pää raiteen koko pituus

Laurilan aseman lähtövaihteesta Rovaniemen
asemakentän loppupäähän 107,36 km; tienpinnan
korkein kohta 105.66 m yi. merenp. on 10 km
Rovaniemen asemalta (963:nnella km :11a Hel-

singistä) ; tienpinnan alin kohta 10,56 m yi.

merenp. on 1 km Laurilan asemalta (867:nnellä

km :11a Helsingistä); rautatien tasosta on penke-

reellä ja silloilla 91.9i km (=85,ei%), leikkauk-

sissa 15,45 km (=14,39%); syvin leikkaus 13, 12 m
on Muurolan aseman luona. Penger on kaikkialla,

paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.

Haararata Rovaniemen satamaan 2,04 km, sivu-

ja syrjäraiteet asemilla ja hiekanottopaikoilla

yht. 12,72 km, joten R. r:n koko raidepituus on

122,i2 km. — Radalla on (1915) 5 asemaa, 1 sa-

tama-asema ja 7 pysäkkiä. Rautasiltoja 33, joista

huomattavimmat: Vittakosken (jänneväli 45 m).

Varcjoen (40 m), Vaajoen (36 m) ja Lollejoen

(28 m), kaikki yksijänteisiä. Rautatietason yläpuo-

litse on rakennettu 1 rautainen maantiesilta, ni-

mittäin Rovaniemen aseman edustalla. — R. r:n

eri asemilla (Laurilaa lukuunottamatta) 1912

saapuvien matkustajien luku 45,844, lähtevien

43,050; saapuvaa tavaraa 18,876 ton., lähtevää

5,307 ton. — R. r:n ratalinjan alustava tutkimus

toimitettiin 1899 ja kustannusarvio laskettiin

9,312,000 mk :ksi
:

näiden tutkimusten pohjalla

tehdyn valtiosäätyjen esityksen R. i':n rakenta-

misesta vahvisti hallitsija 11 p. jouluk. 1906.

Sitä ennen kuitenkin oli ratalinja (senaatin

määräyksellä 20 p:ltä kesiik. 1906) lopullisesti

tutkittu, jolloin radan pituus saatiin 107,»i

km :ksi ja kustannusarvio nousi 11,248,000

mk:ksi (=104,878.4.-, mk. 1 :tii rata-km:iä kohti);

tämän suunnitelmaa hyväksyi hallitsija is p.

kesäk 1907. Alustaval radan rakennustyöt ai-



251 Rovaniemi— Rovvland 252

koivat. tamniik. 1907. Laurilan-Koivun rata-

osa avattiin väliaikaiselle liikenteelle 1 p. jou-

luk. 1908; koko rata Laurilasta Rovaniemelle
avattiin säännölliselle liikenteelle 16 p. lokak.

1909. V. 1910 R. r:n kustannukset nousivat kaik-

kiaan 10,313,451 mk:aan; radan pääoma-arvo
1912 10.929,000 mk. (=99,900 mk. 1 :tä rata-

kin :iii kolli ii. //. II-nen.

Rovaniemi. 1. Kunta, Oulun 1., Kemin
kihlak., Rovaniemen nimismiesp. Pinta-ala

8,251,8 km-, josta viljeltyä maata (1910) 8,473 ha
(siinä luvu>sa luonnonniityt 7,386 ha). Mant-
taalimäärä 51 170

/in2. talonsavuja 434. torpan-

savuja 163 ja muita savuja 1.319 (1907).

12,157 as. (1913); 1.512 ruokakuntaa, joista

maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 712

(1901). 1,191 hevosta, 3,897 nautaa (1912). —
Kansakouluja 11 (1914). Yhteiskoulu (5-luokkai-

nen). Metsänvartiakoulu. Säästöpankki. Pohjois-

maiden osakepankin. Kansallisosakepankin ja

Suomen yhdyspankin haarakonttorit. Piirilää-

käri. Kunnanlääkäri. Kunnansairaala. Apteekki.
Piirieläinlääkäri. — Teollisuuslaitoksia: Pitkä-

niemen salia ja Uusi saha; hartsitehdas ; Jää-
tilan, Pöyliön, Koivurannan, Kuoksan, Songan,
Apukan ja Juotasjoen myllyt. — Muinaismuis-
toja: erinomaisen runsaasti kivikauden löytöjä

(n. 300 k vi-asetta). — Luonnonnähtävyyksiä:
Ounasvaara (ks. t.). — R:n kirkonkylä,
Kemijoen oikealla rannalla Ounasjoen suun etelä-

puolella, on koko Perä-Pohjanmaan tärkeimpiä
liikekeskuksia, m. m. laajan tukkiliikkeen keskus-

paikka. Suuret talvimarkkinat 18-20 p. helmik.

(R:n kirkonkyliin muodostaminen kauppalaksi on
vireillä.); 4 pankkia; yhteiskoulu. Kylän järjestys-

muoto v:lta 1905.— 2. Seurakunta, keisarilli-

nen, Kuopion hiippak.. Kemin rovastik. ; alkujaan
kuulunut Kemiin ja ollut sen kappelina, ainakin
v:sta 1632, jolloin seurak. sai oman kirkon;
erotettiin eri khrakunnaksi kunink. majest. pää-

töksellä 23 p:ltä helmik. 1785 (aikoinaan oli

seurakunnan nimenä myös „Korkala", ensimäisen
kirkonkyliin mukaan). — Kirkko puusta, rak.

1817. [,,Rovaniemen numero" („Kaiku" 1913

N:o 39).] L. U-nen.
— 3. Itautatieasema (IIT 1.) , Rovaniemen

radan päiitekohta, 219 km Oulusta, 973 km Hel-

singistä. V. 1912 asemalla oli saapuvien matkus-
tajani luku 21.256, lähtevien 22,540. Tavaraa
saapui 1912 16.494 tou., josta huomattavimmat
määrät olivat: jauhoja ja ryyniä 7,733 ton., hei-

niä ja olkia 885 ton., metalliteollisuuden tuot-

teita 830 ton., sokeria 744 ton., suolaa 688 ton.;

tavaraa lähetettiin sam. v. 2,909 ton., josta huo-

mattavin mäiirä puutavaroita 2.003 ton. (lank-

kuja ja lautoja 1.207 ton., hirsiä ja propsia

520 ton. sekä muita puutavaroita 276 ton.).

Rovasti ikesk. lat. pröpo'situs < prcepo'sitti8 =

esimies; mysaks. probost, mruots. provash r. ruöts.

prost), keskiaikana syntynyt kirkollinen virka

arvo. Aaehenin säännön (v:lta 817) mukaan r.

oli tuomiokapitulin ensimuinen jäsen ja sen varo-

jen hoitaja, mistä myöhemmin on johtunut nimi-

tys tuomio-r. Korkeampain kirkollisten viran-

omaisten nimityksenä r. esiintyy Ruotsissa, Nor-
jassa. Tanskassa. Slesvig-ITolsteinissa y. m. Suo-

men kirkkolaissa r. on läänin-r. (ks. t.) . Sitä

paitsi r. on arvonimi, jonka piispa antaa van-

hemmille, ansiollisille papeille. E. K-a.

Rovastikunta on ryhmä seurakuntia, joiden

kirkollista hoitoa valvoo lääninrovasti. Suomen
kirkkolain mukaan (451 §) kukin maan r. lähet-

tää yhden maallikkoedustajan kirkolliskokouk-
seen. R:ain jaon ja luvun määrää tuomiokapi-
tuli (17 §). — R:ia on Suomessa (1915) 47;
arkkihiippakunnassa 13, Porvoon 14, Savon-
linnan 12 ja Kuopion hiippakunnassa 8.

/:. K-a.

Rovastinkäräjät, tarkastus, jonka läänin-

rovasti tuomiokapitulin määräyksestä pitää jos-

sakin rovastikuntansa seurakunnassa. Näissä tar-

kastuksissa noudatetaan mitä kirkkolaissa on
piispantarkastuksista määrätty. E. K-a.

Rowdies [raudizj, mellakoitsijat, katusankarit
(Pohjois-Ameriikan kaupungeissa).

Rovereto [-rV-], kaupunki Etelä-Tirolissa,

Trentosta (Trientistä) etelään Adigen laaksossa

lähellä Lenon suuta; 11,618 as. (1910), enimmäk-
seen italialaisia. — San Marcon kirkko (1400-

luvulta), Santa Maria del Carmine-kirkko (rak.

1678), vanha kastelli, pari luostaria, raatihuone.

Ital. ylälukio, yläreaalikoulu ja opettajasemi-

naari, museo, kirjasto, teatteri. — Harjoitetaan
silkki-, nahka-, paperi- y. m. teollisuutta, silkki-,

viini-, hedelmä-, liha- y. m. kauppaa. — R:ssa
kävi 10.894 matkailijaa 1912. — R :n ympäris-
tössä: pyhiinvaelluskirkko Madonna del Monte.
Saccon suuri tupakkatehdas. Lizzanan linnan

(jossa Dante oleskeli 1309) rauniot, viininvilje-

lyksestään kuuluisa Isera. Piano della Fugazze-
sola y. m. — R. per. 1200-luvulla. (E. E. K.)

Rovigno [-i'njo] (vanhan ajan Ruginium),
kaupunki Itävallassa. Istrian niemimaan länsi-

rannikolla; 12,323 as. (1910), enimmäkseen italia

laisia. — Tuomiokirkko, teatteri, kirjasto, Ber-

liinin akvarion asema (suuri museo). — Har-
joitetaan viinin- ja oliivinviljelystä, kiven-

louhintaa, kalastusta, merenkulkua (hyviä luot-

seja), sekalaista teollisuutta, kauppaa. Satamassa
1911 selvitettiin 0,75 milj. rek.-ton. — R. kuului

Venetsialle 1330-1797.

Rovigo /-»'-/. 1. Provinssi • Pohjois-Italiassa,

Venetsian maakunnassa Pon pohjoispuolella:

1.774 km 2
, 257,723 as. (1911). — 2. Edellämain.

provinssin pääkaupunki, Naviglio Adigetton var-

rella, ratojen risteyksessä Ferrarasta pohjoiseen
;

11.174 as. (1901; kuntana). — La Madonna del

Soccorso-kirkko (aloitettu 1594) kellotorneineen.

Sanmicheli'n rakentama Palazzo Roncali (1555),

kaupungintalo, kastellin ja Este-ruhtinasten lin-

nan rauniot; Viktor Emanuel TT :n ja Garibahli'n

muistopatsaat. — Muutamia oppilaitoksia. Acea-

demia de' Coneordi (per. 1580), kirjasto, taide-

kokoelma (Giorgionen. Pordenonen. Giovanni Bel-

lini'n tauluja). Piispanistuin. — Harjoitetaan

kutomo- ja nahkateollisuutta. — Mainitaan 838.

Kuului 1000-luvulta alkaen Este-suvulle, sitten

Ranskan vallankumoukseen asti Venetsialle. —
Napoleon I antoi sen 1806 kenraali Savarylle

ruhtinaskunnaksi. (E. E. K.)

Rowland [rquland], TT e n r y Au g u s t u s

(1848-1901), amer. fyysikko, valmistui ensiksi

insinööriksi ja oli jonkun aikaa rautatieinsinöö-

rinä. Harjoitettuaan fysiikan opintoja Ilelm-

holtzin johdolla Berliinissä hän tuli 1876 Balti-

moren John llopkins yliopiston professoriksi.

R:n aikaisempi tieteellinen työ koskettelee sähkö-

oppia ja magnetismia. Hiin keksi sen teoreetti-
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sesti tärkeän lain, että nopeasti pyörivän staat-

tisen sähkön magneettinen vaikutus on sama
kuin sähkövirran, joka samassa ajassa vie joh-

tonsa läpi mukanaan yhtäsuuren sähkömäärän.
R. on edelleen määrännyt sähkön johteenvastus-

tuksen absoluuttisen yksikön (1878). Lämpöopin
alalla hän määräsi lämmön mekaanisen ekviva-

lentin (1879) ; valo-opin alalla hän teki tärkeitä

tutkimuksia spektraalianalyysin alalla (v:sta

1881) ja keksi laajalti levinneen n. s. R:n liilan
(ks. Valontaipuminen). Hänen on erin-

omaisien tutkimusvälineidensä avulla myös onnis-

tunut valmistaa oiva auringoiispektrin kartasto.

R:n kootut teokset: ,,Collected physical papers

of H. A. R." julkaistiin 1902. U. S :n.

Rowlandin hila ks. Valontaipuminen.
Rowlandson [röUndsBn] , Thomas (1756-

1827), engl. pilakuvapiirustaja ja radeeraaja.

Hänen sekä taiteellisesti että varsinkin kulttuuri-

historiallisesti huomattavia pilakuviaan on jul-

kaistu kirjojen muodossa, esim. „The microcosm
of London" (1808) ja ,,The english dance of

death" (1816). R. toimi myös kirjojen kuvitta-

jana. [J. Grego, ,,R., the caricaturist" (1880).]

E. R-r.

Rovno, linnoitettu piirikunnankaupunki Länsi-

Venäjällä, Volynian kuvernementissa, Ustjin

varrella ratojen risteyksessä; 39,073 as. (1911).
— Vanha linna, muutamia oppilaitoksia. Vilja-,

karja- ja puutavarakauppaa. — On XI :n armeia-
kunnan päällystön asunto. — R. on Volynian
vanhin kaupunki, per. 1200-luvulla; 1700-luvulla

Luhomirski'n ruhtinaat R:ssa pitivät loistavaa

hovia.

Rovuma, joki Itä-Afrikassa, alkaa 87 km
Njassa-järven itäpuolella, virtaa itäistä pääsuun-
taa, muodostaen melkein kokonaan Saksan Itä-

Afrikan ja Portugalin Itä-Afrikan välisen rajan,

laskee suppilonmuotoisen, särkkien tukkeaman
suun kautta Intian valtamereen ; n. 800 km.
Koskien takia se on vain paikoitellen kuljet-

tavaa. — Oikealta tulee iso lisäjoki Ludjenda.
Royal (ransk. [ruaja'1], engl. [rojdl]), kunin-

kaallinen.

Royal society [rojol sosa'ioti], täydellisellä

nimellä The Royal society of London for impro-
ving natural knowledge, 1660 perustettu, 1663
varsinaisesti toimintansa aloittanut kuuluisa engl.

tieteellinen, etupäässä luonnontieteellinen ja

matemaattinen seura, jolla on takanaan suuren-
moinen työ näiden tieteiden alalla. Julkaisee
..Philosophical transaetions" (v:sta 1664) ja

.,Proceedings of the Royal Society" sarjoja;

molemmat jakautuvat nykyään matemaattis-fysi-
kaaliseen ja biologiseen osastoon. — R. s. nimi-
nen seura on myös Edinburgh'ssä ja Dublinissa.

Royer-Collard [ruajc'-kold'r]
t
Pierre Paul

(1763-1845), ransk. valtio- ja tiedemies, synt.

Champagnessa, kasvatettiin jansenilaisuuden an-

karan uskonnollisessa hengessä, rupesi asian-

ajajaksi, herätti vallankumouksen puhjettua huo-

miota kansanpuhujana, oli 1789-92 Pariisin kun-
nallisneuvosten jäsenenä ja sihteeriini, mutta vas-

tusti äärimäisyyksiä ja anarkiaa, jonka johdosta
hiirien täytyi hirmuhallituksen aikana piileskellä

maaseuduilla. Oli 1797 „500:n neuvoston" jäse-

nenä; vetäytyi taas syrjään Napoleonin päästyä
valtaan. Toimi 1811-14 filosofian professorina
Pariisin yliopistossa, pannen opetuksensa poh-

jaksi Th. Reidin perustaman skottilaisen ,,com-
mon sense"-filosofian sekä vastustaen sensualis-
mia ja materialismia: edisti täten suuresti idea
listisemman filosofisen aatesuunnan voitolle]iää-

syä Ranskassa. Kutsuttiin v:sta 1814 alkaen
tärkeihin toimiin, m. m. julkisen opetuksen neu-
voston esimieheksi; puolusti samaan aikaan edus-
kunnassa innokkaasti perustuslaillista hallinto-

järjestelmää, jonka johdosta vähitellen taas jou-
tui epäsuosioon ja 1820 erotettiin viroistaan.
Katsottiin erikoisen vapaamielisen („doktrinää-
risen") puoluesuunuan perustajaksi. Oli 1828-30
eduskunnan esimiehenä ja antoi 1830 kuninkaalle
eduskunnan enemmistön laatiman vastauksen
uhkaavaan valtaistuinpuheeseen, vaikuttaen siten

vallankumoukseen, mutta ei hyväksynyt kunin-
kaan erottamista; esiintyi v:n 1830 jälkeen vain
harvoin eduskunnassa. A. Gr.

Rozestvenskij f-vc'-], Zinovij Petro-
vits (1848-1909), ven. amiraali; kunnostautui
tykkiveneen päällikkönä Turkin sodassa 1877-78.

toimi sen jälkeen m. m. merisotalaitoksen järjes-

täjänä Bulgaariassa ja sotilasasiamiehenä Lon-
toossa; oli 1903-04 meriyliesikunnan päällikkönä;
määrättiin Japanin sodan aikana sen laivaston

päälliköksi, joka lokak. 1904 lähti Itämereltä
Japanin vesille; pitkällisen ja vaikean matkan
jälkeen R. 27-28 p. toukok. 1905 kärsi täydel-

lisen tappion Tsusiman saaren kohdalla ja antau-
tui pahasti haavoitettuna vangiksi (ks. Japa-
nin sota). V. 1906 sotaoikeus vapautti hänet
vastuusta. J. F.

Rozsnyo [roSnjöJ (saks. Rosenau), kaupunki
Pohjois-Unkarissa, Gömörin komitaatissa Sajo-

joen ja rautatien varrella, Kassasta länteen;

5,198 as. (1901; enimmäkseen roomal.-katolisia
unkarilaisia). — Ylälukio, seminaari; vuorikai-

vosmuseo. Roomal. -katolisen ja evankelisen piis-

pan istuin. Harjoitetaan nahka-, rauta-, paperi-

y. m. teollisuutta, kaivostyötä. Maalaistuotteiden
kauppaa. Läheisyydessä R:n raudanpitoinen ter-

veyslähde, Berzeten rautatehdas ja Andrässyn
kreivien linna Kraszna Horka. — R :n perustivat

maahan tulleet saksilaiset Andreas II.-n aikana.

Rubato f-ä'-J (it., = ryöstetty) mus., tempo
r., vapaa aikamitan käyttö, jossa esiintyy vuo-

roin kiiruhtamista ja hidastumista, niin että

ikäänkuin kiirehtimällä korvataan (ryöstetään),

mitä hidastumisen vuoksi on aikaa menetetty.

Täten pääsee kiihkoisissa huipennuskohdissa huo-

mattavasti ja voimakkaasti esille se alinomainen
aikamitan kimmoilu puoleen ja toiseen, joka

muuten huomaamattomana piilee kaiken musiikki-

esityksen pohjalla. Chopin oli ensimäinen, jonka

sävelteoksissa r.-esitys tuli laajemmassa mää
rässä käytäntöön. /. A".

Ruben ks. R u u b e n.

Rubens /-»-/, Peter Paul (1577-1640).

flaam. taidemaalari; synt. Siegenissä 29 p. kesiik.

1577, oli Antverpenissa Tobias Verhaechtin.

A. van Noortin ja Otto Vaeniuksen (van Veenin)

oppilas. R. lähti 1600 Italiaan, jossa enimmäk-
seen oleskeli Mantovan herttuan hovissa sekä

myöskin Roomassa, Venetsiassa, Firenzessä ja

Genovassa tutkimassa renesanssin taidetta; sa-

malla matkallaan hän kiivi myös Espanjassa.

V:sta 1008 i;. asui Antverpenissa, tuli 1009 arkki-

herttua Albrechtin hovimaalariksi, meni sain. v.

naimisiin Isabella Brandtin kanssa ja rakensi itsel-
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P. P. Rubens, oma muoto-
kuva.

leen 1611 komean talon. Kun Isabella kuoli 1626.

hieni R. 1630 uusiin naimisiin 16-vuotiaan He-
lene Fourmenfin kanssa.
Maansa puolesta hän 1620-

ja 1630-luvuilla sai suo-

rittaa useita valtiollisia

lähetystoimia, käyden niitä

varten m. m. Madridissa
ja Lontoossa. V. 1626 hä-

net aateloitiin, 1630 teki

Englannin kuningas hänet
ritariksi, 1635 hän osti

Steen nimisen keskiaikai-

sen linnan Mechelnin lä-

hellä; kuoli 30 p. toukok.

1640 Antverpenissa.

Palattuaan opintomat-

kaltaan Italiasta R. tuli

hyvin pian kuuluisaksi tai-

teilijaksi, jonka loppumat-
tomien tilausten vuoksi

täytyi ylläpitää suurta työhuonetta oppilaineen ja

apulaisineen (in. m. vaskenpiirtäjiä) ja jonka työ-

huoneessa valmistuneiden kuvien lukumäärä nou-

see vähintään 2.200 :een. Hänen harvinaisen mieli-

kuvitus- ja aaterikkaassa taiteessaan ei ole havait-

tavissa jyrkästi toisistaan eroavia kehityskausia,

mutta kyllä yhtäjaksoista kehitystä suurempaan
värityksen valovoimaan ja vapaampaan esitys-

tapaan. R. on tavattoman rohkea, rehevä ja terve

taiteilijapersoonallisuus, joka itsenäisesti ja. kan-

salliselta pohjalta kehittää Italiasta saamansa re-

nesanssivaikutukset reheväksi pohjoismaiseksi ba-

rokiksi. Hänen taiteensa on aina eloisata, usein

draamallisen vauhdikasta ja kohoaa erikoiseen

loistavuuteen esittäessään mehevää alastonta ih-

misruumista. Hän on ensi sijassa väriniekka, jonka
väritys on rikasta, valoisaa ja vaaleahkoa, mutta
samalla koristeellisen tehokasta. Hän käsittelee

suurenmoisella sommittelutaidolla kaikkia eri

aihealoja : uskonnollisia, historiallis-vertauskuval-

lisia ja mytologisia esityksiä, maisemia, eläin-,

laatu- ja muotokuvia. — Hänen uskonnollis-

aiheisista maalauksistaan, jotka muodostavat
miltei puolet koko hänen tuotannostaan ja ovat
vähemmän syvän uskonnollisuuden kuin mahta-
van katolilaisuuden maallisen komeita ilmauksia,

mainittakoon liikunnon esitykseltä voimakas
..Ristin pystyttäminen" (1610) ja valtavasti

sommiteltu ,,Ristiltä otto" (1611-14, molemmat
Antverpenin katedraalissa: ; viimemainitusta on
Pietarin Eremitaasissa hiukan muutettu toisin-

nos. Lisäksi on mainittava taulu ,,Kristusta it-

ketään" (1614, Wienissä), valtavan iso ,,Viimei-
nen tuomio" (Miinchenin vanh. pinakoteekissa)

,

.,Le eoup de lance" i Kristus ristillä. 1620, Ant-
verpenin museossa), ..Pyhä perhe omenapuun
alla" ja n. s. Ildefonso-alttari (molemmat w:lta
1630-32 ja Wienin museossa). Antverpenin je-

suiittakirkkoon R. teki 1620-luvulla 39 maa-
lausta (tulipalon tuhoamat, paitsi 3, jotka nyk.
Wienissä). Hänen viime ajoiltaan (1638-40) on
..Pietarin ristiinnaulitseminen'? (Kölnin Pietarin-

kirkossa). — R:n vertauskuvallisista töistä huo-

mattavin on 1625 valmistunut ja 21 maalausta
k c.itt i\ i sarja., joka esittää Ranskan leskikunin-
gattaren Maria dei .Medici'n elämää ja jonka
kuningatar itse tilasi. -- Parhaiten tulee R:n
pakanallisen vapaa elonrunsaus näkyviin hänen

mytoloui>i-sa kuvissaan, joissa hän luo antiikin
jumalolennot ilaamilaismiehiksi ja -naisiksi, san-
karimaailman edustajiksi, jotka hohtavat iloisen

ja terveen aistillisuuden huumaavan voimakasta
elämää. Monista mestariteoksista mainittakoon
esim. ,.Perseus vapauttaa Andromedan" (Pieta-

rissa, Berliinissä ja Madridissa, ks. kuvaliitettä

Maalaustaide II), , ,Amatsonien taistelu" ja

..Kastor ja Pollux ryöstävät Leukippoksen tyt-

täret" (molemmat Miinchenissä), ,,Hermes ja

Argos" ja ,,Pariksen tuomio" (molemmat Dresde-
nissä) sekä ,,Kolme sulotarta" (Tukholmassa).
Tähän alaan liittyvät läheltä sellaiset koristeel-

liset kuvat kuin ..Hedelmäkiehkuraa kantavat
lapset" (Miinchenissä) sekä mestarilliset eläin-

ja metsästyskuvat. R:n viimeiseltä tuotantokau-
delta ovat peräisin eräät erinomaisen voimakas-
tunnelmaiset ja värikylläiset maisemat, joista

tunnetuimpia ovat esim. ,,Steenin linnaa esittävä

maisema" (Lontoon National gallery"ssä) ja ,.Sa-

teenkaarimaisema" (Miinchenissä). — R:n lukui-

sista muotokuvamaalauksista huomattakoon ,,R.

ja hänen ensimäinen puolisonsa" (Miinchenissä).

monet hänen toista puolisoaan esittävät muoto-
kuvat (m. m. Miinchenissä, Amsterdamissa, Pie-

tarissa ja Wienissä), eräät taiteilijaa itseään

esittävät kuvat (esim. Firenzen Itfizi-galleriassa),

,,Le chapeau de paille" (Lontoon National gal-

lery'ssä), ,,R:n molemmat pojat" (Wienissä) ja

,,Helene Fourment ynnä kaksi lasta" (Pariisin

Louvressa). — R. on flaamilaisen maalarikoulun
päämestari sekä Rembrandtin kanssa Pohjois-

Euroopan etevimpiä taiteilijoita renesanssiajan

jälkeen. Hän oli ylimyksellinen, sopusointuinen

luonne ja oppinut mies, joka huvikseen harjoitti

muinaistutkimusta ja toimi hiukan arkkitehti-

nakin. [Runsaasta R.-kirjallisuudesta mainitta-

koon m. m. M. Rooses, ,,L'a?uvre de R." (5 os.,

1886-92) ja „R:s Leven en Werken" (1903, myös
saks.) ; E. Michel, ..Peter Paul R., sa vie, son

ceuvre et son temps" (1900); H. Knackfuss, „R."

(9:s pain.. 1909, ..Kiinstler-Monographien" sar-

jassa).] E. R-r.

Rubeola ks. Vihurirokko.
Rubia ks. Värimatara.
Rubiaceas, m a t a r a k a s v i t, kaksisirkkais-

heimo, jonka n. 4,500, pääasiassa kuumissa maissa

kasvavaa edustajaa ovat ruoho- t. puukasveja,

ulkonäöltään hyvin vaihtelevia. Lehdet ovat

vastakkaiset ja ruotien välissä on aina korvak-

keita, usein kasvulehtien näköisiä ja kokoisia.

Kukat säteittäiset, 4-5-lukuiset, heteitä myös 4-5.

Sikiäin 2-lokeroinen. Hedelmä kota, marja, luu-

marja t. lohkohedelmä. Edustajia m. m.: Aspe-

rula, Cinchona, Coffea, Galium ja Rubia. Hei-

mossa on useita myrmekofiileja. K. L.

Rubico, Apenniineilta Adrian-mereen virtaa-

van pienen joen nimi vanhalla ajalla; ehkä ny-

kyinen Pisatello; vanhalla ajalla varsinai-

sen Italian ja cisalpiinisen Gallian rajana; men-
nessään sen yli Caesar aloitti kansalaissodan

(49 e. Kr.). J. F.

Rubidiumi, harvinainen alkalimetalli. kem.
merkki Rb. at.-p. 85.4. keksitty spektraalianalyy-

sin avulla (Kirchhoif, Bunsen 1860). R. esiintyy

kaliumin ohella pienissä määrin kivennäisvesissä.

Stassfurtin suoloissa ja muutamissa silikaatti-

mineraaleissa (lepidoliitissa y. m.). Eräiden kas-

vien
i
valkojuurikkaan. tupakan) tuhkassa on ver-
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rattain runsaasti r. -suoloja. R. on ominaisuuk-

siltaan kaliumin kaltainen. Se värjää liekin kau-

niin punaiseksi. Edv. Hj.

Rubiini (it. rubino, < lat. ruber = punainen),

punainen jalokivi, kemiallisesti samaa kuin ko-

rundi (ks. t.). Paitsi tätä oikeata 1. itä-

in a i s t a r :;a, nimitetään samalla nimellä eräitä

muitakin samanvärisiä vähemmän arvokkaita

jalokivimineraaleja. Niinpä ballas-r. on spi-

uelliä, b ö ö m i 1 ä i n e n r. ja ka p-r. granaat-

tia, brasilialainen r. punaista topaasia, vrt.

Jalokivet. P. E.

Rubin [-bi'n], Marcus (s. 1854), tansk. ti-

lastotieteilijä, virkamies ; tuli 1883 aikaansaa-

mansa Kööpenhaminan kunnallisen tilastotoimis-

ton päälliköksi, 1895 valtion tilastollisen toimis-

ton johtajaksi, jossa toimessa ollessaan järjesti

uudelle kannalle valtion tilaston, 1902 ylitulliti-

rehtööriksi ja verodepartementin päälliköksi
;

jul-

kaissut professori Westergaardin kanssa kaksi

teosta: tutkimuksen maalaisväestön kuolleisuu-

desta ja avioliittotilaston (1886-90), ,,1807-14"

(1892) ja „Frederik VI :s tid" (1895).

J. F.

Rubinstein (-st-J. 1. Anton R. (1829-94),

ven. säveltäjä ja pianisti, juut. tehtailijan poika.

Muutti lapsuudessaan van-

hempainsa mukana Podo-
Iiasta Moskovaan. Teki
1 840-43 opettajansa Vil-

loingin seurassa konsertti-

matkan Ranskaan, Alanko-
maihin, Englantiin, Skan-
dinaaviaan ja Saksaan,
opiskeli 1844-48 Berlii-

nissä ja Wienissä. Aset-

tui sitten Pietariin, jossa

sävelsi useita oopperoita.

Käytyään uudella kon-
serttimatkalla Länsi-Eu-
roopassa 1854-58 R. palasi

Pietariin ja nimitettiin

hovipianistiksi ja konser-

tinjohtajaksi. Tuli 1859
Pietarin ven. musiikkiseuran esimieheksi ja pe-

rusti 1862 Pietarin konservatoriu, pysyen sen

johdossa v:een 1867 sekä jälleen 1887-90. Uuden
loistokkaan konserttimatkan jälkeen (1867-70)

hän johti orkesterikonsertteja Wienissä 1871-72,

mutta antautui sitten pääasiallisesti sävellystyö-

hön. Pianistina R. oli suuripiirteinen, voimakas-
ilmeinen. Säveltäjänä hän pyrki samanlaatui-
seen ihanteeseen, omistamatta kuitenkaan siihen

täysin riittävää luovaa kykyä. Hänen teoksensa

ovat enimmillä aloilla huomattavia, jopa osaksi

suuriarvoisiakin. Oopperoista mainittakoon ,,Dmi-

trij Donskoj" (1852), „Feramors" (1863). „De-
mooni" (1875) ja ..Sulamith" (1883). Sävelsi

useita oratoreja (..Baabelin torni" 1872, ,,Mo-
ses" 1887, y. m.), 6 sinfoniaa, uvertyyrejä y. m.
orkesteriteoksia, kamarimusiikki- ja pianokappa-
leita, lauluja y. m. Esiintyi myös musiikkikir-

jailijana (,,Musiikki ja sen mestarit" 1892, .,Muis-
telmia 50 vuoden ajalta" 1892, y. m.). — 2. Ni-
kolai R. (1835-81), edellisen veli, pianistina hä-

nen vertaisensa, orkesterinjohtajana häntä ete-

väni])]. Opiskeli 1844-46 musiikkia Berliinissä

ja suoritti sitten lainopilliset tutkintonsa Mos-
kovan yliopistossa. Perusti Moskovan konserva-

9. VIII. Painettu is/ul5.

Anton Rubinstein.

torin 1866 ja johti sitä koko elämänsä ajan.

Toimi siellä myös orkesterinjohtajana v:sta 1860.

Hänen oppilaitaan olivat pianistit Tanejev, Siloti

ja Sauer. /. A".

Rubriikki (lat. rilbri'ca = punamaa, punaväri),
alkuaan punaiseksi maalattu alkukirjain tai pu-

naisella alleviivattu otsake, nykyään yleensä ot-

sake, päällekirjoitus.

Rubruquis (myös Rubruk, Ruysbroek, Rys-
broek, Risbroucke), Wilhelm (n. 1215-70).

Flanderista kotoisin oleva saksalaissyntyinen
fransiskaanimunkki ja matkailija. Ranskan ku-
ningas Ludvik IX lähetti R:n muutamien tove-

rien kera sananviejänä kristinuskoon käänty-
neeksi luullun Sertakin, Batun pojan luokse Vol-

gan seuduille. Matkalle R. lähti toukok. 1253
Konstantinopolista, tuli Krimin ja Donin poikki

Volgalle Batun leiriin, josta R. lähetettiin vai-

valloiselle matkalle suurkhaanin luo Mongoliaan.
Karakorumin tienoille. Matka kulki Balkas-jär-

ven eteläpäitse, Ala-taun solan kautta ja kesti

vähän päälle 3 kuukautta. Paluumatka kävi Bal-

kas-järven pokjoispäitse Batun luo Volgan suis-

tamoon ja sieltä Kaukaasian (Derbentin, Nahi-
tsevanjin y. m.) kautta Antiokiaan, jonne R. saa-

pui kesäk. 1255. Retkellä tekemistään monen-
laisista kansa- ja maantieteellisistä havainnoista

R. antaa matkakertomuksessaan harvinaisen tar-

kan ja keskiaikaisista liioitteluista vapaan ku-

vauksen. Muutamat tutkijat asettavat R:n
Marco Polonkin yläpuolelle. — Muutamien säi-

lyneiden käsikirjoitusten mukaan Michel ja

Wright julkaisivat 1839 Pariisin maant. seuran

,,Recueil des voyages"-sarjassa (IV :s nid.) krii-

tillisen painoksen R:ii matkakertomuksesta. Sit-

temmin sitä on käsitellyt F. M. Schmidt teok-

sessa „t)ber R:s Reise" (1885). E. E. K.

Rubus, v a tukk a, ruusukasvien heimon suku,

edustettu etupäässä pohj. lauhkeassa vyöhyk-
keessä. Useimmat lajit ovat piikikkäitä, useinkin

kiipiviä t. rentovartisia yrttejä t. pensaita. Leh-

det ehyet t. liuskaiset. Kukat tav. punaiset t.

valkeat, usein suuret ja kauniit. Pienet, tav.

monilukuiset, punaiset, keltaiset t. mustat luu-

marjat muodostavat erikoppisen hedelmän. Su-

vun lajien erottelu on erittäin vaikeata, joten

tarkkaa lajilukua on mahdoton ilmoittaa. Meillä

9 lajia, joista monet arvokkaita marjakas

veja, kuten vadelma 1. vattu (JR. idceus),

mesimarja (R. arcticus) ja muurain (R.

chamcemorus). Melkein arvottomat hedelmät on

lillukalla (R. saxatilis). Muutamia harvi-

naisia, suuria lajeja kasvaa Ahvenanmaalla ja

Karjalankannaksella (ks. niistä Vattu). Poh-

jois-amer., 1-2 m korkeaa t u o k s u v a t n k k a a

(R. odoralus), jolla on suuret, punaiset, tuoksu-

vat kukat ja pehmeäkarvaiset. 5-liuskaise< lehdet,

viljellään meilläkin jokseenkin yleisesti puutar-

hoissa. A". L.

Rucellai [-tsellffi], G i o v a n n i (1475-1525
I

it. runoilija. R. oli Medicien sukua ja hänelle

uskottiin monia Kirkkovaltion luottamustoimia.

Hänen sepittämänsä näytelmät ,.Rosmomla"

(1516) ja „Oreste", joista edellinen on Sopho
kleen „Antigoneen" jäljitelmä, jälkimäinen muo-

dostus Euripideen näytelmästä ,,Tphigenia Tau
riissa", ovat ensimäisiS it. murhenäytelmiä, jos

kin ne ovat pikemmin lyyrillisiä kuin draamalli

sia. Etevin hänen teoksistaan on opetusruno ,.Le
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api" (,,Mehiläiset"), vapaa mukaelma Vergiliuk-

seti „Georgica"n 4:nnestä kirjasta. //. Kr-n.

Rud [-il-]. 1. Otte R. (k. 1510)i, tansk. soturi

;

teki ollessaan Borgholmin linnan päällikkönä

Ruotsin sodan aikana retken Suomeen 1509, jol-

loin hän perinpohjin ryösti Turun kaupungin (2

ja 3 p. elok.) vieden saaliinaan m. m. tuomiokir-

kon kalleudet; kärsien tästä omantunnonvaivoja
R. teki toivioretken Palestiinaan, josta palates-

saan hän kuoli. — 2. Otte R. (1520-65), tansk.

amiraali, otti merisodassa Ruotsia vastaan osaa

taisteluun (Hännin saaren luona 1564. Tuli 1565

Tanskan laivaston ylipäälliköksi) mutta joutui

Bornholmin luona sam. v. taistelussa Klaus Kris-

terinpoika Hornin johtamaa Ruotsin laivastoa

vastaan urhoollisen vastarinnan jälkeen tappiolle

ja kuoli vankeudessa. G. h'.

Rudagi [rudagi] (k. 943), pers. runoilija, joka

sepitti vanhimman, sittemmin kadonneen, eepil-

lisen runoelman uuspersian kielellä. Hänen lyy-

rilliset runonsa ovat hienoja ja aistikkaita, ja

omassa maassaan häntä on kautta vuosisatojen

suuresti ihailtu. //. Kr-n.

Rudbeck [rudbek] 1. Sai m e 1 a i n e n. Eero
(1830-67), suom. kansanrunouden tutkija ja kir-

jailija, yliopp. 1S49, fil. maist. 1857. v.sta 1858

kymnaasin apulaisena Kuopiossa; kohdisti tie-

teelliset harrastuksensa suorasanaiseen kansan-

runouteemme ja julkaisi arvokkaan kokoelman
..Suomen kansan satuja ja tarinoita" I-IV (1852,

1854, 1863, 1866), jolion hän itsekin oli koonnut
aineksia Pohjois-Hämeestä. Tieteellisiä tutkiel-

mia ovat: „Muinaisten suomalaisten pyllistä me-

noista" (Suomi 1852), ,,Försök att utreda folk-

äfventyrets egendomliga karaktär" (Litteratur-

bladet 1854), ,,Om Finnarnes folkdikt i obunden
form" (1857). Toimitti lastenlehtiä; ,,Lukemista
nuorisolle" (1856) ja ,.Lasten Suometar" (1857.

vain alkukuukaudet); näillä ja muilla yleistajui-

silla julkaisuillaan (suomennoksia ja mokailuja)

sekä satukokoelmallaan hän suuresti edisti suom.

kirjakielen kehitystä.

Rudbeck [rudbek]. 1. Olof R. vanhempi
(O 1 a vus Rudbeckius pate r) (1630-1702),

ruots. oppinut. R. harjoitti

nuoruudessaan erityisesti

lääke', ieteellisiä opintoja

ja keksi imusuonet. Opinto-

matkallaan Hollannissa

hän tutki kasvitiedeltä ja

perusti kotiin palattuaan
Upsalaan kasvitieteellisen

puutarhan; v. 1658 R.
tuli ylimääräiseksi ja 1660
vakinaiseksi lääketieteen

professoriksi, mutta hänen
harrastuksensa suuntautui'
vat kuitenkin etupäässä
fysiikkaan, liihtit ieteeseen.

kasvitieteeseen ja mui-
naistutkimukseen. Erit-

täin suuret ovat hänen
alalla ja häntä pidetään

yhtenä Linnen huomattavimpia edeltäjiä. Hiin

valmisti aikakautensa suurimman kasvitieteelli-

sen kuvateoksen ..Campi Elysii" (1701-02). jossa

enemmän kuin 6,200 kasvilajia oli luonnollisissa

väreissä ja koossa kuvattuina. Omana aikanaan
hän kuitenkin saavutti suurimman maineen

Olof Rudbeck.

ansionsa kasvitieteen

muinaistutki jana. Kuuluisassa ruotsiksi ja lati-

naksi julkaistussa teoksessaan ..Atlantiea. sive

Manheim, vera Japheti posterorum sedes et pa-

tria" (1679-1702) K. väitti että Platonin kuvai-
lema Atlantis oli muinainen Kuotsi ja että

tämä maa oli maapallon useimpain kansojen alku-

koti. Nämä rohkeat väitteel ovat viimeinen,

suurenmoisin ilmaus siitä suurisänmaallisesta
hengestä, jonka Ruotsin suurvalta-asema oli

herättänyt J7:nnen vuosis. ruotsalaisissa. Tavat-
tomassa monipuolisuudessaan R. harrasti myöskin
käytännöllisiä asioita, perustaen m. m. Upsalaan
jonkinlaisen teknillisen oppilaitoksen ja sen

yhteyteen paperimyllyn y. m. laitoksia. [Atter-

bom, ..Minne af O. R." ; Klemming, ,,Anteek-

ningar om R:s Atland", Svvederus, ,,0. R." (aika-

kauskirjassa „Nordisk tidskrift" 1878).]

2. Olof R. nuorempi (O 1 a v u s Rud
beckius filius) (1660-1740), oppinut, edel-

lisen poika; nimitettiin 1692 isänsä eläessä tämän
seuraajaksi lääketieteen ja botaniikan professo-

rina; julkaisi Lappiin tekemältä matkaltaan ker-

tomuksen .,Lapponia illustrata" (1701); harrasti

sittemmin kielitieteellisiä opinnoita väittäen m. m.
että lapin kieli oli heprean kielen, suomen kieli

unkarin kielen sukua; kirjoittanut tältä alalta

m. m. ..Lapo hebraizans" (1703), ,,Lexicon harmo
nicum", josta vain pieni näyte julkaistiin 171U

ja „Specimen usus linguse gothicop" (1717), jossa

m. m. suomea verrattiin unkariin.

Rudbeck [rudbek], Ture Gustaf (1714-86)

.

vapaaherra, ruots. virkamies ja politikko; yleni

sotaväessä 1758 Porin rykmentin everstiksi 176r>

kenraalimajuriksi; tuli aikaisin huomatuksi ete-

vänä maanviljelijänä ja valtiopäiväpuhujana; oli

vv:n 1760-62 valtiopäivillä salavaliokunnan jä-

senenä ja esiintyi kiivaasti hattuja vastaan, ol-

len tästä lähtien myssyjen vaikutusvaltaisimpia

johtajia; v:n 1765 valtiopäivillä maamarsalk-
kana; 1772 säädyt nimittivät hänet vastoin lakia

ylikäskynhalt iäksi. Kun vallankumous oli puh-

jennut elok. sam. v., niin R. koetti saada aikaan

vastaliikettä, mutta vangittiin ja alistui ; 1773-

82 maaherrana Upsalassa. J. F.

Rudbeckius [-heh-], .) oh a n n e s (1581-1646),

ruots. piispa, Ruotsin suuruudenajan huomatta-

vimpia miehiä. Tultuaan
yi oppilaaksi Upsalassa
R. opiskeli useita vuosia

Saksassa, etenkin Witten-
bergissä, missä hänestä

tuli innokas puhdasoppi-
suuden mies. V. 1604 hän
tuli matematiikan profes-

soriksi Upsalaan, mutta
siirtyi' pian teologian

alalle, kilpaillen Joh. Mes-
seniuksen (ks. t.) kanssa
yliopiston etevimmän opet-

tajau maineesta. Eräsiini
1609 pitämä yliopistoin

nen puhe »paavillisesta

orjuudesta" aiheutti kato-

lisuutta suosivan Messe- J°nMUiea Rudbeckius.

niuksen kanssa kiivaan riidan, jolion ylioppilaat

kin ottivat osaa metelöimällä, niin että halli

t uksen täytyi poistaa molemmat johtajat l*ps;i

lasta. R; tuli 1613 hovisaarnaajaksi ja seurasi

Kustaa 11 Aadolfia tämän sotaretkille Venäjälle.
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Tultuaan 1619 Vesteräsin piispaksi hän ryhtyi
monipuoliseen ja suurisuuntaiseen toimintaan,

jonka kautta hänen hiippakuntansa tuli esi-

kuvaksi muille 1600-luvun kirkollisessa uudis-

tuksessa. Hän antoi hiippakunnalleen ansiok-

ka.an paikallisen kirkkolain („kirkkosäännöt")
;

vaatimalla luetteloita kaikista hiippakunnan köy-

histä samoinkuin syntyneistä, kuolleista, vihi-

tyistä j. n. e. R. tuli kirkollisen kirjanpidon ja

samalla yleisen tilaston perustajaksi Ruotsissa.

Erittäinkin hän harrasti pappissivistystä. Hän
perusti Vesteräsiin Ruotsin ensimäisen kymnaa-
sin (1623), joka tavallaan myös oli pappissemi-
naari, ja hankki sille suuren kirjaston sekä kasvi-

tieteellisen puutarhan; hänen koulujärjestyk-

sensä merkitsee huomattavaa edistystä Ruotsin
koululaitoksen kehityksessä, siinä kun pannaan
erityistä painoa reaaliaineisiin (matematiikkaan,
fysiikkaan j. n. e.). Myöskin kansanopetuksen
hyväksi hän toimi. V. 1627 lähetti hallitus

hänet tarkastamaan Liivinmaan ja Viron kir-

kollisia oloja, joissa senj aikeen tapahtui suuria
parannuksia. Kun Kustaa II Aadolf tahtoi

antaa Ruotsin kirkolle keskushallituksen (,,Con-
sistorium generale"), jossa maallikkojakin oli

jäseninä, vastusti R. sitä jyrkästi, viitaten

Saksan varoittavaan esimerkkiin, miten käy,
kun valtion ja kirkon rajoja ei pidetä selvillä;

mutta puolustaessaan kirkon itsenäisyyttä hän
esitti (varsinkin kirjassaan ,,Privilegiä docto-

rum") pappisvaltaisia mielipiteitä, jonka joh-

dosta Axel Oxenstjerna lausui, että hänellä oli

..lieve p. Pietarin viitasta", eikä hallitus nimit-

tänyt häntä arkkipiispaksi, vaikka hän kieltä-

mättä oli valtakunnan etevin piispa ja vaa-
lissa 1636-37 oli saanut äänten enemmistön. —
R:n pojista tuli Nicolaus R. (1622-76)

Vesterasin piispaksi 1670, Johannes R.

(1623-67) Narvan superintendentiksi ja Pet-
rus R. (1625-1701) Skaran piispaksi 1692; nel-

jäs pojista oli kuuluisa Olof Rudbeck van-
hempi (ks. t.). [Th. Noriin, ,,Johannes Rud-
heckius" (1871) ; H. Sehtick, ,,Svensk Literaturhis-
toria" I (1890); B. Rud. Hall, „J. R., en historisk-

pedagogisk Studie", I. (1911).] J. G.

Rude [ryd], F r an q oi s (1784-1855), ransk.
kuvanveistäjä; Cartellier'n oppilas Pariisissa,

saanut vaikutusta Pugetfstä ja Davidista, työs-

kennellyt Brysselissä (1815-27) ja Pariisissa. R.
on viime vuosisadan Ranskan suurimpia ja vai-

kutusvaltaisimpia mestareita, joka vapautti
maansa kuvanveiston uusklassillisesta akateemi-
sesta tyylittelystä ja toi sen sijaan maalaukselli-
sen luonnonkäsittelyn. Tämän välityssuunnan
mestariteos on R:n kuuluisa, enemmän barokkia
kuin antiikkia muistuttava.korkokuva-ryhmä ,,Va-
paaehtoisten sotaanlähtö 1792" 1. ,,La Marseil-
laise" (1836, l'Arc de Putoilen seinällä, Parii-
sissa), jossa isänmaallispateettinen innostus on
saanut mitä pontevimman taiteellisen muodon.
Itsenäisin R:n teoksista on Napoleon I:n pat-

sas (1846, Fixin'iu metsässä Dijon'in läheisyy-
dessä), jossa keisari on kuvattu lepäävässä asen-
nossa kuolemanunestaan heräävänä. R:n aikai-

semmista teoksista, joilla hän ensiksi herätti huo-
miota, mainittakoon ,,Mercurius kiinnittää sii-

vet jalkaansa" (1827) ja erittäin tuoreesti ja si-

rosti muovailtu »Napolilainen kalastajapoika"
(1833, molemmat Pariisin Louvressa). R. on li-

säksi tehnyt muistopatsaita (esim. G. Monge,
1848, Beaunessa. ja kenraali Ney, 1853, Parii-
sissa), hauta- ja rintakuvia y. m. [C. A. Rosen-
berg (1884), A. Bertrand (1888) ja L. de Four-
caud (1904).] E. Ui.
Rudeen [-d&n], Torsten (1661-1729), ruots.

piispa, runoilija; tuli 1692 runouden professo-
riksi, 1706 jumaluusopin professoriksi ja tuomio-
rovastiksi Turkuun, 1708 Karlstadin superinten-
dentiksi ja 1716 Linköpingin piispaksi; julkais-

sut m. m. ,,Finska Helicons underdänige fägne-
sänger" (1704) ; huomattavampia ovat hänen käsi-

kirjoituksina säilyneet lyyrilliset runonsa; hä-

nen lapsensa aateloitiin 1719 nimellä Ruden-
schöld (ks. t.). [A. Hultin, „T. R." (1902).]

Rudenschöld [rudensölä]. 1. Karl R. (1698-

1783), kreivi, valtaneuvos. kirjailija, piispa
T. Rudeenin poika; toimi kauan aikaa dip-

lomaattisella alalla, m. m. Ruotsin lähetti-

läänä Puolassa ja Berliinissä, missä joutui

läheisiin suhteisiin Fredrik II :een. V. 1756
R. tuli hovikansleriksi, 1758 kauppakollegin pre-

sidentiksi, oli valtaneuvoksena 1761-65 ja 1769-

72; tuli tunnetuksi myöskin etevänä puhujana
ja kirjailijana; julkaissut m. m. ..Tai om svenska
spräkets art och nu varande bruk" (1772). [Ruot-
sin akatemian toimitusten 22 :ssa osassa Fran-
zenin muistokirjoitus.]

2. Ulrik R. (1704-65), ruots. taloustieteilijä

ja runoilija, piispa T. Rudeenin poika, harjoitti

taloudellisia opintoja ulkomailla säätyjen kustan-
nuksella. Kuului v:sta 1737 toimikuntaan, jonka
tuli antaa lausuntoja Suomen taloutta koskevissa
kysymyksissä, ja oleskeli sitä varten Suomessa.
Otti myös osaa valtiopäiviin. Kauppakollegin ases-

sori 1746. R. herätti huomiota kuningattaren syn-
tymäpäivän kunniaksi julkaisemallaan runolla

(1727). Yleensä R:n runot ovat viehättäviä ja

todistavat huomattavia runolahjoja. — Julkaisi

myös useita taloudellisia kirjoitelmia, esim. met-
sien hoidosta (1748), tehtaista (1756) y. m. Hä-
nen Suomen taloudellisti oloja koskevan laajan

mietintönsä on Suomen historiallinen seura ny-

kyisin julkaissut (,,Todistuskappaleita Suomen
historiaan", VI, 1899).

3. M a g d a 1 e n a Charlotta R. (1 7('»6-

1823), valtaneuvos ja kirjailija kreivi Kaarle
R:n tytär, edell :n veljentytär; tuli Kustaa III: n

sisaren Sofia Albertinan hovineidiksi ja herätti

suurta huomiota kauneudellaan sekä sukkeluu-
dellaan, mutta myös kevytmielisyydellään. Hän
tuli K. M. Armfeltin rakastajattareksi ja sekaan-

tui Kustaa IV :n Aadolfin holhoojahallituksen ai-

kana valtiollisiin vehkeisiin välittämällä Arm-
feltin ja hänen ystäväinsä kirjeenvaihtoa hei

dän puuhatessaan holhoojahallituksen ja erittäin

Reuterholmin kukistusta. Kun salaliitto paljas-

tettiin, kohdeltiin neiti R:iä hyvin ankarasti;

hänet tuomittin kuolemaan ja hän sai seisoa te-

loitustavalla; kuolemanrangaistus muutettiin van-
keudeksi (1794). Kaarle herttuan ankaruuteen lie-

nee vaikuttanut myös kostonhalu, koska neiti R.

oli hylännyt hänen rnkkaudentarjouksensa. V.

1796 neiti R. laskettiin vapaaksi, mutta sukunsa
hylkäämällä kevytmielisen elämiinsä tähden hän
sittemmin eli ajoittain suuressa kurjuudessa,

osaksi ulkomailla. On jättänyt jälkeensä muis
tiinpanoja elämästään. G. R.

4. Torsten R. (1798-1859). kreivi, yhteis
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kunnallinen kirjailija, kansanopetuksen järjes-

täjä. E. toimi aluksi upseerina, sittemmin maan-
viljelijänä ja opettajana. Vv. 1845-46 hän jul-

kaisi huomiota ansaitsevat kirjoituksensa sääty-

kierrosta: „Tankar oin standscirkulation" ja

..Tankar nm ständscirkulationens verkställighet".

Säätykierto oli hänen mielestään omansa ehkäi-

semään vahingollisen liikaväestön syntymistä

herrasluokassa
;

se saattoi jokaisen siihen sää-

tyyn, johon hänen luonnonlahjansa tekivät hänen

sopivaksi. Säätykierron aikaansaamiseksi oli

välttämätöntä luopua monesta vanhasta ennakko
luulosta, ja antaa kasvatuksessa ruumiilliselle

työlle tilaa kirjallisten opintojen rinnalla. Aat-

teensa toteuttamiseksi R. piti tarpeellisena kansa-

koulun uudistamisen sellaiseksi että se saattoi

olla yhteisenä pohjakouluna kaikkien yhteiskunta-

luokkien lapsille. R. omistikin viimeiset vuo-

tensa yksinomaan kansanopetuksen asialle aut-

taen useita seurakuntia niiden kansakoululaitok-

sen järjestämisessä: muita julkaisuja: ..Tankar

om vär tids samhällsfrägor" (1848. 1850) ja

..Svenska folkskolans praktiska ordnande" (1856).

Ruderaatit (lat. rftdus = sora) . kasvit, jotka

kernaimmin kasvavat asuntojen lähellä, rikka-

ja soraläjillä, tunkioilla, pihoilla, kaduilla, tien-

vierillä j. n. e. Usein käytetään nimitystä myös
laajemminkin, tarkoittamaan yleensä varsina i

silla kulttuuripaikoilla kasvavia kasveja. K. L.

Rudimentti (lat. rudime'ntum = alkuyritys,

opinalkeet, < rudis = raaka, harjaantumaton).

alku. ensi alkeet; alkeellinen, kehittymätön t.

surkastunut elin t. kasvinosa, ks. Surkastu-
in a t. — E u d i m e n t ä ä r i n e n. alkeellinen,

surkastunut.

Rudin [-'in]. Erik Georg Valdemar
Napoleon (s. 1833), ruots. jumaluusoppinut.

Tultuaan 1851 ylioppilaaksi R. liittyi Upsalassa

opiskellessaan ylioppilaiden keskuudessa alkanee-

seen evankelishenkiseen herätysliikkeeseen ja

antautui, suoritettuaan 1857 filosofiantohtorin-

tutkinnon, jumaluusopilliselle alalle. Vv. 1859-69

hän toimi „Evangeliska fosterlandsstiftelsen"in

palveluksessa. v:sta 1S61 alkaen sen Johanne-

lundissa olevan lähetyskouhm johtajana. Siirryt-

tyään 1869 papiksi Klaran seurakuntaan Tuk-
holmassa hän alkoi herättää huomio; a uskonnol-

lisena puhujana. V. 1872 hän tuli Raamatun
selitysopin dosentiksi Upsalan yliopistoon. 1874

jumaluusopin apulaiseksi ja Näsin kirkkoherraksi.

1877 jumaluusopin tohtoriksi ja Raamatun selitys-

opin ylim. professoriksi, 1892 saman aineen vak.

professoriksi, pysyen viimemainitussa virassa

v:een 1900, jolloin täysin palvelleena erosi.

V. 1S95 E. valittiin Viktor Rydbergin jälkeen

Ruotsin akatemian jäseneksi. E:n vaikutus Euot-

sin uskonnolliseen ja kirkolliseen elämään vii-

meisinä vuosikymmeninä on hyvin huomattava.
Liittyen jumaluusoppineena lähinnä J. T. Beekin
alkuunpanemaan raamatulliseen suuntaan ja

hankittuaan itselleen laajoilla opinnoilla, ulko-

maanmatkoilla ja käytännöllisellä työllä moni-

puolisen sivistyksen hän on yliopiston opettajana,

uskonnollisena puhujana, kirkolliskokousten jäse-

nenä, kirjailijana ja monissa muissa toimissa

edustanut suurella menestyk-rllii aitoperäisen

kristillisyyden periaatteita nykyaikaisessa yhteis-

kunnassa. Hänen käsitystään edistyksen vaati-

muksista kuvaa m. m. hänen 1888 kirkollis-

kokouksessa tekemänsä' ehdo'.u> papinvalan vaih-

tamisesta lupaukseen. Erittäin suuri on ollut

hänen persoonallinen vaikutuksensa ylioppilaihin.

E:n kirjoituksista mainittakoon: ,.Ord fran

altaret" MI (1873-81). „Evighetsvinkar, pre-

dikningar öfver kyrkoärets texter" (1872-75,

uusi pain. 1878. uusi sarja 1883-89). ..Sören

Kierkegaards person och författareskap" 1(1880).

„Innehallsöfversikt af de särskilda evangelierna"

(1S81), ,,De mindre profeterna öfversatta och

utlagda" l-III (1881-87), „Uppsatser i teologiska

oeli kyrkliga ämnen" (18S5-88). I. J. P-ii.

Rudini [-%'•], Antonio Starabba (1839-

190S). markiisi, it. valtiomies; sisilialaisena E.

Oli 1S59 jäsenenä vallankumouskomiteassa, joka

valmisti tietä 6aribaldi'lle; toimi sittemmin Pa-

lermossa pormestarina ja prefektinä, 1868 pre-

fektinä Napoli'ssa; 1869 sisäasiainministerinä:

v:sta 1S70 jäsenenä edustajakamarissa, missä

v:sta 1886 oli oikeiston johtajana: pää- ja ulko-

asiainministerinä 1891-92, jolloin kolmiliitto uu-

distettiin ja valtion raha-asioiden parantamiseksi

turvauduttiin säästäväisyyspolitiikkaan; 1896-98

uudelleen pääministerinä. J. F.

Rudis (lat.) ks. Rudimentti.
Rudkobing [rUd-J, kaupunki Tanskassa, Lan-

gelandin länsirannalla, saaren ainoa kaupunki:
3.766 as. (1911). — Keskiaikainen kirkko, Fred
r ;k VII:n muistopatsas. — 0rstedin synnyin
kaupunki.

Rudolf, saks. kuninkaita ja keisareita.

1. E. (k. 1080), Schwabenin herttua, kapinal-

listen ruhtinasten valitsema keisari Henrik IV :n

vastakuninkaaksi, lupasi vaalitilaisuudessa, että

ruhtinaat vastedes saisivat oikeuden valita Sak-

san kuninkaan. Saatuaan joitakuita voittoja

Henrikistä R. joutui tappiolle ja haavoittui kuo-

lettavasti Hohenmölsenin taistelussa.

2. R. I Habsburgilainen (1218 91). Sak

san kuningas, hallitsi v:sta 1273; Habsburgin
kreivin Albrekt Viisaan poika, peri isänsä maat

1239. Piti sen ajan taisteluissa uskollisesti Ho-
henstaufien puolta ;

lisäsi alueitaan, niin että hä-

nellä vihdoin oli hallussaan nyk. saksalainen

Sveitsi sekä Ylä-Elsass. Cornvralfisin Rikardin

kuoltua R. valittiin Saksan kuninkaaksi. Ollen

järkevä, käytännöllinen ja toimelias ruhtinas R.

luopui edellisten hallitsijäin Ttalian-politiikasta

pyrkien vain siihen, mikä oli mahdollista saa

viittaa. Hän tahtoi varsinkin peruuttaa menete-

tyt kruununtilat sekä pakottaa vasalleja tun-

nustamaan hänen ylivaltaansa. Kun Böömin Ot-

tokar (ks. t.) ei tahtonut tähän taipua, riisti R.

häneltä 1276 Itävallan. Steiermarkin. Kärntenin
ja Krainin; Böömistä ja Määristä Ottokarin täy-

tyi vannoa vasallinvala. Uudestaan syttyneessä

taistelussa Ottokar voitettiin ja kaatui Marcli-

feldin kentällä 1278. Itävallan, Steiermarkin ja

Krainin R. jätti pojilleen perustaen siten Habs
burg suvun itävaltalaiset perintömaat. Saksan

valtakunnassa R. innolla puuhasi rauhan lujit-

tamisia hävittämällä useat rosvoritarien linnat.

Yksinkertaisten tapainsa ja suopean olemuksensa

tähden 1!. nautti suurta kansansuosiota.

:;. R. II (1552-1612i. saks.-roomal. keisari, hali.

v:sta 1576, Maksimilian II :n poika, Unkarinku-
ttingas v:sta 1572. Böömin kuningas v:sta 1575.

valittiin keisariksi isiinsä kuoltua. R. suosi lie

teitä ja taiteita ja kutsui hoviinsa m. m. Tyge
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Brahen ja Keplerin, mutta vähitellen hänessä ke-

hittyi mielisairaus, joka teki hänet kykenemät-

tömäksi hallitsemaan ; hän vetäytyi yksinäisyy-

teen ja joutui kokonaan suosikkiensa johdetta-

vaksi. R:n suosimaa katolista reaktsionia pro-

testantit asettuivat vastustamaan; viholliset puo-

lueet muodostivat aseellisia liittokuntia, unionin

ja liigan, ja Saksan valtakunta joutui täydelliseen

sekasortoon. Samoin kävi Italian perintömaissa.

Turkkilaisia vastaan sodittiin huonolla menes-

tyksellä, ja Unkarissa syttyi kapina Bocskayn
(ks. t.) johdolla. Kun R. itse ei tehnyt mitään
vaaran torjumiseksi, ryhtyivät hänen sukulai-

sensa hallituksen johtoon, ja hänen veljensä Mat-
tias riisti häneltä 1608 Unkarin, Itävallan sekä

Määrin. Säilyttääkseen Böömin R. myönsi sikä-

läisille protestanteille uskonvapauden n. s. ma-
jesteettikirjalla 1609. mutta 1611 Mattias pa-

kotti hänet vuotuista eläkettä vastaan luopumaan
Bööminkin kruunusta. G. R.

Rudolf, Frans Karl Josef (1858-89)

,

Itävallan arkkiherttua ja kruununprinssi, kei-

sari Frans Josef I:n ja keisarinna Elisabetin

ainoa poika, oli lahjakas ja sai huolellisen kasva-

tuksen, harrasti varsinkin sota- ja luonnontie-

teitä. Nai 1SS1 Stephanien. Belgian kuninkaan
Leopold II :ii tyttären, mutta avioliitto ei tullut

onnelliseksi. Kuoli äkkiä Meyerlingin metsästys-

linnassa yhdessä rakastajattarensa, vapaaherra-

tar Vetseran kanssa tavalla, jota ei ole täydel-

leen selvitetty. Kirjoitti muutamia matkakerto-
muksia ja suunnitteli suurta. Itävalta-Unkaria

kuvaavaa teosta : .,Die tfsterreichisch-Umrarische

Vfonarchie in Wort und Bild" (1886-1902).

G. R.

Rudolfin taulut (t ab u 1 se R u d o 1 p li i n a?)

.

Keplerin 1627 laatimat kiertotähtitaulut. ks.

Kepler.
Rudolf-järvi (Basso Narok = ..tumma vesi"),

laskujoeton järvi Itä-Afrikassa, suurimmaksi
osaksi Englannin Ttä-Afrikassa (pohjoiskärki kuu-
luu v:sta 1907 Abessiinialle). on syntynyt pit-

kään, etelästä pohjoiseen kulkevaan itä-afrikka-

laiseen hautaan, n. 280 km pitkä, 60 km leveä,

9,000 km 2
,
pohjoispäässä, johon laskee Omo-joki.

sangen matala, etelässä syvempi ; tiedot sen kor-

keudesta (yi. merenp.) vaihtelevat. Muutamia pie-

niä tuliperäisiä saaria. Vesi vähäsuolaista. Ran-
nikot autiot, erämaanluontoiset. monta sammu-
nutta tulivuorta. Pohjoisrannikko suoperäistä.

Itärannikko on melkein asumaton, länsiranni-

kolla kuljeskelee paimentolaisia. — R :n löysivät

Teleki ja Höh n el 1888. E. E. K.

Rudolstadt [rudolstat], kaupunki Keski-Sak-
sassa. Sch\varzhurg-Rudolstadtin ruhtinaskunnan
pääkaupunki. Weimarista etelään, kauniissa seu-

dussa Thuringerwaldin pohjoisjuurella, Saalen
vas. rannalla: 12.9)57 as. (1910; protestantteja).
— Ruhtinaalliset ITeideckshurc;in ja Ludwigs-
burgin linnat, 4 kirkkoa, Rudolsbad-kylpylaitos

;

lukio, opettajaseminaari, teknillinen oppilaitos.

kauppakoulu, kirjasto (yli 65,000 nid.), teatteri.

Keskusvirastojen asuinpaikka. — Harjoitetaan
kemiallista, posliini- y. m. teollisuutta. — R. mai-
nitaan ensi kerran 800. Tuli 1 ri3f> Schwarzburgin
ruhtinaalle. Maakreivi Fredrik poltti sen 1345.

Uskonpuhdistus pantiin toimeen 1532. (E. E. K.)

Rudom ,/>»-/. t manttaalin suuruinen rälssi-

tila Lappträskin pitäjässä lähellä Lappi raskin

rautatieasemaa. Tila on ollut Wildeman-, af Ene-
hjelm-, Langenskjöld-, Gylling-, Krook-, Creutz-

ja Liljeblad-suvuilla. Nykyään (1915) se on

kauppaneuvos J. Askolinin perillisten hallussa.

Päärakennus on 1700-luvulta. A. Es.

Rudorff, Adolf Friedrich (1803-73),

saks. lainoppinut, toimi professorina Berliinissä.

Julkaissut: „Recht der Vormundschaft" (1832-34),

„Röm. Rechtsgeschichte" (1857-59), „Fr. K. v. Sa-

vigny" (1863).

Rudra, muinais-int. jumala, jonka ajateltiin

liikkuvan vuoristossa, missä hänen surmaava
nuolensa kohtaa sekä karjaa että ihmisiä. Häntä
pelättiin sentähden suuresti, ja hänelle uhrattiin

vain siinä toivossa, että säästyttäisiin hänen

vihaltansa. Hän kuului intialaisten jumalien

asuras-ryhmään, joissa demoniset piirteet ovat

vallitsevina. E. K-a.

Rueda [-e'-], Lope de (n. 1500-n. 67), esp.

näytelmänkirjoittaja, teatterinjohtaja ja näytte-

lijä, jonka kukoistusaika on 1544-66. Hänen teok-

sistaan mainittakoon huvinäytelmät ..Eufemia",

..Armelina", ,,Los enganos" ja ,,Medora", osittain

runopukuiset, osittain suorasanaiset paimenkes-

kustelut „Coloquios", kansanelämän kuvaukset

(pasos) sekä runomuotoinen vuorokeskustelu

,,Dialogo de Cas ealzos". R:n teokset julkaistiin

1567-88 yhteisnimellä „E1 deleitoso". E. Kr-».

Rufidschi (Rufiji), joki Saksan Itä-Afrikassa,

syntyy Livingstone-vuoristosta tulevista Lmvego
ja Ulanga nimisistä lähdejoista, virtaa aluksi

koillista, sitten, saatuaan vas. suuren Ruaha nimi-

sen lisäjoen, itää kohti, laskee vastapäätä Mafian

saarta 65 km leveän, monihaaraisen suiston kautta

Intian valtamereen. Kuljettava vain suupuolella.

Rufinus frufi'-], itäroomal. valtiomies, syntyi-

sin Akvitaniasta, v:sta 390 magister officiorum

ja v:sta 392 pra?feetus prretorio. Theodosius

Suuren määräämänä Arkadioksen suojelijaksi R.

viimemainitun noustua valtaistuimelle 395 oli

todellinen hallitsija
;
turhaan hän kuitenkin koetti

saada tyttärensä nuoren keisarin puolisoksi.

R., joka m. m. oli tehnyt itsensä vihatuksi saa-

liinhimonsa vuoksi, murhattiin sain. v.. kenties

vastustajansa Stilikhon aloitteesta. E. R-n.

Rufus ks. C u r t i u s Rufus.
Rugarvi ks. Rukajärv i.

Ruge /-»-/. Arnold (1803-80), saks. kirjai-

lija ja politikko; istui ylioppilaana viisi yuotta

linnavankeudessa senvuoksi, että oli ottanut osaa

Bursehenschaftiin (ks. t.) ; asettui 1832 dosentiksi

Hallen yliopistoon; julkaisi v:sta 1837 aika-

kauskirjaa ,,Hallesche Jahrbiieher", sittemmin

»Deutsche Jahrbiieher"; se lakkautettiin 1S42.

minkä jälkeen R. muutti Pariisiin; julkaisi siellä

viidessä K. Marxin kanssa aikakauskirjaa

„Deutsch-französisehe Jahrbiieher" (2 vhk.),

mutta erosi pian Marxista, jonka sosialismia ei

hyväksynyt. Otettuaan 1848-49 osaa Saksan

vallankumousliikkeeseen m. m. äärimäisen vasem-

miston jäsenenä Frankfurtin parlamentissa hänen

täytyi 1850 paeta Englantiin; oltuaan jonkun

aikaa Ma/.zini'n y. m. Lontoossa perustaman

eurooppalaisen vallankumouskomitean jäsenenä

asettui Brightonin kaupunkiin; sai v:sta 1877

Saksan valtakunnalta vuotuisen apurahan tunnus-

tukseksi toiminnastaan Sak-an yhteyden liyväksi.

Julkaisuja: „Aus friiherer Zeit" (1863-67), muu-

tamia kertomuksia, näytelmiä y. m. J. F.
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Rugilaiset 1. rugit, germ., gootteihin lukeu-

tuva kansa, joka alkuaan asui Oderin suulla, sit-

ten keskisen Tonavan varsilla kuuluen Attilan

valtaan. Odovakar. mahdollisesti itse rugilainen,

vangitutti 487 heidän kuninkaansa Fevan, jolloin

osa kansasta pakeni itägoottien luo ja sitten hei-

dän kanssansa tuli Italiaan. A*. G.

Rugnola, maatila Kemiön pitäjässä n. 7 km
kirkolta pohjoiskoilliseen, käsittää 1 verotilan ja
''< rälssitilaa, yhteensä 3 5

/g manttaalia. E. mai-

nitaan jo keskiajalla. Ennen v. 1442 Hakan
Frille oli lahjoittanut sen Pyhän ruumiin altta-

rille, jonka kuoriin hänet sen johdosta haudat-

tiin. 1500-luvun alussa R. oli Bitz- ja Fincke-

suvuilla, 1593-1601 omisti sen eräs Torkel Antin-

poika, 1600-luvun alkupuolella se kuului Joen-
suun Horneille, 1700-luvulla m. m. Johnstone-
suvulle ja viimeksi se on ollut Wrede- ja Armfelt-

suvuilla. Nvk. omistaja (1915) J. \V. Wikman.
A. Es.

Rugoosit (Tetracorallia), sukupuuttoon kuol-

leita paleozooisen maa'lmankauden korallieläimiä,

joiden ruumiin pohjalukuna, oli 4.

Ruha, ratsuvelvollinen säteri Orimattilan pitä-

jässä Porvoonjoen rannalla 16 km Orimattilan
asemalta Lahden-Loviisan radalla etelälounaaseen,

käsittää päätilan lisäksi 4 verotilaa, yhteensä
2 manttaalia, lähes 3.000 ha. Meijeri. — R:n
omisti 1600-luvun lopulla eversti G. J. Wrede ja

hänen kuoltuaan 1695 hänen tyttärensä Elsa ja

tämän puoliso eversti A. J. Gjertta (k. 1739).

1740-luvulla E. joutui kapteeni Henrik Lövingille,

joka perusti tilalle 1746 lammastarhan, hank-
kien siilien lampaita Espanjasta saakka, sekä

vähää myöhemmin pienen verkatehtaan.. Nämä
laitokset eivät kuitenkaan oikein kannattaneet
huonon menekin tähden. Löving-suvulta R. jou-

tui naimisen kautta majuri Henrik Töllille liiiii

o. s. Löving) ja häneltä 1830-luvulla kapteeni
L. M. Björkenheimille, jonka tyttären myötäjäi-
sinä tila siirtyi kreivi Adolf Aminoffille. Nykyään
(1915) R. on tilanomistaja A. Jokisen hallussa.

— Vanhan puiston ympäröimä, 1903 uusittu,

päärakennus on 1750-luvulta. A. Es.

Ruhjevamma, kontusioni (lat. co)i1usio), sel-

lainen ruumiinloukkaus, jossa kudokset joltakin
kohden ovat tylsän esineen vikuuttamia (vasta-

kohta: esim. terävän aseen synnyttämä haava).

R. saattaa olla asteeltaan hyvin erilainen; mil-

loin on vain iho vioittunut, niin että syntyy
mustelma, milloin sen alla olevat kudoksetkin
ovat turmeltuneet, niin että repeytyvät ja ehkäpä
kuoleutuvat, milloin voi sysäys kohdata syvem-
mälläkin olevia luita ja elimiä, aiheuttaen luun
murtumisia, sisällisiä verenvuotoja y. m. elinten

vikaantumisia. Hoito riippuu kokonaan vamman
laadusta ynnä siitä ruumiinosasta ja elimestä,

joka on vioittunut. M. O /;.

Ruhla [rulaj, kaupunki Keski-Saksassa Thii-

ringervvaldissa, Gothasta länteen, puoleksi Sach-

sen-Weimarin. puoleksi Sachsen-Koburg Gothan
alueella; '7,017 as. (1905). — Suurherttuallinen
metsästyslinna (nvk. Kurhaus), museo. Barjoi

tetaan tunnettua piipputeollisuutta, lisäksi valmis
tetaan leikkikaluja, rasioita, taskukelloja y. m. s.

— Oli keskiajalla kuuluisa asesepistään.

Ruhnken [ruskan], David (1723-98), saks.

filologi, v :sta 1761 historian ja puhetaidon pro

fessorina Leidenissä, v:sta 1774 myös kirjaston

hoitajana. K. oli erittäin terävä kriitikko ja

huomattavimpia latinisteja. Hänen teoksistaan
mainittakoon ,, Epistola* criticoe" (1749-51) sekä
useat kreik. ja roomal. tekstijulkaisut. E.R-n.
Rulioparlamentti (engl. rump parliament)

ks. Pitkä parlamentti.
~Ru.hr [rilrj, joki Länsi-Saksassa, Westfalenissa

ja Reinin-maakunnassa. Reinin lisäjoki oik..

alkaa Winterhergiltä, virtaa läntistä pääsuuntaa,
laskee Duisburgin (Ruhrortin) kohdalla Reiniin

:

235 km, vesialue 4.470 km 2
. Suurimmat lisäjoet ;

Möhne (jonka poikki kulkeva, 1913 valmistunut
638 m pitkä laaksosalpa patoo 130 milj. m3 vettä

sisältävän järven) oik., Wenne, Ilonne. Lenne ja

Volme vas. — R. on kuljettavaa 76 km. Koska
R. virtaa Saksan rikkaimman kivihiilialueen

(R e i n i 1 ä i s-w e s t f a 1 e n i 1 a i s e n 1. R:n
kivihiilialueen) halki, on liikenne sen

suupuolella tavattoman suuri; sen suussa olevat

satamalaitteet (Duisburg-Ruhrort) ovat Euroopan
sisäjokisatamain suurimmat. V. 1912 sinne tuo-

tiin 8,2 milj. ja sieltä vietiin 16,6 milj. ton.

tavaraa. Ennen itsenäinen kaupunki Ruhrort
(41.416 as. 1905; suurenmoista rauta- ja teräs-

teollisuutta) yhdistettiin 1905 Duisburgiin. R:n
kivihiilialueella (jossa kivihiilikerrokset peittä-

vät n. 900 km 2
) olevista suurista, etupäässä

rauta- ja terästeollisuutta harjoittavista kau-

pungeista mainittakoon Dortmund (josta Emsiin
johtavaa kanavaa myöten lähetetään paljon kivi-

hiiltä), Bochum, Gelsenkirchen, Essen. Miilheim.

Duisburg. Tavattoman taajaa rautatieverkkoa

myöten 1913 kuljetettiin päivittäin 35,000 vaunun-
lastillista kivihiiltä. E. E. K.

Ruhss [rusj ks. B o d e n-j ärvi.
Ruhtinas (ruots. furste. saks. Furst), 1) hal-

litsija yleensä, 2) hallitsijaperheen ei-ballitseva

jäsen (prinssi), 3) ylhäisimmän aatelin jäsen

eräissä maissa, esim. Saksassa, Venäjällä (kujasi.

Ranskassa (prince), Italiassa (principe), 4) eräi-

den Saksan valtioiden (Reuss, Selnvarzburg, Lippe
ja Waldeck), Liechtensteinin ja Monacon hallit-

sijani arvonimi; näinä alueet ovat ruhtinas-

kuntia. — Ruotsissa r:n arvo on annettu kaksi

kertaa (suvuille Hessenstein ja Puthus) ; Suo-

messa otettiin keisarin käskystä ritarihuoneen

kirjoihin ven. ruhtinassuku Mensikov. J. F.

Ruhtinaskunta ks. Ruhtinas.
Ruliu ks. E u n ö.

Ruhvi (ruots. mff), väestön asuntohuone
isoissa aluksissa. Euvipursissa ja muissakin pie-

nemmissä aluksissa, joissa on vain yksi yhteinen

suojus, nimitetään sitäkin r:ksi. /'. W. /..

Ruija. 1. Norjan Laiiin suom. nimitys.

norj. F i n m a r k e n (norjan kielessä fin = lappa

lainen). R. käsittää varsinaisen K.u i j a n a m ti n

(ks. Finmarken) lisäksi osan Tromssan
amtia, nimittäin Malangeniin asti, jossa aikoi-

naan on ollut Norjan valtakunnan pohjoisraja

ja josta silloinen Fiiiniork (= Lappi) alkoi. Pinta-

ala n. 67.400 km 2
, suurin pit. Vuoreijasta

Malangeniin n. 450 km; n. 64,100 as. (1900).

joista lappalaisia 17.200 ja suomalaisia (kvcener)

ii 7oii. sekä" suomalais-lappalais-norjalaista seka-

kansaa u, 8,000 henkeä. Suomalaisten lukumää-
rää osoittava luku ei kuitenkaan samalla osoita

K:n suomeapuhuvan tai osaavan väestön luku

määrää, joka yleensä lasketaan lähes puoleksi

li:ii koko väestöstä; suomalais-lappalais-norjalai-
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nen sekalainsa puhuu nimittäin suurimmaksi
osaksi suomea ja monet lappalaisista (varsinkin

Varangin puolessa) ovat täysin suomenkielen-
t:iitoisia, vieläpä useat norjalaisistakin. Lukui-
sissa kylissä suomalaiset muodostavat runsaasti

puolen asujamistoa (niinkin etäällä kuin Kjel-

vikin kylässä Mageron saarella). Vakinaisten
suomalais-asukkaitten lisäksi oleskelee R:ssa vuo-

sittain lukuisasti suomalaisia tilapäisesti kalan-

pyynnissä; viime vuosikymmeninä on kuitenkin
näiden luku huomattavasti vähentynyt. R:n suo-

malaiset, niin vakinaiset kuin tilapäisetkin, ovat
kotoisin enimmäkseen Kemin ja Oulun kihlakun-

nista, Tornion jokilaaksosta (rajan molemmilta
puolin) sekä myös Kajaanin kihlakunnasta.
1700-luvulla ei tiettävästi vielä R:ssa ollut suo-

malais-asutusta ; siirtyminen sinne alkoi toden-

näköisesti vasta 1800-luvun alkupuolella, käyden
pian kuitenkin jo niin runsaaksi, että 1845 R:ssa
oli 2,687 vakiuaista suom. siirtolaista. Vv. 1845-55

oli R:aan muuttaminen suurimmassa vauhdissa;

viimemain. v. oli suom. siirtolaisten lukumäärä
siellä 4,470, v. 1875 5,782 ja v. 1900 6,700. Nor-
jan hallitus on viime aikoina kaikin tavoin

koettanut vaikeuttaa suomalaisten elinehtoja

R:ssa ja ryhtynyt tarmokkaasti rajoittamaan
suomalaisuuden suurempaan valtaan pääsemistä
siellä. — Pääelinkeinona rannikolla on k a 1 a s-

t u s ja tärkeimpänä kalana turska monine
eri lajeineen (seiti, hyysa y. m.). Vuoden tär-

kein merikalastusaika, huhti-kesäkuu, tuottaa tav.

4-7.5 milj. mk. (v. 1906 6,947,220 mk.)
;

varsin

tärkeä myöhempänä kesäaikana on myös n. s.

..kesä- 1. kotikalastus", jonka saaliilla enimmäk-
seen tehdään vaihtokauppaa ven. (Arkangelista

y. m.) laivurien kanssa, vaihtamalla kalaa pää-
asiallisesti ruisjauhoihin (tav. saadaan niitä

20 kg 16-40 kg :11a turskaa, 30-80 kg :11a seitiä

[saitaa] ja liyysaa). Arvioitaessa kesäkalastus
tav. n. 3,5 milj. mk:ksi ja jokikalastus (lohta

y. m.) vähintään 280,000 mk:ksi, lasketaan R:n
kalastuksen tuottavan vuosittain 7,8-ll,a milj. mk.,
lukuunottamatta vielä sitä määrää, mikä saa-

liista jää suorastaan jokapäiväiseen elämiseen.
Valaanpyynti oli aikoinaan myös tärkeänä
elinkeinona, mutta v:n 1902 asetuksella se kiel-

lettiin 10 :ksi v :ksi Norjan rannikolla ja 1912
jälleen 10 :ksi v :ksi. Poronhoito (järvi- ja

jokikalastuksen ohella) on R:n sisä-osien asuk-
kaitten tärkein elinkeino; porojen lukumäärä
1907 n. 110,000. Kotieläimiä 1900: n. 1,300

hevosta, n. 20,000 nautaa, n. 35,000 lammasta.
n. 7,000 vuohta. Viljelyskasveista on
ainoastaan peruna huomattava. Ohraa on vil-

jelty hiukan niinkin pohjoisessa kuin Alattion-

vuonon rannalla, mutta siitä on yleensä luovuttu
sadon alituisen epävarmuuden vuoksi. — Metsiä
on vain R:n eteläosissa ja keskiosien alavam-
milla mailla (R:n amtissa on koivua 1,158 km 2 :llä,

mäntyä 651 km 2 :liä). Koivu, pienenä ja kitu-

kasvuisena, tunkeutuu etelästä jokilaaksoja myö-
ten kaikkialla aivan Jäämeren rantaan

; pohjoi-

sin mäntymetsikkö on Porsanginvuonon itäpuo-

lella 70° 20' pohj. lev. Kaikki metsä on valtion
omaa.
R:n mahtavaan ylänkömaahan (keskikork.

n. 500 m) tunkeutuu kaikkialla vuonoja,
joista huomattavimmat, idästii lukien, ovat:
Vnrangin-, Teno-. Laijis- (Lakse-), Porsangin-.

Suomalaisen kalastajan asunto Varanginvuonon
pohjoisrannalla.

Alattion- (Alten-) ja Naa- (Kvamangen-) vuonot,

sekä läntisimmässä osassa suurenmoisesta luonnon-

ihanuudestaan kuulut Jyykeän- (Lyngen-), Ulvus-

(Ulfs-) ja Paatsi- (Bals-) vuonot. Suurimmat nie-
met: Varjagnjarga 1. Varanginniemi, Tsor-

gosnjarga, Spiertenjarga ja Jyykeänniemi. —
Tärkeimmät joet: Tenojoki ja Alattionjoki

(ks. n.). — Rannikot korkeita, kohoten tav.

suoraan merestä jyrkästi 200-300 m:n kor-

keuteen, tarjoten vain harvoissa paikoissa (tav.

vuonojen perukoissa) hiukan tasaisempia kohtia

asutusta varten. Rannikko idässä saaretonta, poh-

joisessa ja luoteessa saarien suojaamaa; suu-

rimmat saaret: Magero, Soro, Kvalo, Seiland.

Arno, Vanno, Ringvasso y. m. R:n ylänkö-
maa on lounaassa ja lännessä korkeampaa,
aleten hiukan itää kohti. Korkeimmat tuntu-
r i t ovat Jyykeänniemellä Jseggevarre (1,915 m)
ja Jaigervasstinder (1,690 m) y. m. m. ikuisine

jäätikköineen ; muita huomattavimpia tuntureita

(lännestä lukien) : Rieppevarre (1,330 m), Nord-

mandsviktind (1,330 m), Rieppe (Nordreisassa.

1,330 m), Bretsegelhalde (1,260 m), Halde (ks. t.).

Tsokka-Rassa (1,130 m), Vuorjegaisa (1,017 m)
ja Rastegaisa (ks. t.). Suurimmat ikuiset
j äätiköt: Oksfjordjokel (1,166 m) ja Seilands-

jokel (1,075 m). — R:n luonnosta ja sen

kaiusta jylhyydestä antaa aavistuksen jo maan
keskikorkeus (500 m), kun tiedetään täydellisen

tunturiluonnon rapautuvine kivilouhikkoineen ja

varpukasvullisuuksineen Etelä-R:ssa alkavan n.

300 m:n korkeudesta ja pohjoisessa sekä luo-

teessa jo muutamia metrejä yi. merenp. Ilmasto
seudun pohjoiseen asemaan katsoen varsinkin

rannikolla erittäin lauhkea. V:n keskilämpö ran-

nikolla (Hammerfestissä) + 2° C, sisämaasi

(Kautokeinossa ja Karasjoella) — 3° C. Keski-
yö n a u r i n k o on näkyvissä 2-2 l

/s kuukauden

ajan (71° :n tienoilla 13 p:stä toukok.—31 p:ään

heinäk.). — Tärkeimmät liikepaikat rannikolla:

T r o m s s a n, H a m m o r f e s t i n. V u o r e i j a n

ja V e s i s a a r e n kaupungit (ks. n.) sekä Tal-

vikin, Bossekopin. Klvebakkenin. ITonningsvaagin.

Mehavnin, Pinkongkjeilenin ja Berlevaagin kylät

ynnä K i r k e n e s in tehdaskylö (rautakaivokset

ja tehtaat Etelä-Varangissa) ; sisämaassa: Karas-

joen ja Kautokeinon kirkonkylät.— R:sta iKirke-

nesistä ja Vesisaaresta alkaen) on kolnio kertaa

viikossa postilaivayhteys Etelä-Norjaan läpi vuo-
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Honningsvaagin kalastajasatarna Mageren saarplla.

den ; Tromssasta 5 kertaa viikossa (samoin kesäi-

sin Hammerfestistä) ; sitäpaitsi oli vuonoilla vil-

kas paikallislaivaliikenne. -— Säännöllinen laiva-

liikenne on myös Vuoreijasta Arkangeliin.
Historia a. Kuten ylempänä mainittiin, oli

varsinaisen Norjan pohjoisraja muinoin Malan-
geniu kohdalla, ja siitä alkoi Lappi, norjalaisten

silloinen Finmork, joka idässä luettiin ulottu-

vaksi aina Vienanmereen saakka. Tällä alueella,

jossa norjalaiset, ruotsalaiset, suomalaiset ja

venäläiset kävivät verottamassa lappalaisia, muo-
dostui vähitellen joukko yhteisalueita (,,fa>lles-

distrikter") Norjan, Ruotsin (Suomen) ja Venä-
jän kesken, aiheuttaen alituisia riitoja mainit-

tujen valtakuntain kesken. Kauan aikaa oli

nykyisten Kautokeinon, Karasjoen, Polmangin
ja Utsjoen pitäjäin seutu Norjan ja Ruotsin
(Suomen) yhteisenä. Kuollanniemi ja nykyinen
Varanki Norjan ja Venäjän s,ekä Inari Norjan,
Venäjän ja Ruotsin (Suomen). Rajat pysyivät
myöhäisiin aikoihin epämääräisinä, kunnes ne
v:n 1751 rajankäynnissä järjestettiin Suomen ja

Norjan välillä sekä 1826 Norjan, Venäjän ja

Suomen villillä. Näissä rajankäynneissä tulivat

Suomen edut niin huonosti valvotuiksi, että Suomi
suljettiin pois Jäämeren (täällä alati sulan) yhtey-

destä (vain kapeiden maakaistaleiden erottamana
siitä). Uusien rajojen kautta jakautui siten enti-

nen Lappi. Finmork 1. Finmarken neljään osaan,

nimittäin Venäjän- 1. Kuollan-Lappi, Suomen-
Lappi, Norjan-Lappi 1. R u i j a ja (Ruotsille jää-

nyt osa) Ruotsin-Lappi. — R:ssa järjestyi sisäi-

utn hallinnollinen jako nykyiselleen 18(30. kun
silloinen R :n amti jaettiin kahteen osaan, nykyi-

siin R;ii ja Tromssan amteihin. [A. V. Ervasti,

.,Suomalaiset Jäämeren rannalla" (1884); P. Nis-
sen. „Faedrelandet'' (1914) ; J. A. Friis. ..En Som-
mer i Finmarken" (1880).] — 2. R:n amti
ks. F i n m a r k e n. /.. H-nen.
Ruijan-ahven (Sebastes norvegicus I. marinus),

piikkieväisiin kuuluva, ulkomuodoltaan sangen
paljon ahventa muistuttava, n. 1 m:n pituiseksi

kasvava merikala. On yleinen Pohjois-Jäämeressä,
m. m. Varankivuondssa, sangen harvinainen jo

Pohjanmeressä etelässä. R:ta pidetään sangen
herkullisena, kalastus m. m. Norjan rannikoilla

verraten huomattava. /. V-s.

Ruijan-pallas ks. K a m pe 1 a t.

Ruijter / riii-J, M i c h i e 1 A d r i a a n s z o o n

(1607-76), alankoni, nierisankari
: yleni vähitellen

matruusista kenraalianiiraaliluutnantiksi
; osoitti

erinomaista kuntoa isänmaansa monissa sodissa

Espanjaa. Ruotsia, barbareskivaltioita. Englantia
ja Ranskaa vastaan; m. m. hän 1659 vei laivas-

ton Tanskan avuksi Ruotsia vastaan; v. 1666 hän
yliamiraalina voitti Englannin laivaston North
Forelandin kohdalla, saarsi Lontoon ja pakotti

Englannin Bredan rauhaan 1667; sai kuolinhaa-
van taistellessaan Messinan kohdalla ranskalaisia
v, istaan (1676); muistopatsas Rotterdamissa.

J. F.

Ruin /-*'-/, Waldemar (s. 1857), suom.

yliopistomies, yliopp. 1876, fil. kand. 1881, fil. lis.

1886, filosofian dosenttina v:sta 1887. kasvatus
ynnä opetusopin professorina v:sta 1888; ollut

v:sta 1889 ylioppilastutkintovaliokunnan puheen-
johtajana ja v:sta 1915 yliopiston rehtorina:

vv:na 1907-15 oppikoulukomitean puheenjohta-

jana. Julkaissut m. m. väitöskirjat „Kunskap
och ideal" (1886) ja ,,Om karaktärsbildnineens
didaktiska hjelpmedel" (1887), jolla viimemaini-
tulla teoksella hän meidän maassa ensimäisenä
on raivannut tietä herbartilaiselle kasvatusopille.

Tunnettu esitelmöitsijänä ja puhujana. M. S.

Ruineerata (lat. rm'na = raunio), hävittää.

tuhota, saattaa perikatoon, vararikkoon.
Ruis (Secale cereale), viljakasvina viljelty.

1 A/2-2 1
/2 m korkea, kapealehtinen heinä, jonka

nivelikkäässä. tasa soukassa kerrotussa tähkässä

on vuorotellen vastakkaisilla puolin lapakkoa täh-

kylä, missä on 2 siitoskykyistä kukkaa ja kol-

mannen surkastunut jäännös. Kaleet 1 -suoniset.

Sekä kaleet että helpeet ovat pitkävihneisiä. Tyy-
pillinen tuulensuosija. R. polveutuu todennäköi-

sesti Välimerenmaista Keski-Aasiaan asti kasva
vasta 8. montanum lajista, joka eroaa r:sta pää
asiallisesti vain siinä, että se on monivuotinen
ja että sen tähkäla pakko kypsyessä murtuu pala-

siksi. R. on verraten nuori viljalaji. Sitä eivät

tunteneet vanhat aasialaiset sivistyskansat, ei-

vätkä egyptiläiset ja kreikkalaisetkaan. Vasta

Kristuksen syntymän seuduilla mainitaan sitä

viljellyn Pohjois-Italiassa ja pian senjälkeen

myös Traakiassa ja Makedoniassa. Luultavasti

alkoi viljelys Kaukaasian seuduilla ja pohjois

osissa Balkanin niemimaata ja levisi täällä

muuanne, varsinkin Pohjois-Eurooppaan. jossa

sitä kuitenkin vielä keskiajalla viljeltiin paljoa

vähemmän kuin ohraa. Vielä keskipalkoilla 1400-

lukua sanottiin r:ta Ruotsissa uudeksi viljalajiksi.

Suomessa r. oli tunnettu ennen kristinuskon

tuontia maahan, mutta sitä viljeltiin vanhimpina
aikoina melkein vain Lounais-Suomessa ja Suo
menlahden rannikkoseuduissa. Nykyisin se on

meidän pääleipäviljamme ja sitä viljellään ylei-

seen napapiirin paikkeille saakka. Pohjoiseni

pana käy viljelys hyvin epävarmaksi ja lakkaa

pian kokonaan. Kuitenkin on vielä Inarinjärven

pohjoispuolella korjattu r. -satoa. Yleensä maini-

taan r: n-viljelyksen alueeksi Euroopassa 50-60° :n,

Pohj.-Ameriikassa 40-55° :n välisiä seutuja. Suu
rin on viljelys Euroopassa. Vielä Keski-Saksassa

on r. tärkein leipävilja. Etelämpänä sitii kasva-

tetaan vain vuoriseuduissa. A". /,.

R :ta viljellään syys-, j u h a n n u s- t.

kevät-r:na. Syys-r. kylvetään meillä tav. elo-

kuun alkupuoliskolla ja sato korjataan seur.

syksynä. ,luhannus-r. (juuri-, juurus-, kesä i

kylvetään juhannuksen tienoilla; ensimäisenä v.
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kasvanut laiho niitetään vihantarehnksi
;

jyvä-

sato tuleentuu vasta seur. v. Kevät-r. kylvetään
keväällä ja kypsyy saman v:n syksyllä. Syys-
r:n viljelys on meillä yleisintä, mutta juhannus-
r.-n viljelys on voittamassa alaa. Kevät-r :n vil-

jelyksellä ei maassamme ole merkitystä. Varsi-

naisia eri r.-muunnoksia eivät syys-, juhannus-
ja kevät-r. ole, vaan eroavaisuudet johtuvat nii-

den kasvuajan pituudesta, tavallisesti viljely --.-

olojen p
: tempiaikaisesta vaikutuksesta.

R.-laatuja on muihin viljakasveihin verrattuna

vähän. Erot eri laatujen kesken ovat vähem-
män kasvitieteellistä kuin kasvullista laatua ; ne
ilmenevät erilaisena talvikestävyytenä, eri suu-

ressa pensastumiskyvyssä, oljen vahvuudessa

y. m. — Suomalaisista maatiaislaaduista ovat

vanhastaan tunnettuja Vaasan-r. ja Uudenmaan-r.
Varsinkin edellisellä on aikaisemmin ollut suuri

menekki ulkomaillakin, vähemmän sen ominai-

suuksien vuoksi kuin siitä syystä, että se on
ollut riihitettyä. Näillä molemmilla r.-laaturyh-

millä on pienet jyvät ja heikonpuoleinen olki.

— Ulkolaisista valikoiduista tai jalostetuista

r. -laaduista, mitä meilläkin on viljelty tai viljel-

lään, mainittakoot Probsteier-, Schlanstedter-.

Petkus- ja prof. Heinrichin r. sekä Svalöfin

tähti-r. Suom. r. -jalostuksia ei ole olemassa.

Edullisin r.-maa on hyvä hiekkamaa tai hiekan-

sekainen savimaa. Kevyillä multamailla ja kivi-

sillä hiekkamailla viljellään etupäässä juhannus-
r :ta. Jäykemmillä mailla, jotka keväisin, pinta-

maan jäätyessä, liikehtivät, r:n juuristo helposti

vioittuu. — R. kestää kaikista viljakasveista

parhaiten kuivuutta. — R. kylvetään meillä kesan-
toon tai puolikesantoon ja on niin ollen ensimäi-
senä kasvina useimmissa vuorotuksissa. — Vaikka
r. on tärkein leipäviljakasvimme, ei kotimainen
viljelys läheskään riitä maamme r:n-tarvetta
tyydyttämään, vaan kasvaa ulkolainen tuonti vuo-
sittain. 20-25 v. sitten arvioitiin vuosisato
n. 300 milj. kg:ksi, 1909-12 n. 270 milj. kg:ksi.

Samaan aikaan oli r:n ja r.-jauhojen tuonti kas-
vanut 5-6-kertaiseksi, ollen 1909-12 keskimäärin
n. 350 milj. kg (1 hl rukiita = 70 ä 72 kg).

V. A.

Ruisdael, J. van ks. Ruysdael, J. van.
Ruiskaunokki ks. Kaunoki t.

Ruisku, koje, jolla voi työntää (,,ruiskuttaa")
jotakin nestettä suihkuna määrättyyn suuntaan.
Jokaiseen r:uun kuuluu pumppulaite (ks.

Pumppu), joka panee nesteen liikkeeseen,

suukappale (r:n-torvi), josta neste virtaa
ulos, ja — enimmäkseen — taipuisa letku, joka
johtaa nesteen pumpusta suukappaleeseen.
R:uja on monta eri laatua ja kokoa aina pie-

nistä lääkärien sormi-r:ista suuriin, konevoi-
malla käytettäviin uudenaikaisiin palo-r :ihin.

Letkulla varustetut metalliset r:t. joita enim-
mäkseen käytetään palo-r :ina, voidaan käyttö-
voimaan katsoen jakaa käsi- ja k o n e-r :i li i n.

Edellisten pumppulaitteet ovat tav. yksitoimisia,

ja muissa, paitsi pienissä kannettavissa r:issa,

on kaksi vastavuoroisesti imeviiä ja työntävää
mäntää. — Suukappale antaa suihkulle määrätyn
muodon. Yleensä suihkun tulee niin kauan kuin
suinkin pysyä eheänä, s. o. kantaa mahdolli-
simman pitkälle ennen hajoamistaan. Mutta on
myöskin suihkua hajoittavia suukappaleita, esim.
konttien ja teideu kastelussa käytettäviä.

Ruiskun pumppulaite.

Kuva esittää kaavamaisesti kaksisilinteriseu
r:n pumppulaitteen. Siihen kuuluu silinterit aa,
männät bb, imuaukko i. imuventtiilit ViPx; puris-
tusventtiilit v*v-z, paineaukko p, painejohdon
ilmakupu c; pumpun yläpäässä on mäntiä liikut-

tava vipulaite. Vanhanmallisissa pumpuissa oli

koko laite otettava hajalle, jos mieli päästä
käsiksi sisäosiin, eten-

kin venttiileihin
;

uu-

demmissa pääsee vent-

tiileihin heti käsiksi,

kun kansi k (ks. kuv.)

irroitetaan. Toinen pa-

rannus on se, että imu-
johtoonkin on sovitettu

ilmakupu, joten veden
nousu imujohdossa tapahtuu tasaisemmin. Ruos-
tumiselle alttiimmat osat yleensä ovat mes-
singistä, ilmakuvut vaskesta. — ks. Höyry-
ruisku ja Palotoimi. E. S-a.

Ruiskukalat (Toxolcs), etupäässä meressä
Intiasta Austraalian pohjoisrannikoille eläviä

pienehköjä piikkieväisiä, tunnettuja (etenkin

Jaavassa koristuskalana pidetty T. jaculalor)

omituisesta tavastaan pyydystää saalista ruiskut-

tamalla 1 V2 m :kin päästä vesipisaroita lähellä

vedenpintaa istuvia hyönteisiä kohti saadakseen
ne putoamaan veteen. /. V-s.

Ruiskukka = ruiskaunokki, ks. Kaunoki t.

Ruiskukurkku (Ecballinm elatcrium), Cvcurhi-

£acea;-heimoon kuuluva, Välimerenmaista kotoi

sin oleva, maata pitkin rentona kasvava, pitkä,

harmaanvihreä, kankeakarvainen, 1-vuotinen

ruohokasvi, joka viljeltynä viihtyy Etelä- ja

Keski-Ruotsissa asti ja joka on tunnettu siitä,

että sen 4-5 cm pitkä marja- irtautuessaan

hedelmäperästä äkkiä ruiskuttaa limaisen sisäl-

tönsä siemenineen kauas. R:n kuivattua hedelmä-

mehua käytettiin ennen tärkeänä, hyvin voimak-
kaasti vaikuttavana ulostuslääkkeenä. K. L.

Ruiskupullo, kemistien käyttämä. vedellä

osaksi täytetty lasipullo sakkojen huuhtomista
varten. Kuten kuva näyttää, on

siinä kaksi lasiputkea. Toiseen pu-

haltamalla pullossa tiivistynyt ilma

painaa veden juoksemaan hienona
suihkuna ulos toisesta. U. «S':?>.

Ruiskutus. 1. LääJcet. Injek-

tsioni, veden tai muiden nesteiden

ja lääkesekoitusten saattaminen kor-

vaan, nenään, peräsuoleen, emään
j. n. e., mikä tapahtuu monenlaisten tautien ja

taudintilojen paikallishoidossa. I h o n a 1 a i n e n

(hypodermaattinen. subkutaaninen) r. toimitetaan

erilaisten tarkoitusperien saavuttamiseksi terävä

ja onttokärkisellä Pravazin ruiskulla, jolla lää-

kettä, morfiinia, kokaiinia y. m. ruiskutetaan ihon

läpi sen alla oleviin kudoksiin. Seerumhoidossa
ruiskutetaan niinikään erikoisella, tarkoitusta

varten tehdyllä ruiskulla eri tavoin valmistettu»

seerumia ihonalaisiin kudoksiin. M. O-B.

2. P u u t a r li a n h o i d o s s a, varsinkin he-

delmänviljelyksessä, r:1 suoritetaan myrkyllisillä

liuoksilla tuhoeläinten, etenkin hyönteisten, sekä

loissienten torjumiseksi. Paitsi vaikuttavaa myrk-
kyä, sekoitetaan puutarharuiskeeseen tavallisesti

jotain kiinnitysainetta, sokeria, melassia, suopaa,

jotta se pysyisi kasvin pinnassa, kunnes sopiva

aika tulee vaikuttamiseen. Neste saadaan tasai-

Ruiskupullo.
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sesti leviämään erikoisilla Rajoittajilla varustet-

tujen puutarkaruiskujen avulla.

A. Sieniruiskeiden (fungisidien) määrä
on tappaa joko sienen kasvullinen osa. rihmasto,

tai sen itiöt 1. oikeastaan itiöstä esiinkasvava

iturihma. Sienirihmaston solut ja itiöt ovatkin

sangen arkoja mineraalimyrkyille, omenarupi-
.sienen itiöt esim. kuolevat sangen laimean vaski

sulfaattiliuoksen vaikutuksesta, mutta luonnossa

myrkkyaineiden pääsy loissienten yhteyteen
useimmin on sangen rajoitettu, näiden rihmasto

kun yleensä elää isäntäkasvin solukkojen sisässä

ja itiötkin, varsinkin talviasi eet. tav. ovat hyvin
suojeltuja epäedullisilta vaikutteilta. Siksi onkin

fungisidien käyttämisellä pääasiassa ehkäisy-

toimenpiteen luonne; jos sieni kerran on pääs-
syt tunkeutumaan isäntäkasvin sisään, ei tiitä

ruiskeilla enää voida parantaa. Luonnossa ruiske

vaikuttaakin siten, että kaste tai sade saattaval

kasvin pinnalle pudonneen itiön itämään samalla

liuentaen jonkunverran kuivunutta ruisketta,

jonka sisältämä myrkkyaine sitten tappaa itu-

rihman. Sieniruiskeissa ovat tavallisimmin \ aski-

suolat, etenkin vaskisulfaatti (vaskivihtrilli) , vai-

kuttavina myrkkyaineina. Yleisin vaskisulfaattia

sisältävä sieniruiske on li o r d e a n x-n este:
2 kg vaskivihtrilliä. 1 kg sammuttamatonta
kalkkia, 100 1 (pehmeää) vettä. Bordeaux-neste
on käytettävä verekseltään. Jos Bordeaux-nestee-

seen lisätään sokeria tai melassia (100 1 nestettä,

50 g sokeria), kestää se säilytystä jonkin a : kaa.

ja jos lisätään pariisinvihreää, vaikuttaa se

samalla hyönteisruiskeena.

B. Hyönteisruiskeet (insektisidit) vai-

kuttavat joko iho- tai suolimyrkkyinä, ja niiden

käyttötavan tulee olla sovellettu kulloinkin tor-

juttavan tuhohyönteisen elintapojen mukaan.
1) Ihomyrkyt ovat tehoisimmat pehmeäpintaisille,

karvattomille tai lyhytkarvaisille ja hidasliikkei-

sille eläimille, mitkä samalla elävät joukoittain

:

kirvoille, kaalimadoille, .Ertocampa-toukille y. m.
Ihomyrkkyjä : K v a s s i a n e s t e (Kochin neste) :

7.5 kg kvassialastuja, 12,5 kg saksansuopaa,
100 1 vettä. Tupakka haude: 2 1 nikotiini-

sulfaattiliuosta (8-9%:ista), 2 1 saksansuopaa.

100 1 vettä. Paloöljyemulsioni: 200 1

paloöljyä, 12,5 kg saippuaa, 100 1 vettä. Kalkki-
tulikiviliuos, jonka vaikuttavina osina

ovat kalsiumin sulfidit. Yleisin ohje on: 20 kg
rikkiä, 10 kg sammuttamatonta kalkkia, 100 1

vettä. Kalkkitulikiviliuos on osoittautunut erin-

omaiseksi ihomyrkyksi myös vaikeasti hävitettä-

ville kilpikirvoille sekä samalla jokseenkin tehoi-

saksi fungisidiksi omenan ja päärynän ruvelle.

2) Suolimyrkkyjen on määrä joutua ravinnon
mukana tuhoeläimen ruuansulatuskanavaan. Niitä

käytetään hyönteisiä vastaan, joilla on purevat
tai nuolevat suuosat kuten kovakuoriaisille, perhos-

toukille y. m., mutta eivät sovellu eläimille,

joilla on pistävät ja samalla imevät suuosat, esim.

kilvoille, marjaluteille j. n. e. Yleisimmin käy
tetty suolimyrkky on pariisin- 1. keisarin
v i h r e ä, joka on arsenikkihapokkeisen ja etikka

happoisen vasken kaksoissuola ; 100-200 g parii-

sinvihreää, 250-500 g vasta sammutettua kalkkia.

100 1 vettä. Pariisi nvihreäneste ei kestä säily

tystä. Liian runsas käyttäminen usein vahingoit-

taa. Pariisinvihreän asemesta on etenkin A.me

riikassa viime aikoina alettu käyttää lyijy

arsenaattia, joka on viljelyskasveille paljoa vaa-
rattomampaa. Myrkyllisten arsenikkiyhdistysten
asemesta käytetään myös n. 2%:ista barium
kloridiruisketta melko hyvällä menestyksellä.

Puutarharuiskun tulee täyttää seuraavat ehdot:

1. Nesteiden yhteyteen joutuvain osien tulee ker-

naimmin olla messinkisiä. 2. Ruiske on saatava

verrattain korkean paineen alaiseksi (n. 1,5-2 ilma

kehää). ''>. llajoittajan tulee hajoittaa neste utu-

maiseksi vihmaksi. 4. Suuremmissa ruiskuissa

tulee olla itsetoimiva sekoittaja, joka pitää säi-

liönä olevan nesteen tasaisessa liikkeessä. [Holl-

rung, ..Die ehemisehen Mittel zur Bekämpfung der

Pflanzenkrankheiten" (1914). ] J. A. W.
Ruiskutusreikä (spiracidum). 1. Kaksi auk-

koa useimpain rustokalojen pään yläpinnassa,

silmien takana, johtavat suuonteloon vieviin

käytäviin ja vastaavat alkuperäistä ensimäistä

kidusrakoparia leuka- ja kielikaaren välissä —
r:ssä on vielä kiduksen jäännös, n. s. valekidus

(pscudobranchia). R:ien kautta voi kulkea vettä

edes takaisin, siitä nimi. Maaluurankoisilla r.-

käytäviä vastaavat Eustachion-torvet ja itse auk-

koja rumpukalvon peittämä reikä. — 2. Valaiden
yhtyneistä sieraimista (kaikilla nämä eivät ole

yhtyneet) muodostunut hengitysaukko tav. pää-

laen korkeimmalla kohdalla, muutamilla erityisen

kohokkeen päässä, joten eläin hengittäessä voi

pysyä melkein kokonaan veden sisässä. R:stä
näyttää uloshengittäessä nousevan 5-10:kin m:iii

korkea vesisuihku, jonka vuoksi ennen luul-

tiin valaiden nielevän vettä ja sitten taas ruis-

kuttavan sen ulos. Todellisuudessa suihku on pää-

asiassa ahtaasta aukosta voimakkaasti kylmään
ilmaan puserretun hengitysilman tiivistyvää vesi-

höyryä. /. V-s.

Ruisrääkät (Ortygometra). liejukanoihin kuu-

luva kahlaajasukti. Nokka on lyhyt, tanakka,
sivuilta litistynyt, taka

varvas korkeintaan puo-

len nilkan pituinen. Suku
jaetaan usein kahteen eri

haaraan, ruisrääkä n

(Crex) ja kaisla r il li-

ka n (Ortygometra 1. Por-

zana) sukuihin. Ne eroa-

vat toisistaan takavarpaan
pituuden, nilkan levypeit-

teen ja hartiahöyhenten
pituuden puolesta. Ruis-
rääkkä (Ortygometra

Ruisrääkkä
[Crex] crex) on selkäpuo-

lelta vihreänharmaanruskean . mustan- ja har

maankirjava, kupeet ja siivet ruskeanpunaiset,

vaalean poikkiviivaiset, eturinta harmaa ja rus-

keahko, kurkku ja vatsa vaaleat. Pituus 25-28 cm.

Levinnyt koko Eurooppaan, pohjoisimpia seutuja

lukuunottamatta. Keski- ja Lounais-Aasiaan.

Etelä-Siperiaan ja Luoteis-Af rikkaan. Suomessa
ainakin useimpina vuosina jokseenkin yleinen,

n. G4° pohj. lev., pesinyt pohjoisemmassakin.

Asustaa pelloilla ja niityillä, josta sen rääkkyvä
ääni ..kreks. kräks. kreks. kräks...." kuuluu
varsinkin öisin melkein taukoamatta. Piilottau-

tuu mainiosti heinikkoon eikä lennä mielellään.

Pesä maassa, munia 8-12, harmaansinipunaisen
keltaisella pohjalla isompia punaniuskeita ja

harmaita täpliä. Tulee keväällä myöhään ja

muuttaa aikaiseen pois kuumiin maihin.
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Kaislarääkkä (Ortygometra [Porzana] por-

zana) on selkäpuolelta vihertävän ruskea, musta
täpläinen ja valkeaviiruinen. Rinta vaalean-

harmaa, vatsa ja kupeet mustanruskeat. Pituus
22-24 cm. Levenemisalue jokseenkin sama kuin
edellisen lajin. Suomen etelä- ja keskiosissa har-

vinaisenpuolemeu ja esiintyminen hyvin ajoit-

taista. Asustaa järvien ja jokien rannoilla kaisli-

koissa ja ruovokoissa. Kimakka, ruoskan vingah-

dusta muistuttava ääni „hyitt huitt . . .
." kuuluu

sangen kauas. Pesä tiheässä, märässä ruohikossa

mättäällä, munia 9-14, edellisen munia muistut-

tavia. — Ii. syövät hyönteisiä, matoja ja nilviäi-

siä, mutta myös siemeniä ja muita kasvinosia.

E. W. 8.

Ruissalo (ruots. Runsala), 9 km pitkä,

luonnonihana saari Aurajoen suulla Turusta lou-

naaseen, tunnettu rehevistä lehmus- ja tammileh-
doistaan ja kauniista kävelypaikoistaan. E. oli

aikoinaan maaherran latokartanona (3
l
/s mant-

taalia), mutta 1845 yhdistettiin kaupungin aluee-

seen ja jaettiin huvilapalstoiksi, jättämällä kui-

tenkin erikoinen osa saaressakävijäin kävely-

paikaksi („Yleinen kävely"). Raittiusravintola

(kaupungin omistama)
;

„Chorauiksen lähde"

(ks. t.). Lukuisia kesähuviloita. — R:n halki

kulkee yleinen maantie, joka on liitetty sillalla

mantereeseen. L. U-nen.
Ruiz f-i'pj, Juan- (k. ennen 1351), esp. runoi-

lija, Hitan arkkipiispa, sepitti vankeudessa,
jonne hän hurjastelevan elämänsä vuoksi joutui,

laajan kirjavasisältoisen runoelman ,,Libro de
huen amor". Se on jonkinlainen elämäkerralli-

nen teos. johon liittyy kaikenlaisia juttuja, lau-

luja, rakkaustarinoita, moralisoivia mietteitä ja

uskonnollisia virsiä. Se todistaa tekijänsä suurta
lukeneisuutta; yhtä perinpohjin hän tunsi Raa-
matun ja kirkkoisät kuin Ovidiuksen, muinas-
ransk. sadut sekä sankarirunoelmat. Hänen teok-

sensa on ollut myöhempien aikojen veijariromaa-
nien esikuvana. E. Kr-n.
Rukajärvi 1. Rugarvi (ven. Rugozerskaja).

kunta Aunuksessa. Poventsan piirikunnassa, Re-
polan pohjois-, koillis- ja itäpuolella. 2,229 as.

(1905), pääasiallisesti karjalaisia. 7 ven. kansa-
koulua (1905). — Huomattavimmat kylät: Ruka-
järvi, Kiimasjärvi, Luvajärvi, Korpilaksi, Kuusi-
niemi, Nokeus ja Miinoa (ks. t.) . — Kunnan-
huone Rukajärven kylässä. L. H-nen.
Rukatunturi 1. R u k a v a a r a, n. 482 m yi.

merenp. kohoava tunturi Kuusamossa, kirkolta

Alakitkaan vievän tien varrella, n. 25 km kir-

kolta; kuuluu Pyhätunturi-Rukatunturi-Valta-
vaara-ryhmään. Luonnonihana näköalapaikka;
lounaisella sivustalla luola, jyrkässä kalliosei-

nässä. Ij. U-nen.
Rukavaara ks. Rukatunturi.
Rukki, alkuaan n. s. pitkärukki. jonka pyörää

toisella kädellä pyöritettiin, samalla kun toisella

käytettiin värttinää: sittemmin poljinrukki.
jonka lyhty punoo rihman. Edellinen oli aina-

kin jo 1300-luvulla länsimaissa tunnettu; jälki-

mäinen lienee keksitty v:n 1530 vaiheilla; mei-
llä n maassamme se kotiutui ITämeeseen vasta
1700-luvun puolivälissä; Venäjän Karjalassa se
on vasta käytäntöön tulossa. Poljinrukissa ko-
koontuu valmistunut rihma t. lanka lyhdyn rul-

lalle. Pellavakuontalo sidotaan rukin lapaan (kuva
ks. L e i k k a u s k o r i s t e e t. suom. leikkaus-

Rukki.

koristeita I 2-6).

torttiin (kuva ks.

Leikkausko-
r i s t e e t, suom.
leikkauskoristeita

13-15) t. karkkiin,
joka on kiinni ru-

kin käsipuussa.

U. T. 8.

Ruko ja r u k o

seiväs ks. H e -

n ä.

Rukoilevaiset,
rukoilijat,

erään Lounais-Suo-
meen, varsinkin
Rauman ja Porin
lähipitäjiin levin-

neen uskonnollisen liikkeen kannattajat. R. joh-

tavat juurensa 1750-luvulla alkaneesta Sata-
kunnan heränneisyydestä, jonka ensimäisistä
johtajista Anna Rogel (k. 1784) ja Anna
Haapakoski 1. Lagerblad (k. 1811) ovat mai-
nittavat. Sensijaan että useat liikkeen jäsenet

eksyivät epäraittiiseen hurmahenkisyyteen, muu-
tamat rahvaanmiehet, kuten Matti Pukanhaava
Kankaanpäästä (k. 1833) ja Matti Paavola Nakki-
lasta (k. 1859), osasivat johtaa osan heistä vaka-
van, raittiin kristillisyyden harjoitukseen.
V:n 1830 tienoilta alkaen nämä saivat myöskin
Henrik Renqvistin kirjoista samaan suuntaan
käypiä vaikutteita. Erityisenä ryhmänä he ovat
esiintyneet semminkin 1840-luvulta alkaen, jol-

loin n. s. evankelinen suunta rupesi leviämään
samoilla seuduilla. R:n elämä osoittaa äärimäi-
sen yksinkertaisuuden ja vilpittömän, maailmaa
pakenevan hurskauden leimaa. Kotikutoisesta,

useimmiten mustasta tai harmaasta kankaasta
tehdään puku vuosikymmenestä toiseen samaan
malliin, muotien vaihteluista huolimatta. Ei edes

partaa tavallisesti ajeta. Raamattua sekä useita

vanhempia hartauskirjoja, kuten Taulerin.

Lutherin, Arndtin, Scriverin, Vegeliuksen y. m.
teoksia viljellään ahkerasti sekä kodeissa että

., seuroissa". Laulukirjoina käytetään Suomen
kirkon vanhaa virsikirjaa, ,,Sionin virsiä",

,,Halullisten sieluin hengellisiä lauluja" y. m.

samanhenkisiä laulukokoelmia. Mutta ennen
kaikkea harjoitetaan rukousta. Se tapahtuu aina,

sekä kotona että kokouksissa maahan kumartu-
neessa asennossa ja muodostuu esivaltaa, pap-

peja ja koko ihmiskuntaa tarkoittavaksi esi-

rukoukseksi. Toisinaan kokouksissa syvä liikutus

valtaa mielet. Suuri arvo annetaan vanhain,

kokeneiden kristittyjen, ,,hengellisten isien" ja

,,hengellisten äitien", opetuksille. Kaikkia uudis-

tuksia uskonnollisella alalla, jopa kieliasun puo-

lesta korjattuja vanhain kirjain uusia painoksia

vierotaan. Mutta kaikessa vanhoillisuudessaan ja

omituisuudessaan r. ovat. semminkin missä he

saavat papiston puolelta osakseen ymmärtämystä
ja johtoa, ev.-lut. kansankirkon uskollisia jäse

niä, joiden koko olento todistaa uskonnon todel-

lisuudesta heidän elämässään. A. J. Pii.

Rukoilijasirkka (Muuli* religiosa), kävely- 1.

astumajalkaisten (Grcssoria) alalahkoon kuuluva

suorasiipinen hyönteinen, jonka keakiruumiin
ensimäinen nivel on pitkäksi ja hoikaksi veny-

nyt ja jonka eturaajat muodostavat voimakkaat
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Rukoilijasirkka.

pihdit siten, että sääri voi painua reittä vasten

kuten linkkuveitsi ja molempien yhteensattumat
pinnat ovat varustetut

V terävillä piikeillä. Näillä
pihdeillä r. pyydystää
liikkumattomana ruohi-

kossa istuessaan ohilen-

täviä kärpäsiä y. m. hyön-
teisiä. Nimensä r. on saa-

nut siitä, että se saalista

odottaessaan istuu aivan
kuin ., rukousasennossa"
eturuumis ylöspäin koho-
tettuna eturaajat painau-
tuneina vastakkain. —
Väri on ruohonvihreä, pi-

tuus n. 50 mm. Paitsi tätä keski- ja eteläeuroop-
palaista lajia, elää etelämaissa suuri määrä muita
saman heimon (Mantidce) lajeja. U. S-s.

Rukous, äänetön tahi äänellinen puhe, jolla

ihminen lähestyy jumaluutta, joko esittäen sille

tarpeensa tahi kiittäen sitä avusta. Loitsusta r.

eroaa siinä, että kun ihminen loitsussa luulee
voivansa voimasanoilla pakottaa jumaluutta, hän
r:ssa tunnustaa jumaluuden ylemmyyden ja
alistuu sen vallan alaiseksi, samalla kuin hän
myöskin kohtelee sitä persoonallisena olentona.
Alemmalla asteella r. saattaa joskus saada sopi-

mattoman kaupanteon leiman, kun ihminen ju-

maluudelle lupaamiensa uhrien ja lahjojen perus-
teella luulee voivansa esittää sille vastaavia vaa-
timuksia. Toisinaan saattaa r:ssa esiintyä myös-
kin imartelua, jossa ylhäiseksi ajateltua tai vihas-
tunutta jumaluutta tahdotaan taivuttaa suosiolli-

seksi. Oltuaan alkuaan pelkkää avuksihuutamista
hädässä esiintyy r:ssa kehittyneemmällä kannalla
kiitos ja vihdoin tavoittelu päästä elämänyhtey-
teen itse jumaluuden kanssa. — R :een liittyy

usein erilaisia r u u m i i n a s e n t o j a. Maahan
heittäytyminen, pään kumartaminen maahan ja

polvistuminen ovat nöyrän kunnioituksen ilmai-
suja. Silmien, pään tai käsivarsien kohottami-
nen ylöspäin osoittavat, että apua odotetaan tai-

vaasta. Roomalaiset peittivät rukoillessa päänsä.
itämaiden dervisit heiluttavat kiihkeästi ruu-
mistaan. Kristillinen tapa ristiä kätensä tar-

koittaa ilmaista rukoilijan avuttomuutta: hiin ei

itse tee mitään, vaan odottaa jumaluudelta apua.
— R:n ulkonaisista apuneuvoista on tavallisin
i.-n a u h a. jota katolisissa maissa käytetään r:ten
laskemiseen. Se lienee alkuaan ollut solmunauha,
jonka solmuilla luultiin olevan maagillinen mer-
kitys ja jota käytetään sekä muhammedilai>ten
että buddhalaisten kesken. Tibetin buddhalaisilla
on sitäpaitsi r.-myllyt, jotka ovat joko pieniä.

käsissä pidettäviä, tuulen pyöritettäviä rattaita
tahi isompia, kahvimyllyn kokoisia; niihin ovat
r.-sanat piirretyt.

Juutalaisuudessa r. kohdistuu säännöl-
lisesti yksin Jumalaan, Jahveen. Yleensä pidet-

tiin Jerusalemin temppeliä ainoana varsinaisena
r.-paikkana; myöhemmin, esim. maanpakolaisuu-
den aikana, olivat ainakin kasvot rukoillessa
käännettävät Jerusalemia kohti. R:n esineenä
mainitaan usein maalliset edut, esim. taivaan
kaste, runsaasti jyviä ja viiniä, nisien ja koh-
tujen siunaus. Mutta rukoillaanpa myöskin syn-
tien anteeksiantamusta ja Herran mielisuosiota.
Erityinen r:ten laji on siunaus, joista huomat-

tavin on Aaronin siunaus, meillä tunnettu ..Her-

ran siunauksen" nimellä (4 Moos. 624-26 ). Se on
yksinkertaisuutensa ja henkevyytensä takia saa-
nut tärkeän sijan kristillisessä jumalanpalveluk-
sessa. Profeetat soimaavat usein kansaa tyhjästä
suun-r:sta, jolloin sydän on Jumalasta kaukana.
ja vaativat sensijaan sisä ; stä sydämen-r :ta. Täl-
laista harjoitettiinkin Israelissa paljon, ja siitä

on todistuksena psalttari; useat psalmit ovat
mitä hartaampia ja kauneimpia r:ia. Mutta kun
maanpakolaisuuden jälkeisenä aikana farisealai-

nen kaavamaisuuden henki pääsi valtaan, alkoi-

vat r:tkin kangistua: pidettiin tarkka vaari
määrätyistä r. -ajoista ja pitkien r :ten uudista-
misesta. Tällaista monisanaisuutta ja hokemista
Jeesus vastustaa vuorisaarnassa (Matt. 67 , 8)-

Niinikään hän moittien puhuu farisealaisten

r.-menoista, he kun tekivät raamatunlausekote
lonsa leveiksi ja viittansa tupsut suuriksi.

Vastoin näitä kehoitti Jeesus yksinäisessä
kammiossa rukoilemaan Isää, joka salaisuudessa

näkee, ja opetti tuon yksinkertaisuudessa verrat-

toman ,,Isä rneidän"-rukouksen. Tämä r. esiin-

tyy U:ssa T:ssa kahdessa toisinnossa, joista

Matt. 69-1,1 on pitempi ja Luuk. 11.2-« lyhyempi.
Matt. 9is esiintyvä n. s. doksologia (..sillä sinun
on valtakunta" j. n. e.) on myöhäinen lisä. Itse

Jeesuksen kerrotaan olleen harras rukoilija.

Getsemanessa rukoillessaan hän lausui sanat :

..Isä, älköön tapahtuko, mitä minä tahdon, vaan
mitä sinä tahdot" (Mark. 1436 ). jotka osoittavat,

kuinka hän hartaimmassakin r:ssa alistui Isän

tahtoon. R. tuli hänelle täten välikappaleeksi

itsensävoittamiseen.

R. on ollut halki aikojen kristillisen hurskau-
den tärkein ilmaisumuoto. Suotta sitä ei ole

verrattu hengitykseen, joka todistaa, että elimistö

on elossa. R:n lakkaaminen on hengellisen kuo-

leman merkki. Mutta r:n ei aina tarvitse pukeu
tua sanoihin ; se voi syventyä äänettömäksi har-

taudeksi tahi kohota sanattomaksi palvonrseksi.

jolloin ihminen kumartaa Iankaikkista hengessä

ja totuudessa (Joh. 424) . Tällaiselle rukoilijalle

ei ole pääasiana ulkonaisten etujen saavuttami-
nen, vaan Jumalan läheisyyden ja voiman tunte-

minen. E. K -n.

Rukoushuone, jumalanpalveluksessa käytetty,

seurakunnan. yhd ; styksen tai yksityisen omis-

tama kokoushuone. Kirkkolaissa on säädetty.

että tarkoitukseensa vihityssä r:ssa on lupa

tuomiokapitulin suostumuksella jakaa Herran
ehtoollista (Kirkkolaki 59 §). F. K-a.

Rukoushuoneseurakunta, jonkun seurakun-
nan laitaosista muodostunut yhteisö, jolla on

oma rukoushuone jumalanpalveluksia varten.

R :n muodostamiseen tarvitaan hallituksen suos-

tumus. E. K-a.

Rukouskirja, kirja, joka sisältää rukouksin

joko yksityisen tai seurakunnan hartaudeksi.

Evankelisen kirkon varsinainen r. on virsikirja.

N. s. evankeliumikirjaan on myöskin liitetty

rukouskokoelma, jota nimitetään r:ksi. vrt.

TT a r t ,1 u s k i r j a 1 1 i s n u s. E. Ka.
Rukouskulkue, katolinen tapa määräaikoina

toimeenpanna uskonnollisia kulkueita. Ne olivat

jo käytännössä esikristillisessä Roomassa, josta

kirkko ne omisti. Vuosittain niitä vietettiin tav.

kaksi : edellinen, n. s. litania major 25 p. huhtik.,

jälkimäinen, litania minor viikolla ennen hela-
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torstaita. Kulkueen tarkoituksena oli vuoden-

tulon edistäminen. Suomessa vietettiin keski-

aikana kulkuepäivinä maanantaita ja tiistaita

rukoussunnuntain jälkeen. E. K-a.

Rukousnauha ks. Rukous.
Rukouspäivä. Yleisiä kiitos-, paasto-, rukous-

ja katumuspäiviä on esivallan käskystä ollut

tapana viettää protestanttisissa maissa. Sellainen

määrättiin esim. 1633 pidettäväksi Saksissa

kolmikymmenvuotisen sodan johdosta. — Ruot-

sissa Kustaa Vaasa määräsi 1544 pidettäväksi

kahdeksan r:ää vuodessa, myöhemmin hän vähensi

niiden luvun neljään. V:sta 1676 alkaen on

Ruotsissa säännöllisesti vietetty neljä r :ää vuo-

dessa. — Niiden aika on määrätty edellisenä v.

annetuissa r.-julistuksissa. joihin myöskin tav.

sisältyi hengellisiä kehotuksia kansalle. V:sta 1773

alkaen sijoitettiin r :t lauantaihin; v:sta 1807

sunnuntaihin. Ensimäinen suomenkielinen r. -julis-

tus on v:lta 1647. Vv. 1810 ja 1811 ei Suomessa
vietetty r:iä; 1812 määrättiin vietettäväksi

kaksi ja v:sta 1813 niitä on aina vietetty neljä.

V:een 1825 r. -julistukset olivat laaditut Keisarin

ja Suuriruhtinaan nimessä; v:sta 1826 alkaen

ne on julistanut senaatti. E. K-a.

Rukoussunnuntai, viides sunnuntai pääsiäi-

sestä, ks. R o g a t e.

Rule Britannia [nll britä'nia] (,,Vallitse.

Britannia...!"). Englannin kansallishymni, jota

..God save the king" (ks. t.) -laulun ohella pal-

jon käytetään. I. K.
Ruletti (ransk. roulette), eräs onnenpeli, saa-

nut nimensä samannimisestä, akselinsa ympäri
pyörivästä levystä, jonka pelin-

johtaja vasemmalla kädellään

panee pyörimään, samalla kuin
hän oikealla kädellään heittää

päinvastaiseen suuntaan pyöri-

mään pienen norsunluupallon

;

voitto on sen numeron, jota

vastaavaan lokeroon pallo py-
sähtyy. Noir, rouge, pair.
impair, passe, manque
(n. s. yksinkertaiset mahdolli-
suudet) antavat yksinkertaisen
voiton, useampikertaiset mahdol-
lisuudet: P, M, D (s. o. l:nen,
2:nen t. 3 :s tusina) kaksinkertai-
sen, t r a n s v e r s a 1 e s i m p 1 e

(esim. 22/27) 5-kertaisen ; t r a n s-

versale pleine (19/21) 11-

kertaisen, car r 6 (13, 14, 16, 17)

S-kertaisen. ä oh e vai (S. 11) 17-kertaisen,

en p 1 e i n n u m e r o (y k s i numero) 35-kertai-
sen. (zero-nolla) oikeuttaa pelipankin korjaa-

maan itselleen kaikki useampikertaisille mahdol-
lisuuksille asetetut panokset (refait), yksinker-

taisten mahdollisuuksien panoksista se saa puo-
let; jos tällainen panos oli vain 5 frangia (pie-

nin panos), jää se en prison.

Rulla, ympyriäinen, siirrettävän kuorman
liikkeen helpottamiseksi käytetty tasapaksu tai

kartiokas, joko kahden pinnan viilissä vierivä

(esim. rullalaakeri ks. Laakeri) tai kiinteän
akselin tai itse r :aan kiinnitettyjen tappien
varassa pyörivä tela (esim. rullatie)

; myöskin
Linkojen ja rihmojen keränalus (ks. La lika-
rulla). Po P-o.

Rulla-istuin ks. Soutu.

Unieni

liukuvat

olivat

Rullaluistelija

Rullaluistimet, luistimet. jotka
rulla maisten pyörien avulla. Ensimäiset
käytännössä jo 1760. V. 1819
käytettiin kolmi- ja 182:1

viisipyöräisiä r:ia, pyörät
samassa suorassa viivassa.

Nykyään käytetään nelipyö-

räisiä r:ia, joiden akselit

ovat sillä tavalla rakennetut,
että r. voivat liukua käyriä
viivoja myöten. R:ia käyte-
tään huvi-, pika- ja kauno-
luisteluun sitä varten ra-

kennetuilla kovapintaisilla

radoilla sekä osaksi myös
liikeneuvoina suurkaupun-
kien sileillä kaduilla.

Kl. U. S.

Rullapuu ks. Puutavaralajit.
Rullarana, kiskoja pitkin kulkevalle vaunulle

sovitettu pienehkö nostorana.
Rullareivi. Isojen alusten ylimärssy- ja

prammipurjeissa käytettiin viime vuosisadan jäl-

kimäisellä puoliskolla toisinaan n. s. rullareiviä.

jonka avulla raakaa tai sen alapuolella olevaa

pyöreätä tankoa pyöritettäessä purje kääriytyi
tämän ympäri ; näitä laitteita ei kuitenkaan enää
tavata, ne kun olivat epäkäytännöllisiä. Sitä

vastoin on nyt huvi- ja kilpapurjehdusaluksissa
alettu käyttää r. -reiviä kahvelipurjeissa siten,

että purjeen alareunassa olevan puomin pyö-
riessä purje kääriytyy sen ympäri. F. IV". L.

Rullatie, tukkien kuljetukseen yli kannaksien
ja harjujen käytettävä, vesiruuhen tapainen,

usein korkeilla telineilläkin kulkeva kalteva

tukkiuoma (tukkitie), jonka pohjana on rauta

tappien varassa pyörivät telat 1. rullat. Tukit
vedetään tällöin tav. konevoimin kiskoja pitkin

kulkevilla, kahteen päättömään ketjuun kiinnite-

tyillä piikkiselkäisillä vaunuilla uoman korkeim-
malle kohdalle, josta ne itsestään omalla painol-

laan liukuvat teloja pitkin alas. Jos uoman kai

tevuus on pieni, kuljetetaan tukit äskenmaini-
tuilla vaunuilla koko matkan. Näillä keinoilla

kuljetetaan esim. Tampereen luona tukit Näsi-

järvestä Pyhäjärveen, vrt. Puunkuljet u s.

— R:ksi sanotaan myös rakennus- y. m. kaivauk-

sia tehtäessä soran, saven, rakennustarpeiden

y. m. kuljetukseen käytettäviä pieniä raideteitä.

joita pitkin joko miesten työntämät tai hevosten

vetämät n. s. rullavaunut kulkevat. P-o P-o.

Rullatupakka ks. T u p a k k a.

Rullavapa ks. Urheilukalastu s.

Rullavaunu. 1. Kiskoja pitkin kulkeva, kii-

sinlykättävä, nelipyöräinen vaunu, jota varsin-

kin tehdasrakennuksissa käytetään tavaran siir-

tämiseen. — 2. ks. Resiina. V. I.

Rullaäes ks. Ä e s.

Rum [ram], s ; sempiin TTehrideihin kuuluva

saari Skotlannin luoteisrannikolla, korkein kohta

813 m yi. meren)». Melkein puuton ja asumaton.

Rumaania ks. Romaania.
Rumaanian kieli ja kirjallisuus ks. R o-

ni a a n i a ii kieli ja k i r j a 1 1 i s u u s.

Rumeelia iturk. Pum iii = ..roomalaisten maa").

nimitys, jota 1400-luvulta alkaen käytettiin

Thraakiasta ja Makedoniasta. Osa siitä, Iiii

Rumeelia (ks. t.), liitettiin 1S7S Bulgaariaan,

jonka jälkeen R:n nimi jäi käytännöstä
1

pois.
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kuuluva suku, jonka

Niittysuolaheinä.

Rumeenia ks. R o m a a n i a.

Rumeenian kieli ja kirjallisuus k s. Roinaa
n i a n kieli ja kirjallisuus.
Eumen /-'"(-/ (lat. < ruminäre - märehtiä),

pötsi, ks. Märehtij ä t.

Rumex, h i e r a k k a, tattarikasvien heimoon
n. 100 lajia kasvaa poh-
joisessa lauhkeassa vyö-
hykkeessä. Niistä ovat
useimmat monivuotisia
korkeita ruohoja. Lehdet
ovat ehyet, tav. hertta- t.

nuolikantaiset. Korvake-
tuppi on kaivomainen,
pian kuoleva. 2- t. har-

voin 1 -neuvoiset kukat
ovat kiehkuroittain aset-

tuneissa viuhkoissa, jotka
muodostavat pitkiä latvus-

terttuja. Kukka 6-lukui-

nen, kehä terämäinen, luo-

tit pensselimäisiä. Sisem-
mät kehälehdet kasvavat
kolin i kulmaista pähkylää
ympäröiväksi, hedelmän
levenemistä edistäväksi

muodostukseksi. Tuulensuosi joita. Meillä 11 lajia.

Hyvin yleinen pelloilla, pihamailla, tienvierillä

j. n. e. kautta maan on k o t i h i e r a k k a

(R. domesticus), 1
/2-l m korkea ruoho, jonka

aluslehdet ovat pitkulaisen puikeita, poimureunai-
sia. Samantapaisilla paikoin etupäässä Etelä-
Suomessa kasvaa yhtä suuri poimuhierakka
(R. crispus), joka eroaa edellisestä nystermällis-
ten terälehtiensä ja kapeampien, reunoiltaan vielä

poimuisempien lehtiensä kautta. Toiset suuret
lajit ovat ranta- t. ojakasveja, jotkut harvinai-
sia rikkaruohoja t. lastauspaikkain kasveja. Pie-

nempiä, kaksikotisia lajeja ovat koko maassa
hyvin yleiset, etenkin niityillä kasvava niitty-
suolaheinä (R. acetosa) ja ahoilla, kallioilla

ja pahana rikkaruohona laihoilla pelloilla kas-
vava a h os u o 1 a h e i n ä (R. acetosella). Edel-
linen on kookkaampi ja sen lehdet nuolikantai-
sia, jälkimäinen on pienempi, usein punavärinen,
sen lehdet keihäskantaisia. Molemmat ovat kar-
vaita, oksaalihappoisia, ja edellistä käytetään
ja viljelläänkin pinaattikasvina. Englanti-
laisesta pinaatista (R. patientiaj ks.

Pinaatti. K. L.

Rumford [ramfodj, B e n
j
a m i n (1753-1814),

luonnontutkija, kotoisin Ameriikasta, toimi Baie-
rissa. jossa sai kreivinarvon. R. on mekaanisen
lämpöteorian edeltäjiä.

Rumi friimi], Dzeläl-eddin Muham-
med (1207-73), persialaisten suurin mystillinen
runoilija, Mewlewi-dervisivel jistön perustaja, ko-
toisin Khorasanin Balkhista, vaikutti opetta-

jana Vähän-Aasian Koniassa 1. Rumissa, josta

sai nimen R u m i 1 a i n e n. Mesne\vi nimisessä
innossaan, joka sisältää 26,000 kaksoissiiettä kuu
dessa kirjassa ja on suufilaisuuden peruskirjoja,
R. vertauskuvallisesti ja mystillisessä muodossa
esittäil oppia, ..kuinka kaikki on lähtenyt luomat
tomasta iankaikkisesta valosta ja kuinka voidaan
päästä jumaluuden yhteyteen mietiskelyllä, ulko-

naisesta muodosta luopumalla ja oman itseytensä

hävittämällä". Mesnevvin on Redhouse täydelli-

sesti kääntänyt englanniksi (1881)- käännös-

otteita ovat julkaisseet YVhinfield (1887i. Wilson
(2:sen kirjan, 1910) ja (i. Rosen (saks. 1849).
R:n Dhvänin ovat osittain kääntäneet Roseuzweig
(1838) ja Nicholson (1898). [F. H. Davis, „The
Persian mysties. JalaluMdin Rumi" (1907).]

K. T-1.

Ruminantia (lat. < riiminä're = märehtiä) ks.

Märehtijät.
Rumjantsev [-)<>' n -]. 1. Aleksandr Iva-

n o v i t s R. (n. 1680-1750), kreivi, ven. sotilas

ja diplomaatti; yleni Pietari Suuren aikana ken-
raaliksi: kävi 1720 lähettinä Tukholmassa; otti

osaa Turkin sotaan 1738-39; lähettiläänä
Konstantinopolissa 1740-42: v. 1743 Venäjän val-

tuutettuna Turun rauhanneuvotteluissa.
2. Pe tr Aleksandrovits R. (1725-96),

edellisen poika, kreivi, kenraali, saavutti mai-
netta seitsenvuotisessa sodassa etenkin Kuners-
dorfin taistelussa (1759). Toimi Turkin sodassa

(1768-74) ylipäällikkönä ja voitti 1770 kolmasti
sulttaanin ja tatarilaiskaanin joukot. Teki 1774
Venäjän puolesta Kutsuk-Kainardzi'n rauhan.
Sai ansioidensa palkkioksi nimen Zadunajskij
(Tonavan ylimeni jä), sotamarsalkan arvon ja

laajoja tiluksia. Sekä Pietariin että Tsarskoje
Seloon on pystytetty obeliski R:n muistoksi.

[Sasonovin ja Tsitsagovin kirjoittamat elämä-
kerrat.]

3. Nikolaj Petrovits R. (1754-1826),
edellisen poika, kreivi, valtiomies. Oli 1779-96
Venäjän lähettiläänä Saksassa, nimitettiin Alek-
santeri 1 :n valtaistuimelle noustua kauppaminis-
teriksi ja tie- ja vesikulkurakennusten ylitireh-

tööriksi sekä 1807 ulkoasiain ministeriksi. Kun
Suomen sodan sytyttyä Venäjän hallituspiireissä

oli syntynyt aie kutsua valtiopäivät Turkuun.
yhtyi R. Klickin vaikutuksesta niihin, jotka

valtiopäiviä vastustivat, mutta ei kuitenkaan sit-

temmin, kun keisari päätti antaa Suomelle sisäl

lisen itsenäisyyden ja kutsua valtiosäädyt Por-
vooseen, asettunut hallitsijan tahtoa vastaan. Syk-
syllä 1808 R. seurasi keisaria Erfurtiin ja oli toi-

nen Venäjän valtuutetuista, jotka solmivat Ruot
sin kanssa Haminan rauhan syksyllä 1809. Nimi
tettynä valtakunnan kansleriksi R. ei hyväksj
nyt keisari Aleksanterin Ranskan politiikkaa ja

erosi 1812. Ollen harras tieteiden suosija R.

m. m. edisti suomen kielen tutkimusta kustantaen
Renvallin sanakirjan ja tukien Sjögreniä (ks.

Ras k. Renvall. Sjögren). Hän myös va-

rusti laivan, jolla Otto v. Kotzebue suoritti ensi-

mälsen purjehdusmatkansa maan ympäri. ItseR.
kokosi aineksia Venäjän historiaan ja kirjoitteli

historiallisia tutkielmia. Hänen suuri kirjastonsa

ja runsaat raha- ja mineraalikokoelmansa säily

tetään hänen nimeään kantavassa museossa, joku

nykyisin on Moskovassa. K. W. R.

Rumontsch ks. Retoromaanin kieli.
Rumpsteak framsteik] (engl.). parilassa t.

pannussa paahdettu munuais- t. takapaisti.

Rumpu. 1. (ruots. trumma, engl. drum, suk.-.

Trommel, it. tamburo 1. cassa, ransk. tambour
1. caisse) on tärkein niistä lyömäsoittimista

(ks. t.), jotka ovat vailla määrättyä tahi selvästi

havaittavaa sävelkorkeutta. Rissa on puinen t.

lakkinen sylinterinmuotoinen kehys, jonka kum-
pikin pää on peitetty nahalla. Nahan erilaisesti!

pinnoituksesta johtuu r:n heleämpi lähi tum-
mempi sointi. Ääni saadaan r:sta siten, että
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nahkaa lyödään puisilla palikoilla; palikat ovat
toisinaan nahalla päällystetyt. R:uja on monta
eri lajia, etenkin luonnonkansoilla. Taidemusii-
kissa käytetään useimmiten vain kahta lajia:

isoa r:ua (it. gran cassa) ja pikku- 1.

sotilas-r:ua (it. tambnro militare). Edellisen

sointi on jylhän kumea; älkimäisellä on päri-

sevä ääni, joka johtuu sen alapuolisen nahan
poikki kiinnitetystä suolikielestä. /. A'.

2. Pienin laji siltoja maanteillä ja rautateillä.

Rautateillä on katettu r. sellainen, jossa sil-

lan kannattimina ja samalla sen kantena ovat
kivipaadet, joiden päälle tulee täytesoraa, ja

avonainen r., sellainen, jossa kannattimet
ovat rautapalkkeja ja kansi kuten pienissä sil-

loissa yleensä (vrt. Silta). R:jen rakennus-
aineena käytetään nykyään usein puun taikka
kiven asemasta betonia. J. C-en.

Rumpuankkuri ks. Sähkökone.
Rumpukalvo ks. Kuuloelin.
Runagärd ks. Ruonankartano.
Runa-kirjoitus, riimukirjoitus (ks. t.).

Rundetaarn ks. Kööpenhamina.
Runeberg [runebärj]. 1. E ph r ai m Otto

(1722-70), ruots.-suom. maanmittari, taloudellinen

kirjailija; opiskeltuaan Upsalassa meni 1746
vapaaehtoisena linnoitusväkeen, missä 1750 yleni

konduktööriksi ; tuli sam. v. Suomen maanmittaus-
komissionin johtajaksi

;
järjesti uudelle kannalle

maanmittaustyöt Suomessa ja johti isojaon toi-

mituksia useissa lääneissä; julkaisuja: Ruotsin
tiedeakatemian toimituksissa m. m. »Beskrifning
öfver Lajhela socken (1758) ja „Försök tili en
politisk värdering pä land och folk" (1759),

,,Nödige päminnelser om tjenstehjonsstadgan"

(1761), ,,Tankar om ett rätt kammar- och skatt-

läggningsverk" (1761). J. F.

2. Johan Ludvig R. (1804-77), Suomen kan-
sallisrunoilija, edellisen veljen pojanpoika, syntyi

Pietarsaaressa 5 p. helmik.

1804. Hänen isänsä, meri-
kapteeni Lorens Ulrik R.,

oli nuoruudessaan ollut

ylioppilaana ja säilytti

aina kiintymyksen kirjal-

lisuuteen. Äidillä, Anna
Maria Malmilla, joka oli

pietarsaarelaista kauppias-
sukua, oli rikas mieli-

kuvitus, hyvä kertomis-
taito ja sydämellinen luon-

teenlaatu. Koti ei ollut

varakas, mutta sentään
toimeentuleva siihen asti

kuin R:n isä sai (1821)
halvauksen ja kävi työhön
kykenemättömäksi. R. lä-

hetettiin 8-vuotiaana Oulun alkeiskouluun ja asui
rikkaan setänsä, tullinhoitaja R:n luona. Sedän
kuoltua R. palasi kotiin ja pantiin 1815 Vaasan
kouluun, josta hän hyvällä todistuksella varus-
tettuna pääsi ylioppilaaksi syksyllä 1822. Poika
kehittyi nuoruudessaan itsenäiseksi, reippaaksi ja
pelottomaksi luonteeksi. Vapaa-aikansa hän vietti
nyt, niinkuin myöhemminkin, mielellään ulkona
luonnossa, metsästys- ja kalastusretkillä. Siten
hän jo varhain saavutti sen tarkan luonnon-
tuntemuksen, mikä tulee näkyviin hänen runou-
dessaan. P:n kirjalliset harrastukset alkoivat

Johan Ludvig Runeberg
v. 1832.

herätä Vaasan koulussa. Hän oli kotonansa kuul-
lut laulettavan Franzenin lauluja ja tutustunut
Choramksen runoihin, joita hän alkaa jäljitellä;
koulussa hän ihastuu Bellmaniin sekä lukee
Kellgreniä, Leopoldia ja Lidneriä. Varhaisim
mat meille säilyneet R:n runot ovat kuitenk ; n
vasta v:lta 1822 (n. s. »Sinisessä kirjassa").
Yliopistossa R. harrastaa alussa ahkerasti opin-
toja, pääaineena kreikan kieli, mutta lueskelee
myös ruots. kirjallisuutta ja kokeilee eepillisellä
alalla sepittämällä kuusimittaisrunon suden-
ajosta („Vargiaden"). Varojen puute pakottaa
hänet kuitenkin joulun tienoissa 1823 lähtemään
kotiopettajaksi Saarijärvelle kapteeni af Ene-
hjelmin ja ruununvouti Danielsonin perheisiin ja
sieltä kesällä 1825 ensinmainitun perheen mukana
Ruovedelle, josta hän vasta alussa v:ta 1826 palaa
takaisin Turkuun. Tämä aika on erittäin tär-
keä R:n kehitykselle. Hän, ruots. rannikkoseudun
lapsi, tutustuu siellä suom. sisämaan alkuperäi-
seen, suurenmoiseen luontoon ja kiintyy sen
yksinkertaiseen, syvämietteiseen kansaan, jonka
miehuullinen taistelu hallaa ja nälkää vastaan
herättää hänessä ihastusta. Nämä vaikutelmat
pukeutuvat ensinnä semmoisiin runoelmiin kuin
„Saarij arven Paavo" (1830), „Hauta Perhossa"
(1831), „Hirvenhiihtäjät" (1832) sekä kansatie-
teelliseen kuvaukseen »Nägra ord om nejderna,
folklynnet och lefnadssättet i Saarijärvi" (1832).
ja niistä saa suom. väriä ja sävyä hänen myö-
hempikin tuotantonsa. M. m. ovat useat »Vän-
rikki Stoolin tarinoista" kehkeytyneet niistä
alku-iduista, jotka painuivat hänen mieleensä Ruo-
vedellä oleskellessa, missä hän sai kuulla sota-

tarinoita isäntäväeltänsä, aliupseeri Pelanderilta
ynnä muilta. -- Turkuun palattuansa R. ryhtyi
innolla tutkintolukuihinsa ja valmistui maiste-
riksi keväällä 1827. Seur. vuoden hän vietti koti-

opettajana Paraisissa arkkipiispa Tengströmin
vieraanvaraisessa perheessä ja kiintyi siellä

arkkipiispan veljentyttäreen, Fredrika Charlotta
Tengströmiin, jonka kanssa hän pitkän kihlaus-
ajan jälkeen meni naimisiin 1831. Rakkaussuhde
vaikutti R:iin kehittävästi ja joudutti hänen
kypsymistään runoilijaksi. Hän oli jo 1826 aloit-

tanut ,,Hirvenhiihtäjiänsä" (alk. „Elgjakten")
ja esiintynyt 1827 yleisölle ensi kertaa runoili-

jana julkaisemalla „Äbo Tidningar"issa runon
»Auringolle" (,,Till solen"). Mutta vasta lähei-

nen ja lämmittävä seurustelu tuon lahjakkaan
ja kirjallisesti sivistyneen naisen kanssa laajen-

taa hänen persoonallisuuttansa ja värittää hänen
mielikuvitustansa. Näiden elämysten sekä eri

tahoilta tulleiden kirjallisten vaikutusten alai-

sina syntyvät useat niistä runoista, jotka hän
otti ensimaiseen kokoelmaansa ..Punoja" (,,Dik-

ter", 1830). Tämä kokoelma, jonka R. omisti

ihailemalleen Franzenille, eroaa siilien aikaan
Ruotsissa vallalla olevasta runoudesta yksinker-
taisen sävynsä ja luontevuutensa puolesta, vaikka
siinä onkin eräitä yleisaatteisia muoti runoja sekä
R.-n hengelle niin vieras tuote kuin tuo romant
tinen »Mustasukkaisuuden yöt" (,,Svartsjukans

nätter"); jota aikalaiset ihailivat. Moni kohta
tässä runokokoelmassa todistaa R:n saaneen
ratkaisevia vaikutuksia serbialaisista kansanlau-
luista, joihin hän oli saks. käännöksen avulla

tutustunut 1828; varsinkin n. s. idylliepigram-

nieissa on uudenaikaisen kansanlaulun tyylitelty
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yksinkertaisuus yhtynyt muodon antiikkiseen

puhtauteen. Arvostelu ei huomannut tämän teok-

sen ansioita kovinkaan merkittäviksi, mutta
Franzen ennusti sen johdosta, että „Suomelle on

syntymässä suuri runoilija". — Kokoelman ilmes-

tyessä R. asui jo Helsingissä. Hän oli muut-
tanut sinne syksyllä 1828, nimitetty kohta sen-

jälkeen yliopiston konsistorin amanuenssiksi ja

syksyllä 1830 roomal. kirjallisuuden dosentiksi
sekä perustanut oman. vaatimattoman kodin.

Hänen ympärilleen muodostui 1830-luvulla kuu-

luisa Lauantaiseura iks. t.). johon kuuluivat, sil-

loisen Suomen lupaavimmat kyvyt. esim. J. J.

Nervander, Fredr. Cygnaeus, J. V. Snellman,
.M. A. Castren, ja joka vaikutti paljon jäseniensä

henkiseen kehitykseen sekä heidän harrastus-

Lensa suuntautumiseen isänmaallisia päämääriä
kohti. M. m. oli Suomalaisen kirjallisuuden seu-

ran syntyminen ja Helsingin yksityislyseon

J. L. Runeberg puolisoineen, poikineen.

perustaminen tiiman tuttavapiirin käytännöllisiä

aikaansaannoksia. R. toimi mainitun koulun opet-

tajana 1S31-37. Samaan aikaan luin toimitti kah-

desti viikossa ilmestyvää ..Helsingfors Morgon-
blad"ia (1832-37). Lehti sisälsi ensimäisessä
vuosikerrassaan m. m. ankaroita, itsenäisen va-

kaumuksen kannattamia, arvosteluja Ruotsinval-
lassa olevasta runoudesta ja sen yksityisistä

edustajista, arvosteluja, joiden edessä eivät aka-

teemikot eivätkä fosforistit löytäneet armoa. Po-
sitiivisena täydennyksenä tälle repivälle arvos-

telulle oli R:n samanaikainen runoilu sekä ko-

timaisten sivistyskysymysten pohdinta isänmaal-

lisessa hengessä. A'. 1832 ilmestyi R:ti ensimäi-

nen kuusimitalla kirjoitettu eepillinen runoelma
,,Hirvenhiihtäjät" (,.Elgskyttarne"), jossa näkö-

jään vähäinen aine — liirvenajo lähtövalmistuk-

sineen ja kihlauksen yhteydessä vietettävine loppu-

juhlineen — kasvoi laajaksi realistiseksi kuvaksi

Suomen kansan kotoisesta elämästä. Tämä ru-

noelma herätti ilmestyttyään ihastusta varsinkin

nuorisossa, mutta moni lauhemman polven edus-

taja ei ymmärtänyt antaa täyttä arvoa sen yksin

kertaiselle kauneudelle ja luonnonmukaisuudelle,

lonka yllättävä uutuus vain puolittain pääsee

J. L. Runeberg v. 1862.

näkyville antiikkisen muodon alta. Seur. v. il-

mestyi toinen kokoelma runoja ..Dikter", josta

R. antoi tulot Pohjois- ^^^^^^^^^^^^^^
Suomen hätääkärsiville. |
Se sisälsi m. m. kertovan
runoelman ,Jlauta Per-

hossa" („Grafven i Per

ho"), josta R. 1831 oli saa-

nut Ruotsin akatemian
pienemmän palkinnon.

sekä joukon yksinkertai-

sia, suom. kansanrunou-
den hengessä sepitettyjä

lauluja lemmestä ja luon-

nosta. Suuremman suo-

sion R. saavutti idylli-

sellä eepoksellaan ..Han-

nalla" (1836). Hiljainen
maalaispappila, ylioppilai-

den saapuminen ja rak-

kauden äkillinen herääminen nuorten povessa on
sijoitettu niin ihaniin luonnonkehyksiin ja esi-

tetty niin tutunomaisen viehkeästi, että se val-

loitti sydämet ja teki R:n tunnetuksi laajoissa

piireissä.

Kohta tämän jälkeen R., joka oli turhaan koet-

tanut hankkia itsellensä parempaa virkaa ja va-

kinaisempaa toimeentuloa yliopistossa, muutti
Porvooseen lukion latinan (sittemmin kreikani

kielen lehtoriksi. Elämä tuossa rauhallisessa

pikkukaupungissa ei millään tavalla kiirehtinyt

hänen runoiluaan. vaikkei se myöskään vaatinut

häntä hajoittamaan voimiansa. Hän oli ,,Borgä

Tidning"in toimittaja 1838-39, tuomiokapitulin

jäsen ja hoiti kouluvirkaansa v :een 1857. Kesät
hän vietti Kroksnäsiu tilalla Haikon selän ran-

nalla. Siellä luonnon keskellä yksinäisillä kalas-

tus- ja metsästysmatkoilla keritsivät ja hiljoil-

leen varttuivat monet niistä aiheista, jotka sitten

syksyn ja talven kuluessa kehkeytyivät runoiksi

ja kirjoitelmiksi. Ensinnä syntyivät ,,Vanhan
puutarhurin kirjeet" (,,Den gamle trädgärdsmä-
starens bref", ilm. 1837). tuo ehyttyylinen ten

denssikirjoitus. jossa R. pohtii uskontokysymystä
asettuen vastustamaan pietistien yksipuoli-

suutta ja joutuen siitä väittelyyn Lauri Sten-

bäckin kanssa. Sitten legendat (aiheutuneet L.

Kosegarteniin tutustumisesta) — esim. ,,Kirkko"
i.,Kyrkan") ja ,,Chrysanthos" — ja useat niistä

lyyrillisistä runoista, jotka muodostavat kolinan

Runebergin työhuone ja kuolinhuone Porvoossa.
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nen kokoelman ,,Runoja" („Dikter" III, 1843).

Myöhemmin kaunis runosikermä „Pieni kohtalo"
(,,Ett litet öde", 1846), jossa Kantelettaren ru-

nouden merkit tuntuvat sulautuneina hienoksi

persoonalliseksi taiteeksi. Mutta myöskin suu-

rempia eepillisiä aiheita kypsyi R:n mielessä

1840-luvulla. Varhaisimmin niistä valmistui

,,Joulu-ilta" (,,Julqvällen", 1841), talvinen ker-

raskartanokuvaus, jossa sota-aihe muodostaa va-

kavan taustan ja antaa tunnelmalle varsinkin lo-

pussa laajan isänmaallisen kantavuuden. Tämän
runoelman kiinteämpi rakenne ja tiiviimpi sa-

nonta osoittaa kellitystä verrattuna R:n edelli-

siin kuusimittarunoelmiin. Sam. v. ilmestynyt
,,Nadeschda" on väritykseltään romanttisempi ja

runomuotonsa puolesta vaihtelevampi kuin R:n
aiemmat eepilliset tuotteet. Sen kuvaus, joka kos-

kettelee Venäjän eri yhteiskuntapiirejä, kehit-

tää nähtäväksemme halvan orjatytön sydämessä
piilevän inhimillisen jalouden, jättäen luonnepiir-

relxnät hieman häilyvään ylimalkaisuuteen. Kor-
keimmilleen kohoaa R:n eepillinen runovoima
,,Kuningas Fjalarissa" („Kung Fjalar", 1844).

Se on puolittain muinaisskandinaaviseen, puolit-

tain gaelilaiseen ympäristöön sijoitettu tarina

ihmishengen uhmasta jumalia vastaan, sen alis-

tumisesta korkeampien voimien johtoon ja risti-

riitojen lopullisesta sovituksesta. R:n maailman-
katsomuksen antiikkiin kallistuminen tulee siinä

näkyviin, samalla kuin tämä runoelma toiselta

puolen osoittaa Ossianin lauluista tulleita voi-

makkaita vaikutuksia. Väkevä ja samalla hillitty

sanonta, tyylitellyillä runokeinoilla saavutettu
yksityisten kohtausten valtava suuruus, kielen-

käytön ilmelrkkyys ja vapaus antaa tälle teokselle

erikoisen taiteellisen sijan R:n tuotannossa. —
Kansallisrunoilijan merkityksen R. on kuitenkin
lähinnä ansainnut syvän isänmaallisen hengen
kannattamilla „Vänrikki Stoolin tarinoillaan"

(„Fänrik Stäls sägner", I 1848, II 1860). Kohot-
tamalla aatteelliseen kirkkauteen ja runolliseen

tehokkuuteen niitä muistoja, joita oli kuullut tai

lukenut (esim. Montgomeryn sotahistoriasta) Suo-
men viime sodasta, R. loi kansallisen merkki-
teoksen, joka on mahtavammin kuin yksikään
muu tässä maassa Kalevalan jälkeen ilmestynyt
runotuote kohottanut mieliä ja herättänyt valoi-

saa luottamusta tulevaisuuteen. Samalla nuo ker-

tomukset nimellisistä ja nimettömistä sanka-
reista, joiden muotokuviin — niinkuin tutkimus
on todistanut — on osunut yksinäisiä piirteitä

Franzenin, Tegnerin. Homeroksen y. m. runoudesta
jopa Caesarin „Gallialaissodastakin", ovat ihas-

tuttavia taideteoksia. Eepillinen ja lyyrillinen

aines, realismi ja idealismi on sulanut niissä yh-
teen. Miltei veistoksellisen ehyt muoto säteilee

lämpöä. Miten laajaa ja rikasta asteikkoa R:n
mielikuvitus parhaimpina hetkinään hallitsi,

siitä ovat näytteinä esim. semmoiset kappaleet
kuin ,,Pilven veikko", ..Sandels", „Munter",

,
Dö-

beln Juuttaalla" ja ,,Heinäkuun viides päivä",
jotka osoittavat hänen runovoimansa ulotteluja

eri suuntiin. Kaikissa niissä on eri puolilta tul-

kittu samaa isänmaanrakkautta, joka on kokoel-
man alkuun asetetusta ,,Maamme"-laulusta (v:lta

1848) tehnyt meidän kansallislaulumme. — 1850-

luvulla R. otti osaa virsikirjakomitean työhön ja
julkaisi (1857) ruots. virsikirjan ehdotuksen, jo-

hon hän oli sepittänyt n. 60 uutta virttä. Hän
10. VIII. Painettu "/^ 15.

sai sen johdosta vastaanottaa kansallislahjan
(n. 72,000 mk.) tunnustukseksi runoilijatoiminnas-
taan. Taloudellisesti turvattuna hän saattoi sil-

loin jättää lehtorinvirkansa ja antautua vapaam-
min runoiluun. Hänen viimeiset tuotteensa ovat
draamoja. Pienenä välityönä syntyi 1862, osit-

tain Heibergin mallin mukaan, ,,En voi"
(,,Kan ej") niminen, raskaanlainen huvinäytelmä.
V. 1863 valmistui antiikkisaiheinen „Salamiin
kuninkaat" („Kungarne pä Salamis"), johon oh
vaikuttanut toiselta puolen kreik. tragedia (lä-

hinnä Sophokles), toiselta taas Shakespeare. Se on
korkeatyylinen aaterunoelma, joka samoinkuin
,,Kuningas Fjalar" ylistää jumalien suuruutta ja
itsekkäiden ihmispyyteiden turhuutta. Lakipoh-
jaisen oikeuden merkitystä ihmiselämän ja yh-
teiskunnan perustuksena se tehostaa muinaisai-
kuisin kuvin tiiviisti rakennetuissa säkeissään.— Kohta tämän teoksen ilmestymisen jälkeen ta-

pasi R:ia metsästysmatkalla halvaus, joka murti
hänen terveytensä. Kolmetoista vuotta kestäneen
sairauden jälkeen saapui kuolema hänelle pelas-

tajaksi 6 p. toukok. 1877.

R. oli realismin ensimäisiä tienraivaajia poh-
joismaiden kirjallisuudessa. Hänessä yhtyvät
antiikkiset, romanttiset ja realistiset ainekset
sopusointuisaksi kokonaisuudeksi. Antiikista on
peräisin hänen plastillisesti luova muototaitonsa,
romantiikasta hänen runoutensa värielo ja rea-

lismista sen vankka todellisuudentuntu. Suurin,
yksinkertaisin piirtein hän kuvailee elämän il-

miöitä, kiintyen varsinkin niiden jakamattomiin
perusjuonteisiin ja tehostaen erityisesti niiden
eetillistä merkitystä. Hän on tuonut runouden
piiriin Suomen kansan jalona, vakaana ja ehyenä.
Elämä esiintyy hänelle näet pääasiassa valoi-

salta puolelta, kirkastuneena synteettisenä nä-

kynä, jossa paha häipyy olemattomiin ja aate
toteutuu voitollisena. Siveellisen kunnon ja isän-

maallisen yhteishengen väkevänä runoilijatulk-

kina hänen merkityksensä Suomen sivistyselä-

mässä on arvaamattoman suuri, samaten kuiD
hän taiteilijana on jättänyt pysyviä merkkejä
henkensä harvinaisesta voimasta.

R:n teosten suomentamiseen ovat viime vuosis.

puolimaista alkaen ottaneet osaa meidän parhaat

runoili]avoimamme, Oksanen, Suonio, Tuokko,
Jännes, Cajander j. n. e., ja ne voidaan katsoa

pysyväisesti liitetyiksi suomenkieliseen kirjalli-

suuteen sen täydellisen käännöksen kautta, jonka
suorittivat yhdessä O. Manninen. Eino Leino, P.

Cajander, Arvi Jännes, Alpo Noponen ja Juhani
Aho ja joka ilmestyi 1902-09. Muillekin kielille

(esim. tanskan, saksan, englannin, ranskan ja

venäjän) on R:n tuotteita käännetty, ja hänen
nimensä on tullut siten tunnetuksi laajemmalti

maailmassa kuin muiden suomalaisten runoili-

jani.

[Runsaasta R. -kirjallisuudesta mainittakoon

seur. teokset: J. E. Strömborg, ..Biografiska an-

teckningar om J. L. R." I-IV (1880-98); L. Diet-

richson, „J. L. R." (1864); C. G. Estlander. „R:s
skaldskap" (1902), sama. ,.R:s estot iskä asigter"

(1886); Valfrid Vasenius. ,.E. Suomen kansan ru-

noilijana" (1903); Otto Syhvan, „J. L. R." (1903) ;

Helien Lindgren, „J. L. R." (1904); Werner Sö-

derhjelm, ,,J. L. R., oans lif och diktning" I-II

(1904-06). sama suomeksi (1904-08); ,,J. L. R :s

hundraärsminne, festskrift 5 febr. 1904"; Eliel
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Aspelin, ,,J. L. R:n suomalaisuus" (1904); Ruth
Hedvall, „R:s poetiska stil" (1915).]

3. Fredrika Charlotta R. (1807-79),

kirjailija, edellisen puoliso, syntyisin T e n g-

s t r ö m. Tämä kielitaitoinen ja lahjakas nai

nen auttoi miestänsä kääntämällä novelleja ja

kirjoittamalla omintakeisia kertomuksia hänen
toimittamaansa ..Helsingfors Morgonblad"iin
v:sta 1833 lähtien. Nämä pienet kertomukset ja

tunnelmakuval hän julkaisi sitten kokoelmassa
„Teckningar och drömmar" (1861), jossa hän
lämpimästi puhuu kaikkien sorrettujen puolesta

ja, Fredrika Bremerin hengenheimolaisena, vaa-
tii naiselle suurempaa toimintavapautta perheen
ja yhteiskunnan jäsenenä. Hän on myös kirjoit-

tanut huomattavan historiallisen romaanin .,Fru

Katarina Boije och hennes döttrar" (1858), jonka
aihe on Ison vihan ajoilta, sekä historiallisen ku-
vauksen Klaus Flemingin päiviltä, nimellä ..Sig-

rid Liljeholm" (1862). Runoilluinkin rva R :11a

oli taipumuksia. [Helena Westermarck, ..Fred

rika R." (1904).] V. T.

4. Walter M a g n u s R. (s. 1838) , J. L. R :n

poika, synt. Porvoossa 29 p. jouluk. 1838. R. tuli

yliopp. 1857, jona v. hä-

nellä myös oli Helsingissä
näytteillä ensimäiset taide-

luonnoksensa. Tätä ennen
hän lyhyen ajan oli ollut

C. E. Sjöstrandin oppi-

laana, harjoitti 1857-58 pii-

rustusta R. V. Ekmanin
johdolla Turussa ja mat-
kusti syks. 1858 Kööpen-
haminaan, jonka taideaka-

temiassa hän 4 v. opiskeli

etupäässä H. W. Bissenin

johdolla ja jossa valmisti
isiinsä ja Werner Holm-
bergin marmoriset rinta-

kuvat. Edellisestä kuvasta
R. sai 1863 taideyhdistyk-

sen palkinnon ja yleisistä varoista 500 ruplaa,
joka oli Suomen senaatin antama ensimäinen tai-

teilijastipendi. Vv. 1862-76 R. oleskeli Roomassa,
lukuunottamatta kahta käyntiä Suomessa 1865-67
ja 1872-73. Tämän ajan tärkeimmät teokset ovat

:

..Kheiron ja Akhilleus" (1863), ,,Seilenos satyy-
rien seurassa" (1865), ,,Ilmarinen takoo kuuta"
(1866), marmoriryhmä ..Apollon ja Marsyas"
(1872. kaikki Ateneumissa), .,Psykhe sefiirien

kantamana ( 1 872, marmoriveistoksena Helsingin
keis. palatsissa), ,,Psykhe lamppu ja tikari kä-
dessä" (1876. marmoriv. Antellm kokoelmissa) ja
.,Kleobis ja Biton vetävät äitinsä temppeliin"
(Helsingin ylioppilastalon otsikkoryhmä)

.

Roomasta R. muutti 1876 Pariisiin. Siellä hiin

m. m. valmisti 1878 marmoriryhmän ..Baoehus

ja Amor lapsina" (Ateneumissa ja Gööteporin
museossa), mutta hänen päätöinään oli hänen 3

suurta pronssiin valettua muistomerkkiänsä:
isänsä J. L. R:n patsas Helsingissä i paljastettu

6 p. toukok. 1885; pienemmässä koossa Por-
voossa), Pietari Brahen patsas Turussa (palj. 29

p. toukok. 1888; pienemm. koossa Raahessa
Aleksanteri II :n patsas Helsingissä (palj. 29 p.

huhtik. 1894). Vv, 1893-96 R. työskenteli Kööpen-
haminassa muovaillen m. m. kuvapatsasryhmät
„Kaksi danaidia" (1895) ja »Ylösnousseet" (1896).

Walter Runeberg.

Muutettuaan tiimiin jälkeen kotimaahansa Hel-
sinkiin hiin teki 1897 tansk. lääkärin H. W. Mey-
erin jätti Hiiskuvan tämän Kööpenhaminassa ole-

vaan muistomerkkiin; saman kaupungin taide

museon edustalle pystytettiin 1901 R :n tekemä
tansk. taidemaalarin V. N. Marstrandin pronssi-
patsas. — Edellisen lisäksi H. on muovaillut suu
ren joukon rintakuvia, jotka etupäässä esittävät

suom. ja skandinaavialaisia merkkimiehiä. Näistä
mainittakoon Z. Topelius, F. L. Schauman (1867),

H. Ibsen (1868), N. A. E. Nordenskiöld (1877).

A. Fryxell (1879. molemmat viimemainitut An
teliin kokoelmissa ja Tukholman kansallis-

museossa), A. Edelfelt (1884), Jonas Lie (1884).

Bjornstjerne Bjornson (1886), J. E. Strömborg,
(1898), Sven Nilsson (1902, Lundissa), A. Chy-
denius (1903, Kokkolassa), J. L. Runeberg (1904.

Pietarsaaressa) ja L. Mechelin (1909, Ateneu
missä).

R. on E. Cainbergin jälkeen ensimäinen Suo-
messa syntynyt kuvanveistäjä. Opiskellessaan

Kööpenhaminassa ja Roomassa hänestä tuli tyy-

pillisyyttä tavoittelevan, abstraktisuuteen kallis-

tuvan muodon klassillissuuntainen edustaja. Hä
nen taidekatsantonsa on Thorvaldsenin tapaan
ihanteellinen, jonka mukaan taiteen tulee vaikut-

taa ajatuksen ylevyydellä, tunteen puhtaudella ja

muodon sopusuhtaisella kauneudella. Pariisissa ol-

lessaan hän jossakin määrin sai vaikutusta ransk.

taiteen realistisesta ja yksilöllisemmästä käsitte-

lystä, mutta pääpiirteiltään on hänen tavattoman
runsastuotteinen taiteensa osoittanut harvinaisen

tasaista kulkua pysyessään uskollisena vanhoille

ihanteilleen. — R:n osaksi on tullut lukuisia

kunnianosoituksia sekä koti- ettii ulkomailla;

niinpä hänet m. m. on kutsuttu taideakatemioiden

jäseneksi Pietarissa (1874), Tukholmassa (1877) ja

Kööpenhaminassa (1883) sekä valittu Lundin ja

Helsingin vliopistojen kunniatohtoriksi. E. R-r.

5. Johan Wilhelm R. (s. 1843). lääkäri,

edellisen veli, yliopp. 1860,

sisätautien hoidon prof.

1877-1907. Taitavana eri-

koisalansa yliopistollisena

opettajana R. on pitkiin

toiminta-aikansa kuluessa

tehokkaasti kohottanut
lääkiiri sivisty.st ii maas-
samme. Asettuen luonnon-

tieteelliselle pohjalle hän
otti kliinillisessä hoidossa

käytäntöön mikroskooppi-
set ja fysikaaliset menetel-

mät. Hiinen runsaasta ja

huomattavasta tieteellisestä

tuotannostaan mainitta-

koon vain: ..Ora albumin-
urins patogenetiska viii

kor", ,,Om albuminuri hos

friska personer", ..Oin filtration

ningar genom djuriska membraner", ,.Om albu-

minhalten i ascitesvätskor", ..Oin halten af fixa

iiinnen nied undantag af albumin, äfvensom om
chloridhalten i de patologiska transsudaten".

,,Om den diagnostiska betydelsen af ägghvite-

halten i patologiska trans- och exsudat". R:n
tutkimus ..t)m Bothrtocephalus latus och perni-

ciös anemi", jossa hän toteaa heisimadon ole-

van anemia perniciosan yhtenä aiheena, an-

lääket. toht. 1871.

J. w Runeberg.

af ägghvitelös



293 Runge—Runnari 294

toi aloitteen sarjalle veritauteja koskevia tut-

kimuksia. R. ou lisäksi ensimäisenä esittänyt

menetelmän mahalaukun ja paksunsuolen tutki-

miseksi pumppuamalla niihin ilmaa, kirjoittanut

perkussorisesta tränssonanssista ja julkaissut

useita tutkimuksia märkivän keuhkopussintuleh-

duksen operatiivisesta käsittelystä. Henkivakuu-

tusyhtiö Kalevan ylilääkärinä (33 vuotta) R. on

julkaissut teokset: „0m syfilis inflytande pä död-

ligheten af de försäkrade" ja „Dödsorsaken i lif-

försäkringsbolaget Kaleva 1875-1907. R. oli yli-

opiston edustajana 8 :illa säätyvaltiopäivillä (1882,

1885, 1894, 1897, 1899, 1900, 1904-05, 1905-06)

«ekä Pohjanmaan pohj. vaalipiirin edustajana

(ruots. kansanpuolueesta) eduskunnassa 1907.

6. Hjalmar Johannes R. (s. 1874),

R 4:n poika, fil. kand. 1897, fil. lis. 1905, julkais-

sut nimimerkeillä A 1 c e s t e ja N i n o Rune-
berg runokokoelmia (,,Dikter", 1899; „Nya
dikter", 1902; „Dikter", tredje samlingen, 1908;

käännöksen „Bhagavad-Gita", 1910) sekä näytel-

män ,,Maximiliano, Kejsare af Mexico" (1913).

Runge, Philipp Otto (1777-1810), saks.

taidemaalari ; opiskellut Kööpenhaminassa ja

Dresdenissä, työskennellyt Hampurissa. R., joka

on maalannut enimmäkseen muotokuvia, on Bie-

dermaier-suunnan mestareita ja realistisen ja ro-

manttisen suunnan välittäjiä. Hänen taiteensa on
naiivia, mutta ilmehikästä; erityisesti hän onnis-

tui luonteenkuvauksessa ja valon ja ilman esi-

tyksessä. Teoksia Hampurin taidehallissa. R. toimi

myös taidekirjailijana. [A. Aubert, „R. und die

Romantik" (1909, norj. 1911).] E. R-r.

Runhultti ks. Pyöröpuu.
Runius [rii-], Johan (1679-1713), ruots. ru-

noilija, suosittu tilapäärunojen sepittäjä, suk-

kela ja iloinen laulaja, joka tavattoman kevyesti

leikki sanoin ja ajatuksin, runomitoin ja loppu-

soinnuin. Hänen kuolemansa jälkeen julkaistiin

hänen runonsa eri kokoelmana nimellä ,,Dudaim'
;

(1 :nen os. ..Andelige" blommor", 2:nen os.

,,Werldzlige lillior", 1714-15; 2:nen painos sekä

3 :s osa „>Sinnekryddor", 1733). //. Kr-n.

Runkoanalyysi (ks. Analyysi), metsänh.,

puiden kasvun ja kehityksen y. m. olosuhteiden

r tarkoin selville saamiseksi
\ niiden kehitysjakson eri aika-

kausina toimitettava ana-

lyysi, jolloin tutkittava puun-
runko katkotaan 1 m:n pi-

tuisiin kappaleisiin tai saha-

taan siitä aina 1 m :n väli-

matkalta tyvestä latvaan
kiekkoja 1. leikkeleitä, joista

rungon paksuusläpimitat sekä

poikkileikkauspinta-alat sen
eri ikävuosilta helposti ovat

mitattavissa. Laskemalla yh-

teen mainittujen eri poikki-

leikkauspintojen alat samalta
ikävuodelta saadaan tietää

rungon kuutiomäärä vastaa-

valta ajalta. Myös puun
korkeus sen eri ikäisenä

ollessa käy tällöin helposti

selville, ja jos senlisäksi on
analyseerattu rinnan kor-

keudelta (l,s m:n pääslä maasta) tehty leikkaus,

voidaan myös määriltä, millaiset rinnankorkeus-,

Evon kruununpuis-
tosta otettu kuusi.
Ika 101 v., korkeus

30 m.

runko- t. järeän puun muotoluvut puulla on tai

eri aikoina on ollut. (vrt. Muotoluku ja

Näyttäjämenettely.i O. Lth.

Runkokunta (cormus, saks. Tierstock), eläint.,

eläinyhdyskunta, joka on syntynyt jatkuvan su-

vuttoman lisääntymisen (jakautumisen, silmikoi-

misen) kautta yhdestä alkuperäisestä emoyksi-
löstä siten, että uudet yksilöt aina jäävät elimel-

liseen yhteyteen entisten kanssa. Yksinkertai-
simmassa tapauksessa eri yksilöt ovat kaikki sa-

manlaisia ja siksi itsenäisiä toisiinsa nähden, että

kukin yksilö kokonaisuudesta irroitettuna on ky-

kenevä omintakeiseen elämään* ja lisääntymiseen
(esim. lukuisat k o r a 1 1 i e 1 ä i m e t, eräät

vaippaeläimet). Toisissa tapauksissa (esim.

lukuisilla hydrozooeilla ja sammaleläi-
millä) huomataan r:n eri jäsenten kesken al-

kavaa työnjakoa ja siis erilaistumista; tämän
kehittyessä pitemmälle eri yksilöt tulevat yhä
riippuvaisemmiksi kokonaisuudesta, menettävät
yhä enemmän itsenäisyyttään ja tulevat äärimäi-

sissä tapauksissa melkein samanlaiseen asemaan
kokonaisuuteen nähden kuin korkeampien eläin-

ten elimet. Ne eivät siis enää irroitettuina ky-

kene itsenäiseen elämään, mikä riippuu siitä, että

ne rakenteeltaan surkastuvat muissa suhteissa

paitsi siinä, mikä koskee niiden erikoistehtävää

kokonaisuuden palveluksessa. Tällaisista poly
m o r f i s i s t a r :ista ovat parhaana esimerk-

kinä uimapolyypit (ks. t. ja Polymor-
fismi). Paitsi edellämainituissa ryhmissä ta-

vataan r:iksi käsitettäviä pysyviä t. väliaikaisia

yhdyskuntia m. m. matojen joukossa, esim.

eräillä merisukamadoilla y. m. ; selitetäänpä jos-

kus heisimatojenkin ketjut tähän kuuluviksi: pää
käsitetään tällöin emoeläimeksi, sukupuolinivelet

tästä kuroutumalla syntyneiksi tytäryksilöiksi

(vrt. Heisi madot). Myös yksisoluisten eläin-

ten joukossa tavataan vastaavia yhtymiä, esim.

sellaiset siima- ja ripsilikoeläimet. jotka ovat

kiinni yhteisessä kontraktiilisessa varressa; sa-

moin johtavat varsinaisiin r:iin sellaiset kolo

niat, joiden solut (yksilöt) jäävät toistensa yh-

teyteen alkulimasäikeiden välityksellä (esim. Vol-

vox). — Kuten edellämainituista ryhmäesimer-
keistä käy selville, voivat r:t olla sekä alustaan

kiinnittyneitä että vapaina eläviä. R. nimitys

johtuu siitä, että useat (esim. monet korallieläin

r:t) voivat muistuttaa naaraista puunrunkoa, sa-

moinkuin monisoluisten eläinten r:ien tyypilli-

nen syntymätapa muistuttaa kasvin kasvua.

/. V-s.

Runkoluvun käyrät osoittavat erilaatuisella

maaperällä tai kasvupaikoilla säännöllisesti kas-

vaneiden puhtaiden (samaa puulajia käsittävien)

metsiköiden puuyksilöiden lukumäärän pinta-ala-

yksikköä kohti metsiin eri-ikäisenä ollessa. Vaaka
suoralle abskissa-akselille on merkitty metsikön

eri ikävuodet ja kohtisuoraan tätä vastaan piir-

retyille ordinaatoille vastaavat puiden luku-

määräluvut. Viimemainittujen ordinaattapisteiden

kautta vapaalla kädellä piirretty käyrä osoittaa

runkolukumäärän vähenemisen metsikön iän kart-

tuessa. O. Lth.

Runkoparlamentti ks. P i t k ä pari a-

m e n 1 1 i.

Runnari (amer. suom., < engl. ruvner oik. =

juoksija), ulkomaalaisissa satamissa liikuskeleva,

hotellien, yhtiöiden y. m. s. palkkaama henkilö.
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joka (usein petollisin lupauksin) houkuttelee työ-

väkeä (vars. merimiehiä, siirtolaisia) hotelleihin.

rautateille j. n. e.

Runnata (amer. suom.. < engl. run = käydä,

olla liikkeessä), olla käynnissä (tehtaasta).

Runni (< ruots. brunn = kaivo, terveyslähde),

Suomen ainoa yleisessä käytännössä oleva ter-

veyslähde, Iisalmen pitäjässä 2 penink. päässä

(1 ^2-2 tunnin laivamatka) Iisalmesta länteen

Kiuruvedestä Haapajärveen laskevan Kiurujoen
varrella. Lähteen vesi on t olit. Y. Tuomikosken
analyysin muk. radioaktiivista (keskim. radio-

aktiivisuus 10 l:s*a O" 0,6 min.-mg) ja sisältää

1 l:aa kohden 27,8 mg:aa rautaa sekä 206 mg
hiilihappoa eri muodoissa. Vettä juodaan suuret

määrät ja se vaikuttaa tehokkaasti leinissä, vatsa-

taudeissa, sydäntaudeissa, hermotaudeissa y. m.
Lisäksi käytetään varsinkin vaikuttavia ruoste-

kylpyjä ja hierontaa. — R. on rahvaan keskuu-

dessa ollut tunnettu jo ammoisista ajoista, mutta
yleisemmin sitä on ruvettu käyttämään n. 10 v.

takaperin, jolloin sen otti haltuunsa 1904 per.

Iisalmen Runnilähtcen o.-y. Paikalla

on nyk. kaivohuone, hotelli (huoneita 60 kylpy-

vieraalle) y. m. Kylpyvieraiden lukumäärä vuo-

sittain n. 1,200; suurin osa on rahvaanmiehiä
ja -naisia. E. E. K.

Runo (goot. runa, isl. run - salaisuus, sa-

lainen neuvottelu, puhe), lyhyt runomittainen
kappale. — vrt. Kalevala, Kanteletar,
Kansanrunous.
Runojalka 1. ruuopolvi on nousun ja las-

kun säännöllinen yhdistys runomittaisessa esi-

tyksessä. Se sisiiltää tav. yhden pitkän (korol-

lisen) ja yhden tai kaksi lyhyttä (korotonta) ta-

vua. Tavallisimmat r:t ovat näin ollen kaksi-

tai kolmitavuisia. Kaksitavuisia r:oja ovat:

1) trokee (ks. t.) 1. t r o k a i o, pitkälyhyt,

\j (esim. tuuli), 2) jambi (ks. t.), lyhyt-

pitkä, ^j — (esim. en voi), 3) spondee (ks. t.)

1. s p o n d a i o, kaksipitkä, — (enimmissä

korko edellisellä tavulla: autuus; välistä jälki-

mäisellä tavulla: vie pois). Tärkeimmät kolmi-

tavuisista ovat: 1) daktyli (ks. t.), alku-

pitkä, — kj <u (esim. laulava), 2) anapesti
(ks. t.). loppupitkä. \_> ^1 — (esim. ihanuus), 3)

amfibrakys (ks. t.) , keskipitkä, w — ^
(esim. jos voisin), 4) kretikos (ks. t.), keski-

lyhyt, — vj — (esim. laulamaan). Kreikkalai-

set käyttivät myös nelitavuisia r:oja, esim.

khoriambia (ks. t.), — ^ ^ —
, ja kaksi-

tavuisista on vielä mainittava pyrrhikhios
(ks. t.), kaksilyhyt, ^ ^ . Kaksitavuiset r :t

muodostavat kaksittain yhteen liitettyinä kak-
soispolvia 1. d i p o d i o j a. joissa runokorko on
joko edellisellä tahi jälkimäisellä nousulla. Sen
mukaan miten monta dipodiaa säe sisältää, nimi-

tetään sitä mono metriksi, dimetriksi,
t r i m e t r i k s i j. n. e.

Runolaulajat, tav. eepillisten runojemme esit-

täjät, joskin rajaa näiden ja loitsujen sekä lyy-

rillisten runojen laulajien välillä on vaikea

vetää, koska samat henkilöt usein ovat esittä-

neet kaikkia vanhan kansanrunoutemme lajeja.

Runoja ovat vanhoina aikoina laulaneet kaikki

kansanluokat, etupäässä kuitenkin talonpoikai-

nen väestö. Eteläisillä runoalueilla, Virossa ja

Inkerissä, niitä esittivät etupäässä naiset, mutta
pohjoisemmilla pääasiassa miehet. Tavallisessa

paljoa

he to-

^m 5^

.Arhippaini Miihkali".

elämässä nämä vanhat taitajat eivät

eronneet ympäristöstään, mutta henkisesti

dennäköisesti kaikkina ai-

koina ovat olleet muuta
kansaa korkeammalla,
jomm-oisiksi heidät ympä-
ristössään yleensä käsi-

tettiinkin. Huolimatta

siitä, että vanha runon-

taito yleensä kulki epä-

säännöllisesti suusta' suu-

hun, keskittyi sen vilje-

leminen kuitenkin usein

erityisiin sukuihin, jou-

tuen perintönä isältä po-

jalle ja tältä edelleen.

Niinpä muodostui Suo-
men-Karjalaan tunnetut
Sissosten, Huohvanaisten,
Sotikaisten. Semeikkain
ja Vornasten laulajasuvut; Vienan-Karjalaan
esim. Perttusten. Malisten, Kettusten ja Lesos-

ten laulajasuvut. Huomattavimpia yksityisiä lau-

lajia viimem. alueella on ollut Arhippa ja hä-

nen poikansa Miihkali (,,Arhippaini Miihkali")

Perttunen Latvajärveltä, Ontrei ja hänen poi-

kansa Jyrki Malinen Vuonnisesta ja Jyrki Ket-
tunen Tsenasta, leski Matro Uhtuasta sekä Kale-
valan kokoonpanon historiasta muistettava Vuon-
nisen tietäjä Vaassilä Kieleväinen. Suomen-Kar-
jalan laulajista mainittakoon Juhana Kainulai-

nen Kesälahdelta, Simana Sissonen ja hänen si-

sarensa Iro sekä Simana Huohvanainen Ilomant-

sista, Ontrei Sotikainen ja Jaakko. Iivana, Pedri
Jaakonpoika, Pedri Iivananpoika (..Myrysvaaran
Pedri") sekä Iivana Jehkinpoika (..Jehkin Ii-

vana'') Semeikka Suistamolta, Iivana Vornanen
Korpiselästä, Borissan Ontto Suojärveltä ja Ontrei
Vanninen Sortavalan Rautalahdesta. Inkerin puo-

lella oli huomattavin laulajatar Larin Paraske,

jolta muistiinkirjoitettu säeluku on korkeampi
kuin keltään muulta saatu, nimittäin 32,676

säettä (vertauksen vuoksi mainittakoon, että

Vienan-Karjalan parhaan laulajan. ..Arhippaisen

Miihkalin" säeluku oli n. 4,000). Inkerin etevin

mieslaulaja lienee Ontropo Melikov; muita Inke-

rin laulajia: Varvana-eukko Hevaalta ja Väär-
nojan Kati Soikkolasta. — Nykyjään on kerto-

van runon laulanta Karjalasta melkein tarkoin

hävinnyt, kun taas loitsuja ja varsinkin lyyril-

lisiä lauluja vielä paikoittain runsaastikin vil-

jellään, vrt. Kalevala. /. IJ-nen rf A. N.

Runolaulu, mus., eroaa lyyrillisestä kansan-
laulusta jonomaisen rytmirakenteensa kautta.

Runosävelmään kuuluu 1, 2 tahi korkeintaan 3

säettä, jotka alinomaa kertautuvat, joko tarkal-

leen yhtäläisinä tahi tilapäisten vaihtelujen muun-
tamina. Kertausta jatkuu niin pitkältä kuin ru-

noa tahi yhtenäistä runojaksoa riittää. Kertaus-

ten lukumäärä on siis satunnainen ja semmoise-

naan vailla erikoisvaikutusta. R:ua on muinai-

sina aikoina paljon harrastettu. Kreikkalaisten

y. m. vanhojen kansojen kertomarunot ovat epäi-

lemättä aikoinaan täten laulettuina periytyneet

sukupolvesta toiseen, vaikka niiden sävelmiä ei

olekkaan enää säilössä. Intialaisilla on nykyisissä

temppelilauluissa säilynyt sävelmiä, joita voi-

daan pilää ainakin pääpiirteissään heidän alku-

peräisen r:nsa tapaisina. Sama jonomainen ra-
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kenne vallitsee myös kristillisessä psalmilaulussa

(ks. t.). Keskiajan kertomarunojen sävelmiä on

säilynyt sekä ransk. että saks. käsikirjoituksissa.

Kansan suussa on r:ua jatkunut meidänkin aikoi-

himme asti Suomessa, Virossa, Vähä-Venäjällä

y. m. [Launis, „Art, Entstehung und Verbrei-

tung der estnisch-finnischen Runenmelodien"

(1910), Kolessa, ,,Melodii ukrajnskih narodnyh

dum" (1910-13), Tiersot, „Histoire de la chanson

populaire en France" (1889), Felber, „Die in-

dische Musik der vedischen und klassischen Zeit"

(1912), I. Krohn, ,.Suomen kansan runosävelmät"

(Oma maa).] I. K.

Runollinen vapaus ks. L i c e n t i a.

Runomitta 1. metri (lat. metrum = mitta)

perustuu runoudessa esiintyvän poljennon sään-

nöllisyyteen, s. o. runokielen nousujen ja las-

kujen järjestettyyn vaihteluun. Eri kielet nou-

dattavat siinä suhteessa erilaisia menetelmiä.

Toisissa r. perustuu tavujen laajuudelle (1. pi-

tuudelle), toisissa taas korolle (1. painokkuu-

delle)
,

ja onpa kieliä, joissa molemmat seikat

otetaan samalla kertaa huomioon, sekä semmoi-

sia, joissa tavujen luku jo yksinään määrää
r:n. Kreikan ja latinan kielessä r. nojautui yk-

sinomaan tavujen laajuuteen, s. o. pitkät ja ly-

hyet tavut vaihtelevat kreikan- ja latinankieli-

sessä runoudessa säännöllisessä järjestyksessä.

Sensijaan useimmissa nykyajan sivistyskielissä

on korko r :aa määräävänä aineksena. Niin

esim. ranskankielisessä, kuten yleensä romaani-

Iäisten kansojen runoudessa on korollisten ta-

vujen lukumäärä säännöllinen, vaikka poljento

muuten on verraten vapaata, noudattaen läheltä

suorasanaisen puhekielen poljentoa. Germ. kielissä,

esim. ruotsissa ja saksassa, yhtyvät laajuus ja

korko, niin että korollinen tavu luetaan runou-

dessa aina pitkäksi. Slaav. kielissä oli alkujaan

korollisten tavujen määrä r :ssa säännöllinen,

mutta korottomien vaihteleva. Myöhemmin esim.

venäjän kieli, nojaten germ. esikuviin, on kehit-

tynyt noudattamaan täsmällisemmin koron ja

korottomuuden säännöllistä vaihtelua. Mskand.
runous oli jonkunlaista rytmillistä proosaa, pi-

kemmin aiottu saneltavaksi kuin laulettavaksi,

ja se erosi suorasanaisesta säännöllisemmin is-

kevän poljentonsa ja alkusointurikkautensa puo-

lesta (,,stavrim"). Muinaissuomal. runous, joka

taas kehittyi läheisesti laulun yhteydessä, ra-

kentui niin hyvin korolle kuin laajuudelle (ks.

Kalevalan r.). Uudempina aikoina on taide-

runoutemme r. perustunut pääasiallisesti kor-

koon, kuitenkin niin, että laajuussuhteitakin ote-

taan huomioon (esim. kun sallitaan 3-tavuisen

sanan lyhyttä alkutavua käyttää laskussa).

Korko muodostaa vain r:n rungon, ja laajuus-

suhteet antavat eloa ja ilmettä. Tästä eri kiel-

ten luonteen erilaisuudesta johtuu, että on ole-

massa r :oja, jotka ovat niin elimellisesti kasva-

neet kiinni jonkun kielen omaan olemukseen,

että niitä vain vaivoin voidaan mukailla toisen-

laatuisen kielen runoinitallisilla keinoilla (esim.

antiikkinen kuusimitta, ranskan aleksandriini

ja suomen kalevalainen r.). R. muodostuu runo-

jaloista (ks. t.) 1. runopolvista. Kahden tai

useamman runopolven yhtymisestä syntyy säe.

Säe saattaa olla yksinkertainen, s. o. kokoon-
pantu samanlaisista runojaloista, tai sekoitettu,

s. o. kokoonpantu erilaisista runojaloista. Jos

kaikki säkeeseen kuuluvat runojalat ovat täy-

delliset, sanotaan säettä täysipolviseksi 1. a k a-

talektiseksi. Mutta usein säkeen viimei-

nen polvi ei ole täydellinen, ja siten syntyy vaja-

polvinen 1. katalektinen säe. Jos säkeen
loppuun on liittynyt ylimääräinen tavu, on säe
liikatavuinen 1. hyperkatalektinen. Sä-

keen alussa, runokorollisen tavun edellä esiin-

tyvä koroton tavu (tai korottomat tavut) muo-
dostaa alkutahdin 1. anakruusin (ks. t.).

Kun sanat, ja runopolvet eivät satu yhteen, vaan
leikkaavat toisiansa, syntyy jako 1. s e s u u r i

(ks. t.). Tällaiset leikkaukset ovat kauneuden vaa-

timia ja estävät yksitoikkoisuutta. Pitkissä sä-

keissä tavataan myös määrätyllä kohdalla sään-

nöllinen pysähdys 1. tahtilepo, joka jakaa

säkeen kahtia. Säkeet muodostavat yhteen lii-

tettyinä runoelman. Jos määrätty luku säkeitä,

joko yhtäläisiä tai erilaisia, järjestetään pienem-

pään ryhmään, muodostuu säkeistö 1. stroofi
(ks. t.). — Tärkeimmät antiikkiset r:t ovat:

heksametri (ks. t.) 1. kuusimitta (eepillinen),

pentametri (ks. t.) 1. viisimitta (elegian,

idyllin, epigrammin distikoneissa), s a p p h o-

lainen, alkaiolainen, asklepiadi-
n e n r. (lyyrillisiä) ja jambinen tri metri
1. kolmimitta (draamassa). Romaanilaisille kie-

lille ominaisista r:ista ja säkeistölajeista mai-

nittakoon : italiasta peräisin olevat t e r z i n a,

ottava rima 1. stanza ja sonetti (ks. t.),

ranskasta aleksandriini (ks. t.) ja r o n-

d e a u (ks. t.), espanjasta redondilla (ks. t.)
;

germ. k ; eliin kuuluvista r:ista taas: alkujaan

engl. silosäe 1. blank verse (ks. t.) , alku-

jaan saks. knitteli 1. kalikkasäe.

Runotar ks. Muusa.
Runotar-almanakka, saks. Musenalmnnach,

vuosittain Saksassa ilmestyvä, alkuperäisiä ru-

noja sisältävä kalenteri. Ensimäinen arvokas r..

per. 1770, oli „Göttinger M.", sitä seurasivat

,,Hamburger M." (v:sta 1776) ja ,,Wienerischer

M." (1777); etevin tällä alalla oli Schillerin toi-

mittama „M." (1796-1801), jossa Schiller ja

Goethe sekä kaikki sen ajan etevimmät kyvyt jul-

kaisivat runojaan. Sittemmin toimittivat myös
A. W. Schlegel ja Tieck, Varnhagen von Ense ja

Chamisso samantapaisia kalentereja. Myöhem-
män ajan r:ista mainittakoon: ..Cottasche M."

(1891-1900), „Moderner M." (1893-94), ..Deutscher

M." (1896) ja ,.M. deutscher Studenten".
• 77. Kr- n.

Runous 1. runotaide on se kaunotaiteen

haara, joka käyttäen kieltä välikappaleena luopi

lukijan tai kuulijan mielikuvitukselle kirkastu-

neen kuvan sisällisestä tai ulkonaisesta maail-

masta. R. saattaa olla niin hyvin runomitallista

kuin suorasanaista. Syntymätavan ja laadun

puolesta erotetaan r:ssa kaksi lajia: kansa n-r.

ja taide-r. Esitystapaan katsoen r:n tuotteet

jaetaan tav. kolmeen ryhmään : lyyrillisiin,
eepillisiin ja draamallisiin, sen mu-

kaan kuvaako kirjailija niissä etupäässä, omia

tunnelmiansa vai kertooko hän jonkun tapahtu-

man menneenä vai esittääkö hän jonkun toimin-

nan tapahtuvaksi välittömästi lukijan tai kat-

sojan silmien edessä, antaen eri henkilöiden esiin-

tyä puhuvina ja toimivina. Kuitenkaan eivät

nämä r. -muodot jyrkästi eroa toisistaan: on

olemassa välimuotoja, ja sitäpaitsi saattaa 1\ j
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rillinen runo olla sovitettu keskelle eepillistä

tai draamallista esitystä; draamassa saattaa

esiintyä eepillinen kertomus; lyyrillisessä tai

eepillisessä runossa saattaa olla suoranaista

draamallista vuoropuhelua j. n. e. ks. Kansan-
runous, Eepos. Lyriikka, Draama.
Runousoppi 1. poetiikka, runouden (ks. t.)

teoria, se estetiikan osa, joka järjestelmälli-

sasti tekee selkoa runouden olemuksesta, sen eri

muodoista ja ilmaisukeinoista, sen suhteista toi-

siin taiteisiin sekä sen eri lajeista. R. sisältää

myös sääntöjä runon rakenteesta 1. tekniikasta.

Vanhin r. on Aristoteleen kirjoittama, mutta
siitä on säilynyt meille vain sankarirunoutta ja

murhenäytelmää koskevia katkelmia (suom. 1871).

Toinen vankan ajan r. on Horatiuksen runomuo-
toinen ,,Ars poetiea". Uuden ajan r:ista mai-

nittakoon Martin Opitzin ,,Von der deutscheu

Poeterei" (1624), Gottschedin (1730) ja Lessin-

?in esitykset Saksassa. Boileau'n ..L'art poeti-

que" (1074) Ranskassa ja Popen ,,Essay on criti-

cism" (1711) Englannissa. Tämäntapaisilla
säännöstelevillä r:illa oli aikoinaan suuri mer-
kitys runouden kehitykseen sekä kirjalliseen ar-

vosteluun nähden. Myöhemmin on pyritty anta-

maan r : ille empiirisempi ja reaalisempi pohja

kiinnittämällä suurempaa huomiota niihin sie-

lullisiin lakeihin, jotka määräävät taiteellista

luomistoimintaa sekä erilaatuisten kirjallisten

tuotteiden vaikutusta. Tiimiin suunnan edellä-

kävijöitä oli Fechner ja kehittä) iä m. m. saks.

estetiikan tutkijat T. Lipps, E. Elster, K. Groos
ja E. Meumann, ransk. M.-J. Guyau ja suom.
Yrjö Hirn. R. on näin ollen haaraantunut mo-
neksi eri tutkimusalaksi, käsitellen runoilija-

psykologiaa, kirjallisia muotoja ja ilmaisukei-

noja, runomittaa ja tyylioppia, esteettisen vai-

kutuksen laatua ja edellytyksiä j. n. e. vrt.

Estetiikka, [Gottschalf. „Poetik" (1856);
Wackernagel, ..Poetik" (1873) ;

Viehoff, ..Die

Poetik" (1888); \Vilkens, „Poesien" (1893);
Bruchmanri, ..Poetik" (1898) ; Borinski, ,,Deutsche
Poetik" (1901); E. Lehmann. ..Deutsche Poetik"
(1908); E. vVrangel, ..Dikten och diktaren"

(1912)5 B. F. Godenhjelm, ..Runousoppi" (3 :s

pain. 1909).]

Runsala ks. Ruissalo.
Runsaudensarvi, kierteinen, kukilla ja hedel-

millä täytetty sarvi, ylitsevuotavan runsauden
tunnuskuva, joka taiteessa esiintyy maan hedel-

mällisyyden jumalien (Plutoksen, Gaian, jokijuma-
lain, Tykhen. Najadien) attribuuttina; myto-
logiselta alkuperältään Akhelo'oksen t. Amaltheian
(ks. n.) sarvi.

Runsoro (Itutoenzori), vuoriryhmä Keski-Af ri-

kassa, Englannin Ugandan ja Belgian Kongon
rajalla, Albert Edvard- ja Albert Njansa-järvien
välissä, Semliki-joen itiipuolella. R:n, joka nou-
see hyvin jyrkästi Semliki'n laaksosta, jakavat
solat kuuteen ryhmään (korkein huippu Mount
Stanley n. 5,550 m yi. merenp.), jotka n. 4,500

m:n yläpuolella ovat aivan paljaita tai ikuisen

lumen ja jään peittämiä. Alempana saderikkaus
(ainakin 2,500 mm V:ssa) synnyttää rehevän kas-

vullisuuden; paljon puroja ja jokia. R. on syn-
tynyt vanhemmista tuliperäisistä aineksista ja

kiteisistä liuskeista, joihin reunoilla liittyy nuo-
rempia purkautuneita aineksia. — R:n löysi

Stanley 1888; sen monista tutkijoista mainitta-

koon Abruzzien herttua Ludvik. jonka johtama
retkikunta 1906 ensimäisenä nousi sen korkeim-
mille huipuille ja loi uutta valoa sen geologiaan.

E. E'. K.
Runo [riivo] ivir. Ruhnu-saar), Liivinmaau

Saarenmaan piirikuntaan kuuluva yksinäinen
saari keskellä Riianlahtea, 6 1

/ 2 km pitkä, 4 km
leveä, idiissä suurimmaksi osaksi Venäjän kruu
mm omistamaa havumetsää, lännessä viljelys

maata. Lentohiekkahar juja. Asukkaat ikimuistot

sista ajoista (ainakin jo 1341) ruotsalaisia, nykyi-
sin 269 henkeä (1911). harjoittavat maatalouden
ohella pääelinkeinoinaan hylkeenpyyntiä (n. 1,000

kpl. vuosittain) ja kalastusta. Kirkollisesti R:n
luterilainen seurakunta kuuluu Arensburgin
(Kuresaaren) konsistorin piiriin. Vanha kappeli

rak. 1644, uusi kirkko 1912. — Langaton sähkö
lennätinasema. [F. J. Ekman, „Beskrifning om
Runo i Liffland" (1847).] E. E. K.

Ruoansulatus k s. R u u a usul a t u s.

Ruode, seinähirsien päähän luikatussa uur-

teessa oleva, seinää tukeva puukara. R:tta käy-

tetään ovien ja ikkunain pielissä. Hako
ruode, kaadettu, karsittu, katkaisematon havu
puu. V. h.

Ruoho, ruohokasvi, yrtti, kasvitie

teessä kasvi, jolla vastakohtana puille, pensaille

ja varvuille on puutumaton, ruohomainen varsi,

joka kuolee talveksi t. säilyttää vain maan
rajassa olevat osat. Tavallisessa puheessa r. on

myös vihreä, mehevä, matala r. -kasvipeite. R:ja
erotetaan 1-, 2- ja monivuotisia. Erityisen ryh-

män r :oja muodostavat mehukasvit (vrt. t.).

joilla maanpäälliset osat säilyvät vuosikausia,

vaikkeivät olekkaan puutuneita. Kasvitopografi
sissa kuvauksissa erotetaan reistä eri ryhmäksi
heinä- ja sarakasvit, vihviliit, piipot j. m. s.

..h e i n ii t". Monivuotista r :oa on kirjallisuu-

dessa joskus nimitetty h or maksi; laajoilla

aloilla maassamme tarkoittaa sana kuitenkin

maitohorsmaa. K. L.

Ruohokanukka ks. K anukk a.

Ruohokasvi ks. R u o h o.

Ruoholaukka, ruohosipuli (Allium
schcrvoprasum), merenrantakallioillamme jok-

seenkin yleinen, ontto- ja liereiilehtinen, puna
kukkainen. 15-30 cm korkea ruohokasvi, jota leh-

tiensä takia yleisesti viljellään liha- ja kalaruo-

kien mausteena käytettäväksi, vrt. Allium.
K. L.

Ruohoneilikka ks. A r m e r i a.

Ruohosipuli ks. R u o h o 1 a u k k a.

Ruohoöljy, Oleum andropogonis, itä-intialais

ten Andropogon-l&jien öljy. Palmarosa- 1.

intialainen g e r a n i u m-ö 1 j y tuoksuu

ruusuöl jylle, jota väiiren.nettiiessii sitä käytetään

ja sisältää pääasiallisesti geraniolia. Sen emä-
kasvi on A. schcenanthus. S i t r o n e 1 1 a-ö 1

j y ä

saadaan lajista ,4. varaus. A. citratus sisältää

1 e m o n-g r a s s- 1. s i t r u u n a r u o h o ö 1
j y ä.

joka on pääasiallisesti sitraalia. Kaikki r:t

ovat erinomaisen hyvänhajuisia. Niitä käytetään

hajuvesien valmistukseen ja lääkkeinä. 8. S.

Ruoka-aineet ovat joko luonnon- tahi tehtait-

ten tuotteita ja sisältävät enimmäkseen jo si

nänsä useanlaatuisia ravintoaineita, ks. Ra-
vintoaineet, ja R a v itse m i n e n. vrt.

myöskin Keittotaito. — ks. myös Ruo-
kinta ia R e h u a i n e e t.
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Ruoka-ajat ovat kehityksen mukaan sivistys-

kansoilla vaihdelleet. Yleensä pääateria on so-

vitettu tähtit. keskipäivään t. iltaan varsinaisen

päivätyön loppuun. Kreikkalaisten ensimäinen
aamiainen (akratisma) oli varhain aamulla;

yleensä sen muodosti viiniin kastettu leipä; toi-

nen aamiainen (ariston), johon kuului kylmiä ja

lämpimiä ruokalajeja, syötiin klo 10-12 välillä

e. p. p. ;
pääateria (deipnon 1. dorpon) klo 4 j. p. p.

tai myöhemmin; rahvas sai yleensä tulla toimeen
ruisjauhopuurolla. Leipä edellytti jo parempaa
laloudellista asemaa. Viini — jumalanmaljaa
lukuunottamatta — oli aterioiden yhteydessä
vedellä miedonnettua ja juotiin aterian jälkeen,

jolloin juominki (symposion, ks. t.) alkoi; se voi

kestää hyvinkin myöhään. Roomalaisilla oli myös
3 ateriaa: jentaculum (klo 5:n t. 6:n tienoissa

aamulla)
,

johon varakkaammilla kuului leipää,

kuivattuja hedelmiä, munia, oliiveja, juustoa:

prandium (n. klo 12) : lihaa, kalaa, äyriäisiä

y. m.; cocna (klo 3-4), joka oli kolmiosainen;
ensi osan (gustatio) tuli ärsyttää ruokahalua,

toiseen (cena) kuului varojen mukaan 1-6, jopa 7

ruokalajia, enimmäkseen lihaa; kun oli uhrattu
lareille (ks. t.), seurasi jälkiruoka (secundce

mensie). Symposion oli roomalaisilla nimeltään
commissatio. Rahvas söi pääasiallisesti spelttipuu-

roa (puis). Tasavallan lopulla ja keisarivallan

aikana, syöminkien ja juominkien ylellisyys

äärettömästi yltyi. — Germaanilaisten kansojen
pääateria oli vanhastaan illalla. Bysanttilaisella

ajalla samoinkuin keskiajan lopulla ja uuden ajan
alussa herkuttelu varakkaiden ja ruhtinaallisten

henkilöiden kesken saavutti ennen aavistamatto-
man ylellisyyden. — Saks. porvari söi 3 ateriaa

:

aamiaisen klo 4-6 :n tienoissa aamulla, päivälli-

sen klo 10-11 e. p, p. ja illallisen klo 3-6 j. p. p.

Ranskassa, jonka keittiö ja pöytätavat vähitel-

len tulivat määrääviksi, 1300-luvulla päivällinen

syötiin n. klo 10 e. p. p.. mikä aika sittemmin
siirtyi eteenpäin, niin että 1700-luvulla päivälli-

nen syötiin klo 1. Nykyään Pariisissa ja mui-
den suurkaupunkien ylimmissä piireissä lunch
(toinen aamiainen) syödään klo 1 :n tienoissa t.

jonkun verran myöhemmin, kun taas kevyt ensi-

mäinen aamiainen (= meidän aamukahvi t. -tee)

syödään tav. heti ylösnoustua, ja päivällinen (Ie

diner) on siirretty klo 7- 1/2 9 illalla. Varsinainen
illallinen (le sonper) tulee kysymykseen vain eri-

koisissa tilaisuuksissa. Englanti on yhä edelleen

lukuisien ateriain ja raskaiden ruokalajien maa.
Varakkaiden kesken ensimaiseen aamiaiseen
(klo 7-9 välillä aamulla) kuuluu paitsi kahvia
t. teetä silavaa (bacon), kinkkua, kylmää paistia

sekä voita ja paahdettua leipää (toast). Toi-

seksi aamiaiseksi (luvcheon) vaaditaan ainakin
2 ruokalajia, jos se syödään ennen klo 2 e. p. p.,

syödään joskus vielä n. s. tiffin: kylmää lihaa

ja perunoita sekä teetä t. kahvia. Sitten seuraa
n. klo 5 j. p. p. five o'cloek tea, johon kuuluu
teetä, voileipiii ja leivoksia (tämä tapa on levin-

nyt kaikkialle sivistyneeseen maailmaan). Päi-
vällinen (dinner) on klo 6 t. myöhemmin. Iltaa

myöhempään vietettäessä lopetetaan päivä vielä

kevyellä aterialla. Maaseudulla syödään kuiten-
kin usein aikainen päivällinen (early dinner)
klo 1-2 j. p. p. ;

tällöin syödään illallinen (suppcr)
klo 7:n tienoissa. R. ovat tietenkin vaihtelevia
eri yhteiskuntaluokissa.

Ruokahalu ks. Ruuansulatus.
Ruokakunta, leamer. Muutamat verot on maa

seudulla vanhastaan suoritettu kultakin itsenäi

seltä taloudelta, jota tällaisena veroperusteena
sanotaan r :ksi (matlag) tai savuksi (röh). Van-
himmissa laeissa tavataan siitä nimitys „egen
disk ooh duk". Siten esim. Kristofferin maanlain
(Rakennuskaaren 21 ; 4) mukaan tuli sudenver-
kon pitämiseen ja petoeläinten ajoon ottaa osaa
kaikkien niiden, niinhyvin vapaamiesten ja

talonpoikain kuin lampuotien ja loisten, joilla

oli lehmä ja sika sekä oma ruuanpito (,,alla the

koo och soo hafwa och sin enkannelikin disk och
duk"), s. o. jokaisen maanviljelijän, jolla oli oma
talous. 1734 v:n lain mukaan tuli kihlakunnan
jahtiin lähteä miehen kustakin „ ruokakunnasta"
(Rakennuskaaren 23 : 3) samoin metsävalkean
sammuttamiseen (Rakennuskaaren 15:4). Ruoka-
kunnittain oli myös suoritettava päivätöitä kir-

kon, pitäjäntuvan ja vaivaistalon rakentamiseen
(Rakennuskaaren 26:1). — Jo vanhastaan oli

Suomessa jokainen talonpoika suorittanut 4 kap-
paa jyviä tuomarin ja lautakunnan ylläpitoon

käräjillä. 1600-luvun lopulla annetut määräykset
osoittavat, että talonpojalla ei tässä tarkoitettu

ainoastaan talonomistajia, vaan myös torppareita

ja loisia 1. yleensä kaikkia, joilla oli oma talous

maalla ja jotka siis muodostivat oman ruoka
kunnan eivätkä olleet erityisillä perusteilla siitii

vapautetut. — Vielä nykyäänkin suoritetaan
käräjäjyviä ruokakunnittain (Keis. as. 25 p:ltä

tammik. 1886). Samoin jos metsävalkea syttyy
ja arpakapula pannaan liikkeelle sammutusmie-
histön kokoamiseksi, tulee yhden kykenevän mie-

hen kustakin ruokakunnasta lähteä palopaikalle

(1886 v:n metsälain 30 §). K. Il-a.

Ruokalista, luettelo ravintolassa tai muussa
ruokapaikassa saatavista ruokalajeista ja niiden

hinnoista.

Ruokalisä (ruots. matskott), keskiaikainen
kirkollinen vero, jonka piispa Ragvaldin (1258-66)

kerrotaan panneen Suomessa toimeen. Se suori-

tettiin kirkkoherroille elatuksen avuksi (Ruot-

sissa myös piispoille), maan eri osissa eri tavalla.

N. s. ruotsalaisen ,,oikeuden" mukaan se mak-
settiin voissa, sisämaassa viljassa ja näyttää
olevan sama vero, jota Savossa sanottiin ..leipä-

vakkain" nimellä. Pohjanmaalla (Kemissä) se

suoritettiin osittain turkiksissa tai kuivatuissa

kaloissa, heinissä, voissa j. n. e. [H. G. Porthan.

.,Chron. Episc. Finl.", J. Tengström. ..Afhandling

om presterliga tjenstgörningen i Äbo erkestift".

A. G. Fontell, ,,Om Svenska och Finska rätten".

V. Voionmaa. ,,Suom. keskiajan tutkimuksia".]

K. G.

Ruokamulta, peltomaan päällimäinen, kuoh-

kea, kerros, jossa maanmuokkausaseet enimmäk-
seen työskentelevät ja johon kasvien juuret etu-

päässä leviävät, ks. Humu s. J. F. S.

Ruokaruotsi (..rokarotz", ..rokarossi" y. m.),

uuden ajan alussa useissa Suomen maakunnissa
mainittu keskiaikainen verotustapa, jolla tarkoi-

tetaan huovien ja heidän ratsujensa kestitystä

pitäjissä nimismiesten luona. Näillä matkoilla

kannettiin samalla verorästejä ja sakkoja. V. 1530

Kustaa Vaasa Hämeessä ,,peruutti Hämeenlin-

nassa hänen armonsa omalle väelle ja jalkamie-

hille sen ruokaruotsikestityksen, minkä tuoma-

rit siellä jonkun aikaa ovat nauttineet". R:ksi
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suoritettiin lihaa, viljaa, heiniä ja rahaa. Yrjö
Koskinen arvelee nimen syntyneen ,,ruoka" ja

..ruotsi" sanoista, ja samaa mieltä' näyttää

V. Voionmaa olevan, mutta todennäköisempää on,

että jälkimäinen osa alkuansa on „ratsua" mer-
kitsevä sana (keskiajan ruotsissa ros, saks. Ross).

[Yrjö Koskinen, ,,Muutamista keskiaikaisista

veroitusseikoista. I. Ruokaruotsi" (Hist. ark. TV
siv. 104-113), V. Voionmaa, ,,Suom. keskiajan

tutkimuksia" (siv. 266-282).] K. G.

Ruokasienet ks. S i e n e t.

Ruokatorvi (cesophagus) on se ruuansulatus-

kanavan osa. joka yhdistää nielun mahalaukkuun.
Uimisen r. alkaa 6 :nnen kaulanikaman korkeu-

delta ja päättyy 10-11 :nneu rintanikaman koh-

dalla, kulkien jokseenkin tasapaksuna putkena
kaulan alaosan ja rintaontelon kautta. Se sijait-

see ylhäällä henkitorven takana sen ja selkä-

rangan välissä, alempana se kulkee aorttaa seu-

raten ollen ensin aortan oikealla puolen sitten

sen edessä. Rintaontelosta se kulkee pallean läpi

n. s. ruokatorven aukon kautta ja aukeaa heti

senjälkeen mahalaukun suun välityksellä maha-
laukkuun. R:n seinämän muodostaa uloinna

sidekudos, sen alla lihaskerros ja sisimpänä lima-

kalvo, jonka epiteli on kerrostunutta levyepiteliä.

Epitelin alla on limarauhasia. R. on ruuan-
sulatuskanavamme yksinkertaisin osa, sen teh-

tävänä on johtaa nielty pala nielusta maha-
laukkuun. Y. K.
Ruokaöljy ks. Oliiviöljy.
Ruokinta, eläinten (kotieläinten, kesyjen,

ihmisen osittain tai kokonansa elättämien villi-

eläinten) ravitseminen. Oikeata r:aa varten on
tarkoin tunnettava eläinlajien samoinkuin yksi-

tyisten eläinten ravinnontarve sekä tämän tyy-

dyttämisen edellytykset (ks. Ravitsemi n e n.

Ravintoaineet). Eri eläinlajit vaativat

erilaista ravintoa, s. o. niiden ruuansulatus-

elimistö on sellainen, että se etupäässä määrätyn-
laatuisista aineista voi saada ruumiin ylläpitä-

miseen tarpeelliset ravintoainemäärät. Niiden
elatusaineiden laadun mukaan, joihin eläinlaji

parhaiten on mukautunut, eläimet jaetaan kol-

meen (t. neljään) ryhmään: lihansyöjiin, kaikki-

ruokaisiin ja kasvinsyöjiin; kasvinsyöjien ja

kaikkiruokaisten väliin asetetaan joskus hedelmän-
syöjäin ryhmä.

Lihansyöjäin ruuansulatuselimistö on pääasial-

lisesti mukautunut munanvalkuaisrikkaisiin ra-

vintoaineisiin, joiden kuiva-aineissa on vain aivan
pieni määrä täyteaineita (selluloosaa). Lihan-

syöjät voivat, jos tarpeellinen määrä vettä ja

kivennäisaineita samalla on tarjona, elää pel-

källä munanvalkuais- (liha-) ruualla. Erikoisten
n. s. intermediaaristen tapahtumien kautta munan-
valkuaishiukkasista voi muodostua hiilihydraat-

teja ja näistä taas rasvaa, joten eläinten ravinto-

aineiden tarve mainituista kolmesta ravintoaine-

ryhmästä tulee tyydytetyksi. Kaikkiruokaisen
ruuansulatuselimistö ei ole mukautunut sulatta-

maan näin monipuolisesti munanvalkuaisnineita.
Kaikkiruokainen ei siis voi saada ravinnontar-
vettaan tyydytetyksi pelkällä liliaruualla. Sen
elimistössä voi kyllä valkuaisaineesta syntyä
hiilihydraatteja, mutta kun tällainen muutos
aiheuttaa kulutusta ja kun munanvalkuaiaainei-
den sulattaminen ei kaikkiruokaisilla tapahdu
ylitä suurella tehokkuudella kuin lihansyöjillä,

täytyy ravinnontarpeen tyydyttämiseksi myös
olla saatavissa suurempia tai pienempiä, määriä
hiilihydraatteja ja rasvaa. Yhdessä suhteessa

kaikkiruokaisten ja lihansyöjäin ruuansulatus-

elimistöt ovat samanlaiset: kaikkiruokaisenkin
ruuansulatus mi parhaiten mukautunut sellaisiin

ravintoaineisiin, jotka eivät sisällä kovin paljon

täyteaineita. lledelmänsyöjäin ryhmä eroaa
kaikkiruokaisten ryhmästä siinä, että niiden

ruuansulatuselimistö on erittäin hyvin mukau-
tunut sulattamaan hiilihydraatteja juuri semmoi-
sina kuin ne esiintyvät hedelmissä. Kasvinsyö-
jäin ryhmälle, johon useimmat kotieläimemme
kuuluvat, on ominaista, että ruuansulatuselimistö

on kehittynyt erittäin sopivaksi selluloosarikkai-

den ravintoaineiden nauttimiseen, samalla kuin
valkuais-aineiden ja rasvan sulattaminen ei ole

niin täydellistä kuin kaikkiruokaisilla. Ne
sulamistapahtumat, joita selluloosansulatus edel-

lyttää, suoritetaan pääasiallisesti joko moni
osaisen mahalaukun etumaisissa osastoissa (mä-

rehtijöillä) tai paksu- ja umpisuolessa ja tämän
laajennuksissa (kavioeläimillä, kasvinsyöjillä jyr-

sijöillä y. m.) ja bakteerien välityksellä.

Eläinkunnassa tavataan kaikkia pelkkien

kasvinsyöjien, kaikkiruokaisten ja lihansyöjien

välimuotoja. Myöskin kotieläintemme joukossa

on ravinnonvalinnaltaan enemmän tai vähemmän
erikoistuneita lajeja. Suurin kyky käyttää
hyväkseen täyteainerikasta, ravintoaineista köy-

hää rehua on nautakarjalla, joka tässä suhteessa

on huomattavasti hevosen edellä. Jotta hevonen
saisi saman määrän ravintoäineenlisäystä, on
sille annettava n. 1,2 kertaa enemmän heiniä

sekä 2-3 kertaa enemmän touonolkia kuin leh-

mälle. Vuohi ja lammas ovat täyteainerikkaiden

reilujen hyödykseen käyttäjinä hevosen ja leh-

män välillä.

R:n säännöt ovat siis varsin erilaiset eri

kotieläinlajeja varten; mihin tarkoitukseen kuta-

kin kotieläinlajia käytetään, mitä tuotantoa var-

ten sitä pidetään, sillä on myös merkitystä
r.-tapaan ja rehuaineiden valintaan katsoen. Jos
hevosta pidetään esim. vain aivan kevyttä työtä

varten, voi sen pääasialliseksi rehuksi käyttää
selluloosarikkaita aineita (eri heinälajeja). Kuta
raskaampaa ja voimaperäisempää työtä hevoselta

vaadimme, sitä suurempi on jokapäiväisessä r:ssa

oleva ravintorikkaiden (konsentreerattujen) rehu-

jen osuus, sillä muutoin ei ruuansulatuselimistö

ehdi korvata työssä kulutettua ravintoainemäärää.

Nämä seikat vaativat r:ssa erottamaan
elatus-r:n ja tuotanto-r:n toisistaan. Kun
lisäksi eläinten ravinnontarve kasvua ikana on

melkoisesti toisenlainen kuin täysikasvuisella

(tällöin -on kysymyksessä siirtyminen maito-r:sta

[imemisestä], jolloin on tarjona melkeinpä puh-

taita ravintoaineita, eläinlajin tavalliseen ravinto-

järjestykseen), on erotettava kolmas' r:n muoto,

n. s. kehitys- 1. kasvat u s-r.

E 1 a t u sr :ssa voi. kun on kysymys kasvin-

syöjistä kotieläimistämme, edullisesti käyttää

täyteainerikkaampaa rehua, sillä ruuansulatuk-

sessa muodostuu lämpöä, mikä voi tulla eläimen

elimistön hyväksi, eikä täyteaine siis ole tarpee-

ton jäte kuten tuotanto-r :ssa. Tallinlämmöstä
y. m. ulkonaisista seikoista riippuen rehuarvo
on täten jonkun verran kohotettavissa. Väittä-

ni itt;ni in ra\ lnnonannon maun elatus-r:ssa
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n. s. pintalaki, jonka mukaan eri eläimillä on
sama ravinnontarve ruumiinpinnan yksikköä

kohti. Ruumiinpinnan neliömetriä kohti ravinnon-

tarve on kaloreissa ilmaistuna n. 1,000 kaloria.

Eläinten suhteellinen ravinnontarve elatukseen

nähden kasvaa siis kokoon nähden käännetyssä
suhteessa. Kun ruumiinpaino nousee yli muuta-
man sadan kg:n, voi aivan suuria virheitä teke-

mättä laskea elatusrehun arvon 1,800-2,000 tai

hiukan sen yli eläimen hyväksi tulevaksi kalo-

riksi 100 kg:n ruumiinpainoa kohti. Käyttämällä
eläinlajia varten arvioituja sulavaisuuskertoimia

(ks. Eehuarvo) voidaan määrätä rehun yhtey-

tyvä ravintoainemäärä sekä sen kaloriarvo ja

siten tarkoin laskea elatusrehu. Rehuyksiköissä

lasketaan 0,7-0,9 yksikköä 100 kg: n elävää painoa

kohti. Munanvalkuaista on annettava 40-70 g
samaa painoa kohti.

Tuotantorehun arvioiminen on monessa
suhteessa melkoista vaikeampaa. Tuotannossa on

syötetystä rehusta saatava takaisin niin suuri

prosenttimäärä kuin mahdollista. Paitsi tätä

määrää on kuitenkin tuotteen samoinkuin tuo-

tannon hinnalla huomattava merkitys tuotanto-

rehua arvioitaessa. Ravinnonantoa lisäämällä voi-

daan tuotantoa, eritoten kun on kysymys maidon-

annista, mutta myöskin lihoitus- ja teurastus-

ruokinnassa, melkoisesti lisätä. Mutta samalla

tuotannon hyväksi tuleva rehun hyöty prosentti-

määrältään vähenee. Taloudelliset seikat siis huo-

mattavassa määrin vaikuttavat tuotantorehun
arvioimiseen. Likimääräinen arvio on

:

Yksi rehu yksikkö voi antaa 3 kg
maitoa; rehuyksikön tulee tällöin
sisältää 135 g sulavaa munanval-
kuaista.
100 rehuyksikköä voi antaa n.

15 kg rasvanlisäystä (mahdollisuudet

kuitenkin melkoisesti vähenevät lihoituksen jat-

kuessa) .

1 tunnin ankara työ vaatii O.e-0,9

yksikön lisäystä.
Kun kasvatuksella voi olla erilaisia tarkoitus-

periä (elättäminen teuras-, käyttö-, siitoseläi-

miksi), muodostuu r. tämän mukaan erilaiseksi.

Siitoseläimiä kasvatettaessa on ravinnon oltava

mahdollisimman kauan luonnollista (mieluimmin
emon maitoa). Siirtyminen muihin ravintoainei-

hin tapahtuu varovasti ja tarkkaamalla rehuksi

annettavien aineiden riittävää valkuais- ja kiven-

näispitoisuutta. 1 kg:n suuruista elävän painon
lisäystä kohti lasketaan 2-2,5 yksikköä. Kuta
enemmän kasvu lähenee loppuaan, sitä enemmän
lisääntyy rehunkulutus elävän painon kartutta-

miseksi, kunnes on päästy 6-7 yksikön r:aan,

mikä jo vastaa lihoitus-r :aa. vrt. R e h u a i n e e t

ja Rehuarvo (jossa myös kirjallisuusluettelo).

G. v. W.
Ruokintajärjestys, se järjestys, minkä mukaan

rehut päivittäin syötetääu eläimille. R:n tulee

olla tarkoin harkittu huomioon ottamalla ne

vaikuttavat seikat, joista rehujen hyvä talou-

dellinen käyttäminen eläimen ruuansulatuksessa

riippuu, kuten rehujen maukkaisuuden, puhtau-

den, kuivuuden, kosteuden, sulavaisuuden. annos-

ten suuruuden, eläinten tottumuksen j. n. e.

(vrt. Lypsy karjanhoito, Ruokinta,
R e h u a i n e e t. E. v. K.

Ruokintakoe, eläinten suunnitelmallinen, en-

Tavallinen ruokki.
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naita määriteltyjen perusteiden mukaan järjes-

tetty ruokkiminen jollakin erikoisella t. useam-
malla eri rehuaineella näiden sulavaisuuden, tuo-

tannollisen, terveydellisen t. muun vaikutuksen
selvillesaamiseksi. R:illa selvitellään fysiologisia,

ruokintaopillisia ja käytännöllisiä kysymyksiä
joko tieteellisten tahi käytännöllisten näkökoh-
tien mukaisesti, vrt. Rehuaineet, Rehu-
yksikkö. E. v. K.
Ruokit (AlcidceJ, peräjalkaisiin kuuluva lintu-

heimo. Koivet lyhyet, sijaitsevat sangen takana.
Etuvarpaissa täydellinen rä-

pylä, takavarvasta ei ole.

Höyhenistö tiheää. Nokka eri

suvuilla erimuotoinen. Pyrstö
lyhyt, toimii tukielimenä

lintujen pystyasennossa, nilk-

kojensa varassa istuessa. Mei-

dän linnustostamme kuuluu
tähän neljä sukua: k i i s-

1 a n (Uria ja alasuku Cep-

phus), jääkyyhkysen
(Mergulus), lunnin (Fra-

tercula) ja ruokin (Alea)

suvut. Ruokin suvun lintujen

nokka on vähän pitempi päätä,

puoliväliin höylien peittoinen, korkea, litteä, syr-

jissä voimakkaat uurteet. Sieraimet keskellä,

rakomaiset, kalvon peittämät. Siivet pienet ja

suipot. Tavallinen ruokki (Alea torda) on
selkäpuolelta musta, vatsa valkea. Ohjaksissa

valkea juova ja siivissä, kyynärsulkien päässä

valkeaa. Pituus 39-47 crn. Paitsi Jäämerenran-
nikollamme r. pesivät myös siellä täällä Suo-

menlalulen korkeimmilla kalliosaarilla, Ahvenan-
maan saaristossa ja Pohjanlahden rannoilla lu-

kuisastikin. Levinnyt palearktisen alueen poh-

jois-osiin, Japaniin asti. Pesä kivilohkareen alla

tahi kallionlovessa. Munia 1, suuri (n. 8 cm),

puikea, likaisenvalkealla pohjalla suuria mustia,

tuhkanharmaita ja ruskeita täpliä. — Siive-
tön ruokki (Alea impennis) oli aikoinaan san-

gen yleinen pohjoisten merien rannoilla, mutta
on nyt sukupuuttoon hävitetty; viimeinen saa-

tiin Ruijan Vardössä 1848. Se muistutti väriltään

tav. ruokkia, ohjaksien kohdalla oli suuri, pitkän-

pyöreä, valkea täplä. Koko n. 70-80 cm, siivet

pienet, 27-29 cm pitkät, lentoon kelpaamattomat.

Euroopan ja Ameriikan museoissa säilytetään

täytettyjä siivettömiä r:eja ja niiden nahkoja n.

80, munia 70, luurankoja n. 25. Nahan arvo n.

25,000, munan 8,000 ja luurangon 5,000 Smk.
E. W. S.

Ruokko. 1. Lapsen-r. ks. Lapseneläke.
— 2. Eläimen vuokra (saks. ViehverstellitHcj).

Vuokralleottaja sitoutuu hoitamaan eläintä ja

antamaan sille ruuan, vuokralleantaja puolestaan

korvaamaan tätä varten tehdyt kustannukset,

usein siinä muodossa, että vuokralleottaja saa

nauttia hyväkseen eläimestä lähtevät tuotteet.

Jos eläin kuolee vanhuuttaan, tautiin, tai tapa-

turmasta, joihin vuokralleottaja ei ole syypää,

joutuu vallinko vuokralleanta jun kärsittäväksi.

(Rakennuskaaren 12:2.) El. K.

Ruoko (Phragmites communis), leveälehtinen,

suuriröyhyinen, 1 V2-3 m korkea (suurin meikä-

läinen heinä) heinä, jolla mi laajalti suikertava

juurakko ja joka kasvaa hyvin yleisenä järvien,

jokien ja merenlahtiemme rantavesissä, var-
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Ruoko.

.sinkin pehmeällä poh-

jalla, ja muodostaa ta-

vallisesti uloimman, ve-

denpinnasta nousevan
ranta kas vi vyöhykkeen.

R :oa leikataan usein

karjanruuaksi, olkia

käytetään sitomatöihin,

%?$» ^A'^Ik* JW ^R matoiksi j. n. e., katto-

- i * t 1
*^(^V jen peitteeksi. muuri-

"Ä^ i lA^8EL<sgl»« laastin alustaksi seinissä

ja katoissa. käämien
. pohjallisiksi y. m. Röy-

3^ W/\ \^i^ÄHviM ^yj^- kerätään makuu-

4J^\\ ^IbHHkv I
l
)atJ°J° u J

a tyynyjen
täytteiksi. R. on yleis-

maailmallinen laji ja

kasvaa muutamissa seu-

duissa 8 m korkeaksi.

K. L.

Ruokola, maatila Pälkäneen pitäjässä Pintele-

järven rannalla 7 km kirkolta kaakkoon, käsit-

tää päätilan, joka on ratsuvelvollinen säteri, li-

säksi 8 augmenttitaloa, yhteensä 4. «5 manttaa-

lia, 1,630 ha. Höyrysaha, mylly ja iso tiilitehdas.

Tila oli 1600-luvulla Romano\vitz-suvulla ja myö-
hemmin v:een 1826 jollakin Silfversvan-suvun
jäsenellä; sittemmin se on ollut VValldem- ja Wal-

dens-suvuilla v :een 1904 ja metsänhoitaja Knut
Tammelanderilla v.een 1914. Nyk. omistaja

(1915) maanvilj. W. Pätiälä. — Päärakennus

v:lta 1826. C. L. Engelin piirustama. A. Es.

Ruokolahti (ruots. Ruokolaks). 1.

K u n t a, Viipurin 1., Jääsken kihlak., Ruokolah-

den nimisraiesp. ; kirkolle Vuoksenniskan rauta-

tieasemalta (ja satamasta) 10 km. Pinta-ala

1,006.4 km 2
,

josta viljeltyä maata (1910) 7,553

ha (siinä luvussa luonnonniityt 2,523 ha. vil-

jaakasvava kaskimaa 224 ha). Manttaalimäärä
70,-8, talonsavuja 1,156, torpansavuja 163 ja

muita savuja 1,028 (1907). 12.278 as. (1914);

1,854 ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelin-

keinona 1.208:11a, teollisuus 256 :11a (1901). 1.188

hevosta. 4.375 nautaa (1912). - - Kansakouluja
11 (1915). Yhteiskoulu (Imatralla; 5-luok.).

Säästöpankki. Kunnanlääkäri (samalla Tainion-

kosken tehtaan lääkäri). Pää apteekki Imatralla,

haara-apteekki Rasilan kylässä. Eläinlääkäri. —
Teollisuuslaitoksia: Tainionkosken selluloosa- ja

paperitehtaat, puuhiomo sekä rullatehdas (omis-

taja O.-y. Tornator) :
Immolan höyrysaha (omist.

O.-y. Tornator) ; Kaliumkloraattitehdas (omist.

Suomen sähkökemiallinen o.-y.)
;

Alkoholitto-

mien juomien tehdas Chymos (omist. V. Tammen-
oksa), Eärskiänsaaren höyrysaha (omist. Salvesen

o.-y.). — Luonnonnähtävyyksiä; Imatra (ks. t.)

ja ihanat Itä-Saimaan maisemat. — 2. Seura-
k u n t a, keisarillinen. Savonlinnan hiippak.,

Jääsken rovastik. ; lohkaistu omaksi seurakun-
naksi Jääskestä 1572. R:een on aikaisemmin
kappelina kuulunut Rautjärvi. — Kirkko puusta,

rak. 1S74. L. Il-ncn.

Ruokosokeri ks. Sokeri.
Ruokovirta, kanava Maaninganjärven ja

Ruokoveden välissä, Maaningan pitäjässä, lisal

men-Kuopion kulkuväylällä. Kanavan pit. 371

m. pohjan lev. 7,7 m, veden syv. matalan veden

aikana 2,i m; sulku rak. puusta, pit. 35, « m, lev.

7,: m, veden syv. matalan veden aikana 1.78 m.

Kanava rak. 1878-79 127.000 mk :n kustannuk
sella. Sulku uudelleen rak. (matalimman veden

pintaan asti) 1889 ja 1903. — V. 1912 kanavasta
kulki 1,395 alusta; tulot 1912 6.024 mk., menot
2,953 mk. L. Unen.
Ruolahti, kylä Pä'jänteen rannalla Kuhmois-

ten pitäjässä. 12 km (maitse) kirkolta pohjoiseen;

laivalaituri. Höyrysaha (omistaa K. Korpinen)

Ruona, maatila (551 ha) Tervolan pitäjässä

lähellä Tervolan rautatieasemaa. Tilalla oli

1888-99 meijerikoulu ja 1900-10 karjanhoito- ja

mei Jerikoilla. R :n omistajat mainittuina vuo

sina olivat maanviljelysneuvos A. E. Snellman
(1870-1901) ja Ruonan' osakeyhtiö (1901-10).

Ruona, kylä Kuortaneen pitiijässil 5 km kir-

kolta pohjoiseen Kuortaneenjärven koillisran

nalla I!:n lahden pohjukassa. R:n taistelu 1 p.

syysk. 1808. Sittenkun Lintulahden (ks. t.) tien-

risteys oli joutunut venäläisten haltuun, peräy

tyivät ruotsalais-suomalaiset joukot Alavuudelta

Kuortaneelle, missä Jyväskyliin-Kokkolan valta

tieltä Lintulahdesta tuleva poikkitie yhtyy Hä-
meenlinnan-Uudenkaarlepyyn valtatiehen. Ka-
menskin johtamat venäläisten joukot saapuivat

elok. 31 p. Kuortaneelle. karkoittaen edestään

vastustajan etuvartiat, jotka sitkeästi puolus-

tautuivat ja perääntyessään R:n kylään poltti

vat Nisosjärvestä Kuortaneenjärveen laskevan

R:n ojan yli johtavan sillan. Seur. päivänä

venäläiset ryhtyivät hyökkäykseen ja syntyi an-

kara taistelu, jota käytiin R:n ojan, Nisosjärven

ja siihen pohjoisesta päin laskevan ojan molem-
min puolin. Suomen joukkojen asemat olivat ennä
koita varustetut, ja taistelu päättyikin heille voi-

tollisesti. Kamenski ryhtyi jo yötä myöten pe-

rääntymään, mutta pian saatiin selville, että

vastustajatkin olivat jättäneet R:n kylän. Ve-

näläisiä joukkoja lähestyi nimittäin Lintulan

desta päin ja toisia oli lähetetty Kuortaneenjär
ven länsipuolitse hyökkäämään vastustajain sel-

kään, jonka vuoksi Adlerereutz. välttääkseen jou

tumasta saarroksiin, siirtyi Salmen kylään (ks.

Salmi). * A. Es.

Ruonankartano (ruots. Runagärd), 2. 5

manttaalin suuruinen majurin virkatalo Sauvon
pitäjässä 27 km Paimion rautatieasemalta etelä

kaakkoon. Laivaliike Turusta. Tila oli keski

ajalla kuninkaankartano ja annettiin silloin

tavan takaa läänityksenä eri ylimyksille. V. 1541

Kustaa Vaasa antoi sen Eerik Flemingille.

Mutta tila palautettiin pian takaisin kruunulle

ja oli sitten v:sta 1556 jonkun aikaa eteenpäin

R:n läänin, johon kuuluivat Nauvo. Parainen ja

Sauvo, voudin asuinpaikkana. V. 1564 Eerik X IV

lahjoitti sen Ivar Maununpoika Stjernkorsille.

Häneltä peri sen hänen poikansa Bertil, joka

kuitenkin Kaarle herttuan valtaan päästyä me-

netti kaikki tiluksensa. Seur. vuosis:lla R. jou

tui uudelleen St jernkors-suvulle. Kaarle XI :n

reduktsionissa se peruutettiin ja määrättiin

kuninkaallisten henkirakuunain majurin asuma
tilaksi. V:sta 1827 se on ollut vuokrattuna

Christiernin-, de Pont- ja af Hällström sukujen

jäsenillä sekä 1872-1912 maanviljelysneuvos

II. M. Grisikolla, jonka lesken hallussa se ny-

kyään (1915) on. — Päärakennus on n. v:ltal790.

A. Es.

Ruoppaaja, kone. jolla kaivetaan maata veden

alta taikka kuivalla maalla (kuiva r.). Pie



309 Ruoppaaja 310

Kuva 5 Kuva 6.

ueinpiä töitä varten käytetään ruoppaus-
kauhoja (kuva 1), joissa pilkan puisen var-

ren päässä on rautainen lapiomainen terä. Var-
resta kauha painetaan pohjaan käsivoimalla ja

terästä lähtevällä köydellä nostetaan vintturilla

vinosti ylös jotta maa pysyisi kauhassa. Työ
suoritetaan lautalta, jonka keskellä on kaiva-
mista varten pitkulainen aukko, taikka muka-
vimmin jäältä, johon tehdään kapea avanto.
Intialaisessa r.-k a u h a s s a (kuva 2) terä

liittyy nivelellä varteen, niin eitä se ylös nostet-

taessa voidaan kääntää vaakasuoraan asentoon ja

tuo enemmän maata muassaan sekä sopii käy-
tettäväksi ahtaammassakin tilassa, kuten uppo-
kaivoja laskettaessa (vrt. Perustusraken-
nus). Kone-r:ia käytetään konevoimalla;
niistä ovat tavallisimpia h ö y r y 1 a p i o t (ks. t.)

ja ruoppaus kourat 1. Priestmannin ekska-
vaattorit (kuva 3), joissa ranamaisesta var-

resta riippuu kahden ketjun varassa kouralaite,

minkä muodostaa kaksi rautaiseen kehään kiinni-

tettyä levysilinterin osaa, jotka saadaan avau-
tumaan kun toista ripustusketjua jännitetään;
tästä ketjusta riippuen koura pudotetaan poh-
jaan avonaisena ja painuu siihen; kun toista

ketjua jännitetään, sulkeutuu koura ja täyttyy
maalla ja nousee sulkeutuneena ylös. Avautu-
maan ja tyhjentymään koura saadaan hellittä-

mällä viimeksimainittua ketjua, jolloin koura jää
riippumaan ensinmainitusta ketjusta. Kun pohja
on kivikkoa, käytetään levykourien asemasta
leräshampaita (kuva 4), jotka sormimaisesti käy-
vät ristiin kouran sulkeutuessa. Pipustusketjut
kulkevat ranavarren kärjessä olevan pyörän
kautta höyrykoneen käyttämään vintturitelaan.

R. sijoitetaan joko kiskoilla kulkevalle vaunulle
taikka erityiselle proomulle. P. -kouria käytetään

hyvin yleisesti pienempiin töihin; kouran tila

vuus tav. 0,«-2,5 m3
. Ketju-r:ia (ks. t.) käy

tetään hyvin paljon sekä varsinaiseen ruoppaa-
miseen veden alta (kuv. 5) että kuivan maan
kaivamiseen. Niiden kauhat joko tehdään levystä

taikka valetaan teräksestä, uudenaikaisissa ketju

r:issa tav. 550-600, joskus 1,000 litraa vetäviä,

nostomäärä 350-600 m 3 hiekkaa tunnissa ja suurin

ruoppaussyvyys 12-16 m (poikkeukselta 20 711).

Erittäinkin kuivalla ruopattaessa ketju-r. sijoite

taan kiskoilla kulkevan vaunun varaan (kuva 6).

Silloin ketju kiertiiil päinvastaista suuntaa kuin

edellisissä, sillä kauhat täyttyvät laahatessaan

kaivoksen reunaa pitkin ylöspäin ja sen takia

niiden ketjua vastassa oleva puoli on joko avo-

nainen taikka sellaisella koukulla varustettu, joka

aukeaa kauhan kiertäessä ylärattaan ympäri. Si-

sältö putoaa r. -vaunun alitse kulkevaan kuljetus-

radan vaunuun. Tällaisia r:ia käytetään paljon

rautatie- ja kanavaleikkausten kaivamiseen, ne
liikkuvat pitkin leikkauksen laitaa kiskoilla, joita

on tavantakaa siirrettävä kaivoksen levetessä. —
P u m p p u-r :i s s a on toimivana osana vahva
pumppu, joka putken kautta imee mutaa ja

maata veden mukana ylös. Pohjan tulee tällöin

olla pehmeä ja mutamainen ja sen irroittamista

varten käytetään imutorven suulla veitsiä ja pyö-

riviä siipiä sekä reiällisiä putkia, joiden kautta

painetaan vettä pohjamutaan. R:n nostama maa
kuiva-r:ssa kaatuu tav. suoraan rautatievaunuihin

poiskuljetettavaksi, tavallisissa r:issa se kaatuu

ränneihin, joita pitkin se vedensekaisena valuu

rannalle kaatopaikkaan taikka r:n vieressä ole-

vaan kuljetusproomuun — m u t a p r o o m u u n,

puiseen tai rautaiseen laakeapoh jäiseen proomuun,
joka on varustettu pohja- taikka sivuluukuilla tai

sylinteri venttiileillä mudan tyhjentämistä var



311 Ruoppaus—Ruostesienet 312

ten, taikka painetaan se — erittäinkin pumppu-
r:issa — vedellä ohennettuna pumppulaitteilla

torvijohtoa pitkin kaatopaikalle. Torvijohto teh-

dään rautaputkista, joita lautat taikka veneet

kannattavat ja jotka taipuisalla liitoksella ovat

liitetyt toisiinsa. Jo vanhat sivistyskansal käyt

tivät kaukamaisia r:ia, mutta ensimäisen r. -ko-

neen rakentajaksi mainitaan Varantius
(1591). lS:nnella vuosis. käytettiin Hollannissa

hevosvoimalla käypiä ketju-r:ia, ja 19 :nnen vuo-

sis keskivaiheilla alettiin imt i kivttii höyry

voimalla. Nykyaikaisia suuria rautatie . satama-

ja erittäinkin kanavatöitä varten on rakennettu

yhä suurempia ja voimakkaampia r:ia koura- ja

ke. ju-r. -mallia, joita käyttämällä työt edistyvät

nopeammin ja tulevat halvemmiksi kuin käsivoi-

min tai pienillä koneilla kaivaen. [Strukel, ..Der

(irundbau", lirennecke, ,,Der Grundbau, Klasen-

Fundierungsmethoden".] J. C-en.

Ruoppaus, maan kaivaminen veden alta, suo-

ritetaan ruoppaajilla (ks. t.) peruskuoppien tekoa,

satamien ja kulkuväylien syventämistä, kana-

vien rakentamista y. m. s. varten. Tähän lue-

taan myös usein kivien ja kallion poistaminen

veden alta. Se tehdään joko ruoppaajilla, kun
kivet eivät ole kovin suuret, taikka räjäyttä-

mällä, kun suuret kivet taikka kallio on pois-

tettava, joskus myös musertamalla kallio siten,

että annetaan raskaiden (8,000-10,000 kg) teräs-

meisselien lauttaan kiinnitetyissä torvissa mo-
nia kertoja pudota kalliota vasten, jolloin tämä
vähitellen musertuu rikki. J. C-en.

Ruori (ruots. roder) ks. Peräsin.
Ruoskijaveljet ks. F 1 a g e 1 1 a n t i t.

Ruoskiminen ks. Raipparangaistus.
Ruoste, ruskeata vedenpitoista rautaoksidia,

jota syntyy raudasta hapettumalla kosteassa

ilmassa. Kuivassa puhtaassa ilmassa ei ruostu-

mista tapahdu. Ruostuminen alkaa tavallisesti

siten, että ilmassa olevan hiilidioksidin vaiku-

tuksesta syntyy rautakarbonaattia (FeCOs), joka

hapettumisen ja veden vaikutuksesta muuttuu
r:ksi (Fe2Oo[OH] 2 ). Pienetkin määrät happoja ja

eräitä suoloja, varsinkin klorideja, edistävät huo-

mattavasti ruostumista. Alkaliset liuokset, kuten
lipeät ja kalkkivesi, estävät sitä, koska ne sito-

vat hiilidioksidin. Rautaesinettä peittävä r.-kerros

ei estä ruostumista, vaan päinvastoin edistää sitä.

R. hapettaa nimittäin sen alla olevan raudan
rautaoksiduliksi ja, ottamalla lisää happea
ilmasta, edelleen r:ksi. Ruostumisen estämiseksi

on senvuoksi ensinnäkin kaikki r. -pilkut poistet-

tava, jonka jälkeen rauta päällystetään sinkillä,

tinalla, nikkelillä, emaljilla tai voidellaan vase-

liinilla. Sama vaikutus on rautaoksidulioksidilla,

joka ohuena sinisen- tai ruskeankirJavana kal-

vona peittää rautaesineen sitä sinettäessä. —
Kasvien r :ksi nimitetään ruostesienien aiheutta-

mia kasvitauteja (ks. Ruostesienet ja

Kasvitaudit). E. M-nen.
Ruostesienet (Uredinece), sieniluokka. jonka

kaikki edustajat ovat kaikissa kehitysasteissaan

ehdottomia sanikkaisilla, havupuilla ja kukka-
kasveilla eläviä loisia. Sienirihmat kasvavat
isäntäkasvien soluväleissä ja ottavat lyhyillä imu-

rihmoilla ravintoa isännän elävistä soluisi a.

R:n itiömuodoista on usein talvehtivana lepo-

asteena esiintyvä t ai v i-i t i ö muoto tärkein.

Itäessään talvi-itiö muodostaa lyhyen alkeis-

rihman, pro m y c el i u m (ks. värill. kuva-
liitettä Kasvitauteja I. kuva 9 vasem-
malla) , joka neljästä solustaan synnyttää kusta-

kin a 1 k ei sku r o m a n. Tämä talvi-itiöiden

itämistäpä on luokan tärkein tunnusmerkki.
Otollisen isäntäkasvin ruumiissa alkukuromasta
syntynyt rihmasto kehittää joko uuden talvi-

itiöasteen tahi toisilla lajeilla tästä vallan poik-

keavan k e s ä i t i ö asteen tahi eniten erilaistu-

neilla lajeilla pikkukuroma- ja helmi-
i t i ö asteen. Pikkukuromat, joiden merkitys r:n

kehitysjaksossa on tuntematon, syntyvät usein

tummilta pisteiltä näyttävissä itiö (kuroma) -

pulloissa (kuvaliite Kasvitauteja I, kuvat 5

ja 16 vasemmalla). - Helmi-itiöt ovat sieni-

rihmojen sisässä jonomaisesti syntyneitä kätkö-

itiöitä, joiden ulkonaisena suojana on toisinaan

vain irrallaan olevia sienirihmoja (Coeoma-

muoto), toisinaan tähtimäisellä reunalla avautuva

{ /Ecidium-muoto), tahi epäsäännöllisesti halkei-

leva pussimainen (Peridermium-muoto) koppa.

Pikkukuroma- ja helmi-itiöasteet synnyttävät

useimmiten punaisia tahi keltaisia laikkuja isäntä-

kasvien lehtiin (kuvaliite Kasvitauteja I.

kuvat 5, 6. 10). Kesäitiöt, jotka muodostavat

kellertäviä tahi ruosteenvärisiä pieniä ryhmiä
isäntäkasvien lehdille, ovat sienirihmojen sisässä

syntyneitä kätköitiöitä (kuvaliite Kasvitau-
teja I, kuvat 7, 10). Niiden avulla lisääntyvät

useat r. suunnattomasti kasvuajan kuluessa. —
Niillä r:illä, joilla on kaikki yllämainitut itiö-

muodot, sanotaan olevan täydellinen kehi-
tys; jos joku itiömuoto puuttuu, on kehitys

vajanainen. Kun mainitut itiömuodot kehittyvät

toinen toisestaan säännöllisessä järjestyksessä

on r :illä selvä sukupolvenvuorottelu.
Usein sienen kaikki itiömuodot kehittyvät samalla

isäntälajilla : y k s i-i s ä n t ä i s e t (autöciset)

lajit. Monilla r:illä elävät kesä- ja talvi-itiö-

asteet toisella, pikkukuroma- ja helmi-itiöasteet

toisella isäntälajilla: muuttoloiset 1.

isäntäkasveja vaihtavat (heteröciset)

lajit. R:iä, jotka eroavat toisistaan ainoas-
taan siinä, että ne ovat sidotut (fikseeratut)

määrättyihin erilaisiin isäntälajeikin. nimitetään

biologisiksi lajeiksi.
R. aiheuttavat n. s. ruostevuosina vallan suun-

nattomia vahingoita viljelyskasveissa ja metsä-

puissa. Niinpä Hemileia vastatrix vv. 1870-86

yksin Ceylonin saarella hävitti kahvipensaita

400 milj. mk. arvosta. Viljaruosteet tuottivat

Saksalle v. 1891 noin 525 milj. mk. suuruisen

tappion ja Pohj.-Ameriikan Yhdysvalloissa r.

hävittivät v. 1898 yksistään vehnää n. 335 milj. mk.

arvosta. Suomessa r. aiheuttavat viljalajeissa ja

metsäpuissa vuosittain ainakin muutaman miljoo-

nan markan suuruisia vahingoita.

Vilja- ja heinäruosteista on n. s. happo-
marja- eli mustaruoste, Puccinia grami-

nis (kuvaliite K a s v i t a u t e j a I. kuvat 5-10)

tärkeimpiä. Sen pikkukuromat ja helmi-itiöt

kehittyvät h a p p o m a r j a p e n s a a 1 1 a (Berbe-

ris), kesä- ja talvi-itiöt taasen noin parilla

sadalla heinälajilla. joiden joukkoon kuuluvat

kaikki tärkeimmät viljalajit. - K el ta ruoste
(Puccinia glumarum), jolla on vain kesä- ja talvi-

itiöasteet. eliiä monessa heinäkasvissa. (myös

viljalajeissa) synnyttäen isäntäkasviensa pin-

nalle lukuisia, pisteeiitapaisia sitruunankeltaisia
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kesäitiöryhmiä. Sieni talvehtii sieni rihmojensa

avulla heinäkasvien nuoremmissa, talven yli säi-

lyvissä lehdissä. — Ruusuruoste (Phragmi-

diurn subcorticium) on erittäin tavallinen sekä

viljellyillä että villeillä ruusulajeilla. Keltaiset

helmi- ja kesäitiöryhmät peittävät usein melkein

kauttaaltaan lehtien alapinnan ;
myöhemmin syn-

tyvät lehtien alapinnalle talvi-itiöt, jotka muo-
dostavat jo paljain silmin erotettavissa olevia

mustia nuijamaisia jonoja. Katajanruoste
(Gymnosporangium juniperiniim) kehittää pikku-

kuromiaan pihlajan lehtien yläpinnalla melkein

verenkarvaisissa laikuissa ja sarventapaisia

helmi-itiökoppiaan samojen laikkujen alapinnalla

(kuvaliite Kasvitauteja I, kuva 16). Sie-

nen talvi-itiöt kehittyvät katajapensaan oksilla,

joilla ne kesäkuun alkupäivinä sateiden jälkeen

esiintyvät keltaisenpunaisina suurina hyytelö-

möhkäleinä (märänvoi). G. tremelloides elää

katajapensaassa ja omenapuiden lehdillä.— Ter-
vasrosojen aiheuttajina ovat Cronartium-

lajit erittäin vahingolliset. Cr. Peridermii-Pini

hävittää kaikkialla kankaillamme mäntyjä. Helmi -

itiökopat esiintyvät kesäkuun alkupuolella män-
nyn oksilla ja rungolla jopa cm:nkin laajuisina

rakkoina, jotka ovat täynnä nsä keltaisenpunerta-

vaa itiöpölyä (ks. Kasvitaudit, kuvaliite

Kasvitauteja II, kuva 5). Sienirihmat,

jotka kuoresta tunkeutuvat itse puuhunkin, puh-

kaisevat lopuksi pihkakäytävät, jolloin pihkaa
alkaa tihkua esille. Näin syntynyt tervas-
roso tulee myöhemmin etupäässä pienistä tum-

mista, homemaisista sienistä johtuvan mustan
värinsä takia hyvin silmäänpistäväksi. Taistelu

sienen ja männyn välillä voi jatkua vuosikymme-
niäkin. Kun tervasroso lopuksi on kehittynyt

yltympäri oksan tahi rungon, kuolevat kaikki

sen yläpuolella olevat osat.. Kesä- ja talvi-itiöt

kehittyvät kuusio (Pedicularis)-la,}e\\\a,. Sienen

leviämistä rajoittaa onneksi eräs pieni, sini-

punaisenvärinen homesieni, Tuberculina maxima
(ks. Homesienet). — Cr. ribicola aiheuttaa

tervasrosoja sembramäntyyn; sen kesä- ja talvi-

itiöt, jotka viimemainitut esiintyvät pienissä

karvantapaisissa pylväissä, kehittyvät viinimarja-

pensaiden lehtien alapuolella (kuvaliite Kasvi-
tauteja I, kuva 15). — Coleosporium-\a}it

muodostavat pussimaiset helmi -itiökoppansa alku-

kesästä männyn neulasille (kuvaliite Kasvi-
tauteja I, kuva 14). Erittäin tavallinen meillä

on C. Melampyri, jonka kesä- ja talvi- itiöt

kehittyvät maitikka (Melampyrum)-\&')\e\\ leh-

tien alapinnalla. Suvun muut edustajat elävät

meillä Sonchus-, Tussilago-, Campanula-, Senecio-,

Euphrasia-, Rhinanthus- y. m. lajeilla. — Suvusta
Chrysomyxa on Chr. Ledi tärkein (kuvaliite

Kasvitauteja I, kuvat 11-13). Sen helmi-

itiökopat kehittyvät kesän loppupuolella pieninä

risasuisina pusseina kuusen neulasilla. Toisinaan

sieni talvehtii kuusen silmuissa ja turmelee sil-

loin kesän alkupuolella silmusta kehittyvän kas-

vaimen, muodostaen siitä n. s. ,.teerenleivän"

(kuvaliite Kasvitauteja I, kuva 12), joka

on syötävä. Kesä- ja talvi-itiöt kehittyvät suo-

pursulla (Lednm). Todelliset ovat pieniä, keltaisia,

pisteen tapaisia; jälkimäiset peittävät suopursun
silmuista juuri puhjenneiden lehtien alapinnan

keltaisenpunaisena kerroksena. Tämä sieni on
kuusimetsiemme pahimpia vitsauksia. Erittäinkin

Pohjois-Suomessa sen ahdistamat kuusikot pais-

tavat toisinaan vallan kellertävinä. — Cr. Pirolce

kehittää keltaisen helmi-itiöpölynsä kuusen kä-

vyissä, kesä- ja talvi-itiönsä talvikki (Pirola)-

lajien lehtien alapinnalla. — Pucciniastrum Padi
elää helmi-itiöasteellaan kuusen kävyissä, kesä-

ja talvi-itiöasteissaan tuomen lehdissä. - - Me-
lampsora betulina, koivunruoste, on erit-

täin tavallinen koivun lehtien alapinnalla (pie-

niä keltaisia kesäitiöryhmiä). M. Tremulce, joka
käsittää muutamia läheisiä biologisia lajeja,

elää kesä- ja talvi-itiöasteissaan haavan lehdissä;

helmi-itiöaste tavataan esim. lehtikuusen neula-

silla, männyn nuorilla vuosikasvaimilla t. Cory-

dallis- ja Ghelidonium-\ii)e\\\a.. M. Saliciita,

pajuruoste, käsittää joukon läheisiä lajeja;

yleinen ja runsas kaikilla pajulajeillamme

kautta maan. [P. & H. Sydow, ,,Monographia

Uredinearum" (v:sta 1900), H. Klebahn, ,,Die

wirtsvvechselnden Rostpilze" (1904), J. I. Liro,

„Finlands Rostsvampar" (1908).] J. I. L.

Ruostesorsa (Tadorna casarca) on ristisorsan

sukulainen, Kaakkois-Phiroopassa, Länsi- jaKeski-

Aasiassa ja Etelä-Siperiassa Japaniin asti pesivä

lintu. Suomessa huomattu kolmasti. R. on rus-

keanpunainen, pää kellanharmaa, musta kaula-

sepeli, siipipeili vihreä. Naaras on vaaleampi

kuin koiras ja ilman kaulasepeliä. Pituus

55-61 cm. E. W. S.

Ruostuminen ks. Ruoste.
Ruotsalainen, Paavo (1777-1852), talon-

poika, Suomen heränneisyyden etevin maallikko-

johtaja. R. syntyi Iisal-

mella (nyk. Lapinlahden
alueella) 19 p. kesäk. 1777.

Ollen vilkas, teräväpäinen

ja syvällinen ja ahkerasti

lukien Raamattua, hän jo

nuoresta mietiskeli uskon-

nollisia asioita ja liittyi

Iisalmella muodostunee-
seen heränneiden pii-

riin (ks. Heränne i-

syys 2). Kaksi käyn-

tiä seppä Jaakko Hög-
manin luona Jyväskylässä
1799 ja 1801 auttoi häntä
sisäiseen selvyyteen, ja

v:n 1809 paikkeilta hän
alkoi kohota Pohjois-Savon
heränneiden johtajaksi. Mentyään naimisiin 1800

hän asui 15 v. hallanaralla Huhta-ahon tilalla (nyk.

Nilsiässä), kypsyen „petäjävapriikin koulussa"

yhä syvällisempään ja omintakeisempaan hengel-

listen asiain käsitykseen. Sittemmin hän asui

Nilsiässä Syvärinjärven Aholansaaressa (1817-20),

Tahkomäellä (1820-30) ja loppuelämänsä (toisissa

naimisissa v:sta 1833) taas Aholansaaressa.

Kun Pohjois-Savon herätys v:n 1816 jälkeen laa-

jeni Karjalan puolelle, kutsuttiin K. heränneiden

neuvojaksi, ja siten alkoivat hänen pitkät mat-

kansa, jotka saattoivat hänet kosketuksiin herä-

tyksen muiden pappis- ja maallikkojohtajien

kanssa, yhä laajentaen hänen vaikutusalaansa ja

kohottaen hänen arvoansa. Yhtyminen H. Ren-

qvistin (ks. t.) kanssa Liperissä 1822 johti

hajaannukseen ;
R. ei hyväksynyt Renqvistin vaa-

timia polvirukouksia ja muita ulkonaisia hurs-

kaudenharjoituksia, vaan pani pääpainon sisälli-

Paavo Ruotsalainen.
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seen kilvoitukseen, eikä myöskään Renqvistin

lailla kokonaan hyljännyt ,
.kielillä puhumista"

ja muita hurmosilmiöitä. vaan koetti varovasti

johtaa herätystä tyynemmille urille. ,.Renqvisti-

läisyys" pani Keski-Savossa ja Karjalassa rajan

K:n vaikutukselle. Sitä voimakkaammaksi tämä
vaikutus tuli Kainuussa ja varsinkin Keski-

pohjanmaalla, jossa Savon heränneisyyteen yhtyi

Jonas Laguksen ja N. G. Malmbergin toimin-

nasta lähtenyt herätys Kalajoen laaksossa.

R. kiivi siellä päin ensi kerran 1833 ja sittem-

min varsin tiheään yhä kauempana, sitä mukaa
kuin herätyskin levisi: Ruovedellä 1838 ja 1842,

Lapualla 1839 j. n. e. Helsingin heränneen yli-

oppilaspiiri keskuudessa hän oli 1838, 1840 ja

1843 (,,Espoon häissä"). Näillä matkoilla oli

mitä suurin merkitys heränneisyyden koossa-

pysymiselle ja yhtenäiselle kehitykselle. Niiden
välillä ja varsinkin myöhemmin, kun ikä pani

esteitä matkustelemiselle, kävi R:n luona Nil-

siässä paljon vieraita ,,ukko Paavon'' kanssa
keskustelemassa sielunsa asioista. Merkillinen ja

ainoalaatuinen oli se arvoasema, jonka tälle oppi-

mattomalle talonpojalle tunnustivat niin monet
etevät kirkon miehet; itse R. leikillä joskus
nimitti itseänsä ,,kahden hiippakunnan piis-

paksi". Tämä arvoasema perustui R:n persoo-

nallisiin ominaisuuksiin. Hänen kirjeensä (sanel-

tuja, sillä R. ei osannut kirjoittaa) ovat sekavan-
laisia eivätkä anna käsitystä siitä, miten erin-

omainen puhuja hiin oli. Harvinaisen tarkkana
sieluntuntijana hän asasi sovittaa syvällistä

kokemusta todistavat sanansa puhuteltavan oloi-

hin ja tarpeisiin. Puheet olivat rikkaita sattu-

vista, joskus leikillisistäkin kuvista ja vertauk-

sista. Se karkeasanaisuus, josta häntä mainit-
tiin, puhkesi tavallisesti ilmi vain silloin, kun
hän tahtoi paljastaa teeskentelyä tai saada
umpimielisyyden puhkaistuksi: mutta joskus hän
hairahtui vallattomuuteen (esim. väkevien juo-

mien viljelemisessä), joka synnytti pahennusta.
Syytös juopumuksesta, joka 1847 nostettiin häntä
vastaan eikä ehtinyt tulla ratkaistuksi ennen
hänen kuolemaansa, oli kuitenkin ilmeisesti par-

jaushalusta lähtenyt. Ulkonaista hurskastelua
hän ei sietänyt, mutta vakava kristillinen jär-

jestys vallitsi hänen kodissansa, ja joka vain
enemmän aikaa oli hänen seurassaan ja häntä
tahtoi ymmärtää, ihmetteli hänen syvää koke-

mustansa ja vilpittömän nöyrää mieltänsä. Ainoa
hiinen jälkeenjättämänsä kirja on pieni lähetys-

kirja ..Muuan sana heränneille talonpojan sää-

ti ystä" (1847), jossa hän esittää käsityksensä
autuuden järjestyksestä. — R:n viime vuosia
rasitti kivuloisuus sekä sisälliset riidat herän-

neisyydon piirissä, jonka hajaantumista ei hänen-
kään arvovaltansa enää voinut estää. Siitä sekä

l!:n opista ks. Heränneisyys 2. Hän kuoli

tammik. 27 p. 1S.V2. ja hiinen hautajaisissaan 8

p. maalisk. oli suunnaton väkijoukko saapuvilla.

Hiinen haudalleen Nilsiän kirkkomaalla ovat he-

ränneet myöhemmin pystyttäneet muistokiven.
[M. Akiander. ..Ilistor. upplysningar" VI-VII;
M. Rosendal, ..Suomen heränneisyyden historia";

A. Oravala, ..P. Et."] J. <:.

Ruotsalainen, järvi Heinolan kaupungin länsi-

puolella. Heinolan ja Asikkalan pitäjien alueella:

suurin pit. Virtasalmelta Heinolaan 20,5 km, suu-

rin mitattu syv. 44 m. laivaväylällä syvyys vaih-

telee 3,7-42,8 m, pinnan (keskiveden) kork. 76, 7t

m yi. merenp., tulvan kork. n. 0.7 m. korkein tun-

nettu vedenpinnan kork. 79,as m yi. merenp. oli

4 p. heinäk. 1899; rantaviivan pituus (saaret mu
ka an luettuina) 270 km. — R:n jakavat pitkäl

niemet ja niiden välinen saaristo kahteen osaan :

läntiseen Hope a selkään ja itäiseen suurem
paan osaan, varsinaiseen R:een. Hopea selästä

pistää pitkä, kapea lahti luoteeseen, missä Virta

salmen kautta Kymijoki laskee lahteen, jota

niinmuodoin voi myös pitää Kymijoen pitkänä,

vähitellen (Hopeaseläksi) levenevänä suvantona.
Hopeaselästä johtaa saarien välitse 3 salmea itään

päin R:n pääosaan (Hopeasalmi ja 2 Tornion
salmea). R:n itäisen osan suurin pituus, 18 km.
käy luodepohjoisesta-kaakkoetelään (Vai piais -lah-

desta R:n eteläisimpään pohjukkaan). — R:n
rannikot ovat yleensä korkeita, kivisiä ja kal-

lioisia, paitsi kaakossa, missä rannan muodostaa
hiekkaharju. Ympäristöt metsäisiä moreenimaita

.

viljelyksiä harvassa. -— R:sta Konniveteen läh-

tevä Kymijoki katkaisee Jyrängönvir
r a s s a Heinolan kaupungin kautta kulkevan
harjun aivan kaupungin äärellä. — R:lla käy
säännöllinen laivaliikenne, Heinolan-Kalkkisten-
Vesijärven liikennereitillä. [E. Blomqvist, ,,Kymi
joki ja sen vesistö" (,,Lisiä Suomen hydrogra-
fiaan" II), Teksti siv. 105-106.] L. H-nen.
Ruotsalainen asutus (Suomessa) ks. Suo-

men ruotsinkielinen väestö.
Ruotsalainen jako, aurinkojako, (ilman)

suuntajako ks. Maanjako, palstat 1458-59.

Ruotsalainen kansanpuolue ks. Ruotsa-
lainen puolue.
Ruotsalainen puolue. Suomenmielisten vaati

mukset suomen kielen oikeuksien laajentamisesta

ja Suomen sivistyneen säädyn suomalaistutta-

misesta herättivät heti esiintyessään vastustusta

suuressa osassa Suomen herrassäätyä. Sen jälkeen

kuin valtiopäivälaitos 1863 oli uudelleen herätetty

eloon ja varsinainen suomalainen puolue oli synty-

nyt, esiintyivät tämän puolueen vastustajina vai

tiopäivillä ensin liberaalit, joilla oli enemmistö
aatelis- ja porvarissäädyssä (ks. Liberaali
nen puolue). Kun suomalaisen puolueen ja

suomenmielisyyden merkitys 1870-luvulla tuntu
vasti kasvoi, alkoi mainitulla vuosikymmenellä
liberaalien rinnalla vähitellen muodostua, aluksi

yliopistopiireissä. erityinen r. p., joka asetti pää-

määräkseen ruotsinkielisen sivistyksen säilyttämi-

sen ja vahvistamisen. Ruotsinmielisistä käytet

tiin nimitystä ..svekomaanit" ja jyrkimpiä heistä

sanottiin ..viikingeiksi" vv. 1870-74 ilmestyneen

..Vikingen" lehden mukaan. Jo vv:n 1877-78

valtiopäivillä oli ruotsinmielisten vaikutus huo-

mattavissa. v:n 1882 valtiopäivillä oli liberaa-

leilla vielä enemmistö aatelis- ja porvarissää

dyissä, mutta v:n 1885 valtiopäiviltä lähtien oli

valta näissä säädyissä r:lla p :11a. johon lopulta

melkein kaikki liberaalisenkin puolueen jäsenet

yhtyivät. R:n p:n varsinaisena äänenkannatta-

jana oli v. 1883 perustettu, jyrkkää ruotsin-

mielistä ohjelmaa ajava ..Nya Pressen" (ks. t.).

V. 1896 tehtiin yritys varsinaisen puoluejärjes

tön luomiseksi, mutta vasta v:sta 1906 alkaen

on tällainen järjestö olemassa. Yiimem. v. r. p.

otti viralliseksi nimekseen ,,Ruotsalainen kansan-

puolue" (..Svenska folk partiot"). Ohjelmansa mu-
kaan puolue tahtoo perustuslaillisena puolueena
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varjella ja lujittaa Suomen kansan perustuslail-

lisia oikeuksia asettaen päämääräkseen uuden
hallitusmuodon säätämisen, joka laajentaa edus-

kunnan oikeuksia lainsäädäntöön ja verotukseen

nähden. Pääkohtana puolueen ohjelmassa ovat

kieli- ja sivistyskysymykset. Puolue katsoo, että

maamme kieliolot ovat järjestettävät eduskunnan
myötävaikutuksella syntyneen lain kautta. Tär-

keänä tehtävänä puolue pitää ruotsinkielisen

väestön eri aineksien lähentämisen ja ruotsalai-

sen sivistyneen luokan ja ruotsinkielisen väestön

syvien rivien välillä olevan aukon tasoittamisen.

Eduskuntareformin jälkeen on r :11a p:lla ollut

valtiopäivillä 24-26 edustajaa. V:n 1913 vaaleissa

annettiin r:lle p:lle 94,672 ääntä. Äänestäjiä

r:lla p :11a on ollut Uudenmaan, Turun ja Porin

sekä Vaasan lääneissä. R:n p:n nykyisiä (1915)

pää-äänenkannattajia ovat Helsingissä ilmestyvät

sanomalehdet ,,Hufvudstadsbladet'' ja , .Dagens

Press" ja Turussa ilmestyvä ,,Abo Underrättel-

ser". R:n p:n pääjohto on keskushallituksella,

johon kuuluu 1) toimeenpaneva johtokunta, jonka

muodostaa 15 pääkaupungissa asuvaa jäsentä.

sekä 2) lisätty hallitus, johon kuuluu, paitsi

edellisiä, 30 maaseudulla asuvaa jäsentä. Puolue

kokoontuu vuosittain vakinaisille puoluepäiville.

R:n p:n johtavista miehistä mainittakoot

:

V. M. v. Born, A. Lille, G. G. Rosenqvist, K. Sö-

derholm ja R. A. Wrede. vrt. Suomenmieli-
syy s, Suomalainen puolue, Nuor-
suomalainen puolue.
Ruotsalainen sivistysrahasto (Svenska kultur-

fonden). rahasto, jonka koroista annetaan avus-

tusta ruots. opetuksen ja muiden yleisten ruots.

kulttuuritehtävien edistämiseksi Suomessa. Aja-
tus tällaisen rahaston perustamisesta syntyi pian
senjälkeen kuin ruots. kansanpuolue oli perus-

tettu 1906. Kerätyt varat annettiin 1908 Ruots.
kirjallisuudenseuran hoidettaviksi ; samalla mää-
rättiin, että korot oli vuosittain lisättävä pää-

omaan, siksi kuin se oli kasvanut miljoonaksi
markaksi ; senjälkeen on kolme nel jännestä
koroista suoritettava kansanpuolueen keskushalli-

tukselle mainittuihin tarkoituksiin käytettäväksi.

ja jäljellä olevalla neljänneksellä on edelleen

kartutettava rahaston pääomaa. Lokak. 1914
rahasto oli kasvanut niin suureksi, että avus-

tuksia saatettiin ruveta antamaan; rahaston pää-

oma oli v:n 1914 lopussa n. 1,300,000 mk. Korko-
varat jakaa keväästä 1915 lähtien kerran vuo-

dessa lautakunta, jonka kansanpuolueen lisätty

hallitus vuosittain valitsee.

./. Q.

Ruotsalainen teatteri (Suomessa). Ruotsin-
maalaisia teatteriseurueita on kierrellyt maas-
samme ainakin 1700-luvun lopulta alkaen. Maa-
lisk. 9 p. 1827 vihittiin ensimäinen. puinen.
Engelin piirustusten mukaan rakennettu teatteri-

rakennus Helsingissä ja siitä lähin matkustavien
seurueiden teatteriesitykset seuraavat toisiaan

jokseenkin säännöllisesti. Ajatus saada aikaan
pysyväinen näyttämö on 1850-luvun heräävän
kansallistunnon synnyttämä. Sen esitti Fredrik
Cygnams, joka eräässä kirjoituksessa 1853 vaati

pysyväisen näyttämön perustamista, mikä oli

tapahtuva kansallisella pohjalla, jos sen mieli

saavuttaa merkitystä. Cygnaeuksen aloite johti

uuden teatteritalon rakentamiseen 1860. Tämä
paloi 1863. Uusi rakennus valmistui kuitenkin

jo 1866: ,,Uusi teatteri", r:n t:n nykyinen talo.

Sen arkkitehti oli Chiewitz.
Cygnams ja hänen kannattajansa olivat tie-

tenkin ajatelleet tämän kansallisnäyttämön ruot-
sinkieliseksi. Kotimainen teatteri tuli kuitenkin
Bergbomin toteuttamana suomenkieliseksi (ks.

Kansallisteatteri). Ruotsinkielisellä ta-

holla oli totuttu ruotsinmaalaisiin näyttelijöihin

eikä kotimaisia voimia tällä taholla siis kehi-
tetty; 1866 perustettu oppilaskoulu lakkasi jo

jonkun vuoden kuluttua. Kotimaisen ruots. näyt-
tämön aate alkaa taas elpyä vasta n. 1890. Koti-
maisia ruots. seurueita alkaa kierrellä maaseutu-
kaupungeissa (etevä teatterinjohtaja oli August
Arppe, ks. t.) ja 1894 perustettiin Turussa ensi-

mäinen kiinteä kotimainen ruots. näyttämö:
,,Svenska inhemska teatern". Tämä teatteri on
vieläkin varsin elinvoimainen. — Helsingissä
perustettiin Jonatan Reuterin aloitteesta 1898
,,Folkteatern" niminen näyttämö, joka toimi yli-

oppilastalossa v:een 1902, sitten Arkadia-teatte-
rissa. Yritys siirtyi 1903 osakeyhtiölle (A.-b. Tha-
lia), jolta se 1906 siirtyi o.-y:lle „A.-b. Folktea
tern". Tämä yhtiö sai sam. v. valtioavun. V:n
1907 alussa näyttämö muutti ruots. Uuteen teat-

teriin, mistä oli seurauksena, että r:n t:n kanna-
tusyhdistys otti huostaansa myös ,,folkteaterin".

josta tuli toissijainen teatteri ulkomaisen näyttä-

mön rinnalla. Molemmilla näyttämöillä oli sama
johto v:een 1913, jolloin kannatusyhdistys päätti

osaksi tehdä molemmat samanarvoisiksi osaksi

antaa niille eri johdon. ..Folkteatern" sai nimen
,,Svenska teaterns inhemska afdelning". Molem-
pien ruots. näyttämöiden valtiolta ja kunnalta
saama avustus on ollut yhteensä 47,000 mk. v:ssa.

R:n t:n kannatusyhdistys (muodostettu 3 v:ksi

kerrallaan) antaa vuotuista avustusta n. 25.000
mk. Kannatusyhdistyksen 12-jäseninen valtuusto

valitsee keskuudestaan kumpaisellekin teatterille

johtokunnan, joilla on yhteinen puheenjohtaja.
Teatterirakennuksen omistaa erikoinen yhtiö.

V:sta 1908 ylläpidetään kannatusyhdistyksen teat-

terikoulua (sen valtioapu on ollut 7.500 mk. v :ssa).

— Kotimaisen ruots. näyttämötaiteen jatkuvan
kehitystyön tukemiseksi perustettiin keväällä 1913

ruots. teatteriyhdistys (..Svenska teaterföreningen

i Finland"). Yhdistys julkaisee kahta kirjoitus-

sarjaa: ..Scenisk konst och kultur" sekä ,,Teater

bibliothek".

R. t. oli aikoinaan ainoa näyttämö maassamme
ja se oli kauan senjälkeenkin taiteellisesti kor-

kealla tasolla; useat Ruotsin huomattavimmista
näyttelijöistä ovat, jo valmiina taiteilijoinakin,

kuuluneet siihen. Kaarlo Bergbom sai ensimäi-

set näyttämökokemukset r:ssa t:ssa, jonka johto-

kuntaan hän kuului. Viime aikoina teatteri on

osaksi menettänyt entisen merkityksensä. Ny-
kyistä kehitysjaksoa voi pitää ylimenokautena.

Ulkomaalainen osasto ei enää nykyään voi samalla

tavoin kuin aikaisemmin saada uusia, täysin vai

mistuneita taiteilijavoimia eikä näyttelijäkuntaa
myöskään voida saada kokoonpanoltaan pysyväi-

seksi. Kotimainen osasto taas oi nyt voi saada

sitä jakamatonta tukea, jota se jatkuvaa kehi-

tystään varten kaipaa. Yhä, voimakkaammaksi
on kasvamassa mielipide, joka näistä syistä vaa

tii ulkomaalaisen osaston lakkauttamista. [i\\'ock

ström), ,,Anteckningar om teatern i Finland"

(1864): Emil Basselblatt, ..Folkteatern" (Eu-
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terpe, 1902) ; Svante Dahlström, „Den inhemska
teateridön" „Scenisk konst och kultur" 1. 1915;
sisältää bibliografiaa).] O. H-n.
Ruotsalainen voimistelu ks. Voimistelu.
Ruotsalaisen kansakoulun ystävät (Svenska

folkskolans vännerj, yhdistys, joka perustettiin
1SS2 toht. W. Grelbergin aloitteesta; sen tar-

koituksena on edistää kiinteiden ruots. kansa-
koulujen perustamista ja sen ohessa toimia yleis-

sivistävän kirjallisuuden levittämiseksi, kansan
kirjastojen perustamiseksi, kansantajuisten luen-

tojen toimeenpanemiseksi j. n. e.; vuosimaksu
on 5 mk. (vähävaraisilta 2 mk.) 20 vuoden
aikana t. 100 mk. kerta kaikkiaan: yhdistyksen
asioita hoitaa Helsingissä oleva hallitus; puheen-
johtajina ovat olleet \V. Grefberg 1882-86.

V. öhberg (1886-1907), v:sta 1907 P. Nordmann
(sihteerinä jo v:sta 1884); jäsenluku oli 1915
n. 5,600. — Yhdistys on kannattanut kansakou-
luja ja myöhemmin etupäässä pikkukouluja, joi-

den toiminnan valvomista varten on olemassa
erityinen konsulentti. Kansankirjastoille on
jaeltu kirjakokoelmia; v:sta 1910 on yhdistyksen
palveluksessa kirjastokonsulentti, joka on Turussa
olevan kirjastotoimiston johtajana; sitäpaitsi on
perustettu keskuskirjasto, josta annetaan kirja-

lainoja pienille maaseutukir jastoille. — Yhdistys
on julkaissut 74 kansantajuista kirjasta eri

aloilta, nuottivihkoja y. m.; v:sta 1886 on vuo-

sittain ilmestynyt yhdistyksen toimittama kalen-

teri. — Yhdistyksen toimesta on (v:sta 1893)

pidetty kuusi kertaa yliopistolliset lomakurssit
Helsingissä ja useita ruotsinkielisiä laulujuhlia

(ensimäinen Tammisaaressa 1891). — Yhdistyk-
sen varat olivat 1914 n. 1 milj. mk. lahjoitus-

rahastoja; suurin rahasto on Th. Holmströmin
kansanopistorahasto. J. Q.

Ruotsalaisen kirjallisuuden seura Suomessa
perustettiin Helsingissä 7 p. toukok. 1885. Sen
tarkoituksena on kerätä ja julkaista todistus-

kappaleita ruotsalaisen kulttuurin synnystä ja

kehityksestä Suomessa, kuten harvinaisia kirjal-

lisia tuotteita, kansanlauluja ja satuja, histo-

riallisia asiakirjoja; edistää ruotsin kieltä tutki-

malla maan ruotsalaisia murteita sekä julkaise-

malla kielitieteellisiä tutkimuksia ja koulujen
tarpeeksi sopivia oppi- ja lukukirjoja; edistää

ruotsinkielistä kirjallista toimintaa palkinnoilla

ja raha-avuilla. Näitä tehtäviään seura on ahke-

rasti ja suurella menestyksellä koettanut toteut-

taa. Murteita on innokkaasti tutkittu, kansan-
runoutta ja paikannimiä on runsaasti kerätty

ja muihinkin ruotsinkielisen kansanaineksen sekä

henkisiin että aineellisiin puoliin on tuomiota
kiinnitetty, palkintoja on jaeltu sekä tieteelli-

sistä että kaunokirjallisista teoksista. Julkaisu-

jen lukumäärä nousi v:n 1914 lopussa 117 :ään.

Näistä mainittakoon sarjat „Förhandlingar och

uppsatser" (27 nid.), joka sisältää seuran keskus-

telemukset ja pieniä tutkielmia; ,*,Abo universi-

tets lärdomshistoria" (10 nid.); „Finlands
svenska vitterhet" (4 nid.); ..Studier i nordisk

filologi" (5 nid.)
;

,,Elias Lönnrots svenska skrif-

ter" (2 nid.); „Bidrag tili Helsingfors stads his-

toria" (4 nid.). Lukuisat arvokkaat yksityiset

tutkimukset liikkuvat kotimaisen sivistys- ja kir-

jallisuushistorian sekä kielitieteen alalla. Myös
kin seura on julkaissut useita merkillisten hen-

kilöiden kirjekokoelmia. — Seuran ..kansan-

tietous"- (folklore-) kokoelmat sisältävät lähes

40.000 numeroa kansanrunoutta, n. 72.400 murre-
sanaa ja n. 30.200 paikannimeä. Käsikirjoituk-
sia, kirjeitä, muistiinpanoja, memoaareja y. m.,

on n. 150 numeroa. — Seura on v;sta 1897 naut-
tinut valtionapua, ensin 8.000. sitten 10,000 ja

nykyisin 12,000 mk. vuosittain, ja seuran tar-

koituksia ovat useat lahjoitukset edistäneet.

Rahastojen yhteenlaskettu määrä nousi v:n 1915
alussa 2,201.833:89 mk:aan, mistä summasta
1,316,942:19 mk. tuli seuran hoidettavaksi
uskotun, ruotsinkielisen opetuksen ja muitten
sivistystehtävien edistämistä tarkoittavan ..Kiml

salaisen sivistysrahaston" osalle. Suurimpia
lahjoituksia ovat tehneet Victor Höckert. Emy
Procope, C. E. Pehrman. J. W. Äkerstedt. —
Seuran puheenjohtajina ovat toimineet C. G. Est-

lander (1885-971 ja M. G. Schybergson (v:sta

1897). [.,Svenska litteratursällskapet i Finland
1885-1910. Minnesskrift".] R. s.

Ruotsi (ruots. Sverige 1. Sverge < Svea rike-
Svean valtakunta, saks. Schweden, engl. Sireden,

ransk. Sudde, la t. Suecia), kuningaskunta Poli jois-

Euroopassa. itäinen, suurempi Skandinaavian
sisarvaltioista (58 % Skandinaavian niemi-

maasta), Muonion- ja Tornionjoen, Pohjanlahden.
Itämeren, Juutinrauman. Kattegatin. Skager-

rakin ja Knlenin välissä; 448.091 km2 (74.487 km 2

Suomea suurempi), josta 36.853 km2 sisävesiä,

5,638,583 as. 11914: 80% Suomen asukasmäärää
suurempi). 14 km 2 :llä. — R. ulottuu 55° 20' 18"

ja 69° 3' 21" pohj. lev. välillä lounaasta koilli-

seen 1. 1,515 km. Läntisin kohta on 11° 6' 19".

itäisin (Haaparanta) 24° 9' 11" it. pit. Greenw.

;

maan keskileveys on 300 km, suurin leveys

400 km on Mälar-järven kohdalla. Merirajain
pituus on 2,500 km, maarajain 2.100 km, josta

1.650 km tulee Norjan ja 450 km Suomen rajan

osalle. Vain raja Suomea vastaan on luonnol-

linen; Norjan raja kulkee pohjoisessa pitkin

Knleniä. pysymättä kuitenkaan vedenjakajalla,

etelämpänä se siirtyy kokonaan Kolenin itäpuo-

lelle. — R. jakaantuu vanhastaan Norlanti,
Sveanmaa ja Göötanmaa nimisiin pää-

osiin sekä nämä seuraaviin maakuntiin : Lappi
(Norrbotten). Vesterbotten. Angermanland. Medel-

pad. Jämtland, Härjedal, Helsingland, Gästrik-

land (Norlannissa). Taalainmaa. Vermlanti. Väst-

manland, Närke. Södermanland. Uppland (Svean-

maassa), Itä-Göötanmaa. Länsi-Göötanmaa, Dal.

Bohuslän. Halland, Smäland. Blekinge, Skäne,

Gotlanti (Göötanmaassa).
Rannikot ovat, lukuunottamatta geologisesti

Fennoskandiasta kokonaan eroavan Skänen ran-

nikoita, tavattoman rikkonaiset, vaikka muodot
maan vähemmästä korkeudesta riippuen eivät

olekkaan yhtä suuret ja suurpiirteiset kuin Nor-

jassa; enemmän Ruotsin rannikot muistuttavat

Suomen etelärannikkoa. Saaristoista varsinkin

Luulajan (Ranö, Bergö. Pitholm). Tukholman
(Väddö, Björkö, Ljusterö. Värmdö. Omii ja Utö),

Karlskronan (Sturkö, Hasslö) ja Länsirannikon

(Hisingen, Orust, Tjörn, Nordkoster ja Syd-

koster) saaristot laajat. Muita rannikkosaaria

mainittakoon (pohjoisesta lukien) Hölmö, Hernö,

Eemsö, Alm") (Pohjanlahdessa). Gräsö ja Singö

(Ahvenanmeressä). Ulompana Itämeressä ovat

suuret Gotlanti (ynnä Färön ja Gotska sandön)

ja Ölanti. jonka Kalma rinsalmi erottaa mante-
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reestä, sekä Juutinraumassa pienempi Hven. -

—

Luhdista mainittakoon useat Pohjanlahteen las-

kevien jokien pitkät, kapeat suulahdet, Gäflen-
mutka, Tukholman saariston täyttämä lahti,

Södertäljeviken, Bräviken, Slätbaken (itäranni-

kolla), laajat Hanön. Skelderin ja Laholmin pou-
kamat (etelässä), Kungsbackafjorden, Gullmars-
fjoiden ja Idefjorden Länsirannikolla.
Geologinen rakenne ja pinnan-

muodostus. R:n geologiasta ks. Fenno-
skandia ja siihen kuuluva karttaliite.
— Pinnanmuodostukseltaan II. on paljoa mata-
lampaa kuin Norja. Vain 22% K :sta on yli

400 m yi. merenp. Korkeimmat tienoot ovat
Pohjois-R :n länsi- ja pohjoisosissa; sieltä itään

ja etelään mentäessä maa asteittain alenee. Kor-
keussuhteittensa puolesta R. jaetaan neljään,

muutenkin toisistaan melkoisesti eroavaan osaan.

Pohjois-R. on lännessä n. 100 km:n levey-

deltä Kolenin täyttämää, jylhää, paraasta päästä
pyöreämuotoista tunturimaata. Sen korkeimmat
huiput ovat : Ruotsin korkein vuori Kebnekaise
(2,123 m yi. merenp.), Sarjektjokko (yli 2,100 m).

Sulitelma "(1,877 m), Pellorippe (2.052 m) , kaikki

Uumajanjoen pohjoispuolella, etelämpänä Äre-

skutan (1,472 m), Snasahögarna (1,465 m), Stor-

sylen (1,766 m), Helagsfjället (1,797 m). Jääti-

köt (kaikkiaan n. 100) peittävät 400 km 2
.

—
Vuoristoalueen itäpuolella on kaakkoon viettävä,

200-500 m korkea metsä- ja jokirikas murto-
kivisora- ja suovyöhyke ; korkeampia tuntureita

tässä vyöhykkeessä on Jällivaara (617 m yi.

merenp.), Luossavaara (730 m) y. m. Pohjan-
lahden rannikolla idässä sekä Helsinglandissa,

Taalainmaassa ja Vermlannissa tämä vyöhyke
laskeutuu 50-150 km leveään alankovyöhykkee-
seen, jossa jokilaaksojen pohjat ja merenrannikko
on viljelyskelpoista savikkomaata. — Pohjois-R :n

eteläpuolella on kumpuinen K e s k i-R :n alanko
Keski-R:n järvilaaksossa, R:n viljelyksen rinta-

maita. Harvat kukkulat kohoovat yli 50-100 m
yi. merenp. (Billingen 300 m, Kinnekulle 279 m,
Halleberg 135 in, Hunneberg 150 m, Omberg
263 m); ne ovat muodostuneet kovemmista vuori-

lajeista. Paikoitellen on karuja, korkeita, met-
säisiä selänteitä (Tiveden, Tylöskogen, Kolmärden
Svean- ja Göötanmaan rajoilla). Suurimmat yhte-

näiset tasangot ovat Närken, Västmanlandin,
[tä-Göötanmaan ja Länsi-Göötanmaan viljelys-

lakeudet. — Etelässä Keski-R:n alanko vaihtuu

epätasaiseen, karumpaan Smälandin ylän-
köön, joka on n. 100 m yi. merenp. ja joka
käsittää Smälandin, osia Göötanmaasta, Hal-
landista, Blekingestä ja Skänesta. Sen peittävät

suureksi osaksi moreeni- ja vierinkivisorakerrok-

set ja turvesuot. Korkeimmat kukkulat ja selän-

teet ovat Tomtebaeken (377 m), Eckbacken
(358 m); Holaveden (250 m), Taberg (343 m),
Uallandsäs (206 m). — Smälandin ylängön
eteläpuolella on Skänen alanko, joka geo-

logiselta rakenteeltaan (trias-, jura-, liitumuodos-

tumia) eroaa muusta Ruotsista liittyen läheisesti

Tanskaan. Maaperä on erittäin hedelmällistä.

Suurin osa alangosta on voimaperäisesti viljeltyä,

tuottaen viljaa y. m. paljon yli oman tarpeen.
Alangon halki kulkee muutamia tammi- ja

pyökkimetsää kasvavia selänteitä (Linderödsäsen
193 m, Söderäs 188 m. Romeläs 176 m, Kulla-
berg 188 m).

11. VIII. Painettu 21
/l2 15.

Vesistöt. Vesirikkaudessa R:n voittaa vain
Suomi; 8,2% R:n pinta-alasta on sisävesiä.
Maan suuremman kaltevuuden takia vesistöillä
ei ole selvää reittiluonnetta kuten Suomen järvi-
alueen vesillä ja joet ovat samasta syystä yli-
malkaan paljoa vuolaampia ja koski rikkaampia
kuin Suomen. Laaksojen patoutumisen takia useat
Pohjois-R :n joista yläjuoksussaan ovat paisuneet
pitkiksi, kapeiksi järviksi. Tärkeimmät joet ovat
Tornion- (jossa Tornionjärvi) , Kainuun-, Luula-
jan- (Stora Lulevattnen), Piit men. Skelleiten-
(Hornafvan, Storafvan), Uumajan- (Storuman).
Ängerman- (Vojm, Malgomaj), Indal- (Storsjön
447 km 2

), Ljungan-, Ljusnan- sekä Dal-joki
(Siljan). Keski-R :n alanko on sangen järvi-

rikasta, ja muutamat sen järvistä ovat Euroopan
suurimpia. Eivät nekään ole Suomen reitti järvien
vertaisia jäsentelyn runsaudessa ja monipuoli-
suudessa. Suurimmat ovat: Venern (5,568 km2

).

Vettern (1,899 km2
), Mälar-järvi (1,163 km 2

) ja

Iljälmaren (480 km 2
). Ensimäinen saa pohjoi-

sesta päin vesirikkaan Klar-joen ja laskee Gööta-
joen kautta Kattegatiin. Muut purkavat vetensä
Itämereen. — Vesirikkaan Smälandin ylängön
monet järvet ovat verraten pieniä (Bolmen
183 km2

. Asnen 145 km 2
) ja joet lyhyitä (Ätran

243 km, Nissan, Lagan, Helgeän). — Vesistöjen
merkitys laivaliikenteelle on. Keski-R:n järviä
lukuunottamatta, vallan vähäinen, mutta tukkien
uittoväylinä ne ovat arvaamattoman tärkeitä ja
koskien vesivoimalla (koskien verraten suuren
putouskorkeuden takia helpommin käytettävissä
kuin Suomen koskien) on nyt jo mitä suurin
merkitys R:n teollisuudelle. Huomattavimmat
kosket ovat Trollhättan (put.-kork. 33 m) Gööta-
ioessa. Porjuskoski (50 m) ia Harsprariset (74 m)
Luulajanjoessa. Tännfors (26 m) Indal-joessa ja
Älfkarleby-putous (15 m) Dal-joessa. Kaikkiaan
lasketaan R:n koskissa olevan n. 6,2 milj. hevosv.
(valtion hallussa 1 milj.). joista 3.5 milj. hevosv.
käytettävissä. Näistä vasta 700.000 hevosv. on
käytännössä.
Ilmasto ei ole yhtä lauhkea kuin Norjan,

koska lounaistuulet eivät pääse vaikuttamaan yhtä
voimakkaasti. Kuitenkin on R:nkin ilmasto leveys-
asteasemaansa nähden sangen lauhkea. Lauhkein
se on Länsirannikolla, mantereisin Pohjois-R m
sisäosissa. Sademäärä (keskim. 500 mm v:ssa)
alenee lännestä itään ja etelästä pohjoiseen men-
täessä. Jockmoekissa (66° 36' pohj. lev., 259 m
yi. merenp.) kylmimmän kuukauden keskilämpö on— 14,7° C, kuumimman + 14,4° C, v.-n — I.2 C.

sademäärä 390 mm. Haaparannassa vastaavat
arvot ovat — 11,9° C, + 15° C. -f 0,4° C. 450 mm.
Tukholmassa — 3, 5 ° C. -f 16,7° C, + 5,6° C.

440 mm (vrt. Kristiaanian ja Bergenin arvoja:
ks. artikkeli Norja), Gööteporissa — O.9 C.

+ 16,s°C, + 7.3° C. 770 mm. Lapissa talvea

kestää 7 kk.. Etelä-R :ssa tuskin 3 kk. Länsi
ja etelärannikolla laivaliikenne jatkuu keskey-

mättä, minkäänlaisitta häiriöittä, kautta talven.

itärannikolla Ahvenanmerestä etelään satamat
jäätyvät vaikka ulappa enimmäkseen onkin
vapaata, Pohjanlahdella liikenne tvkkönään
pysähtyy useiksi kuukausiksi.

K a s v i s t o on Pohjois- ja Keski-R :ssa suu-

reksi osaksi samanlainen kuin Suomessa vastaa-

villa leveysasteilla, ottaen kuitenkin huomioon
R:n länsiosien vuoriluounon ja Keski-R :n
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alangon hedelmällisemmän maaperiin sekä jonkun

verran lämpimämmän ilmaston vaikutukset. Siten

tammivyöhykkeen raja pohjoisessa ulottuu kauem-
maksi kuin meillä, kulkien Söderhamnista pitkin

rannikkoa Dal-joelle ja sieltä lounaiseen Norjan

rajalle. Tämän vyöhykkeen eteläpuolella R:ssa

vielä on meiltä kokonaan puuttuva pyökki vyö-

hyke, jonka pohjoisraja kulkee keskisestä Bohus-

läänista Kalmarin eteläpuolelle. Huomattavaa
lisäksi on, että Suomen kautta Skandinaaviaan
saapunut kuusi ei vielä ole saavuttanut laajinta

Ilmenemistään, vaan yhä valtaa alaa. — E 1 ä i-

mistö käsittää ylimalkaan samoja lajeja kuin

Suomen (suuremmista petoeläimistä karhuja tava-

taan Norrbottenin läänin saloilla) ;
etelässä

näkee lisäksi keski-euroopp. lajeja (saksanhirvi.

metsäkauris, haikara, kattohaikara y. m.). Sisä-

vedet ja meret ovat kalarikkaat.

Väestö ja asutus. Kansallisesti B. on

harvinaisen yhtenäinen. V:n 1010 5.522.403 asuk-

kaasta ruotsalaisia oli 5.468.313 eli 99%. suoma-

laisia 25,268 (joista Norrbottenin läänissä 24,755),

lappalaisia 7.114 (Norrbottenin läänissä 4,330,

Västerbottenin läänissä 1,780), vieraiden valtioi-

den alamaisia 21,708 (Suomen alamaisia 5.538,

Norjan 4.537, Saksan 3.400, Tanskan 2.900. Venä-

jän 2.900, Yhdysvaltain 816). B:n rajain ulko-

puolella ruotsalaisia on Yhdysvalloissa 1.364.215

henkeä (eniten Minnesotan ja Illinoisin val-

tioissa), parisataatuhatta Kanadassa, melkoiset,

määrät muissa maanosissa ja n. 100.000 muissa

Euroopan maissa. Lisäksi Suomessa 1910 asui

344,150 ruotsinkielistä. — Ruotsalaiset, jotka

kuuluvat germaanilaisen ,,rodun" skandinaavilai-

seen haaraan, ovat säilyttäneet rotuominaisuu-

tensa hyvin puhtaina. Ulkomuodoltaan he ovat

solakoita, pitkiä (täysikäisen miehen keskipituus

1,725 mm) ollen maailman pisimpiä, sinisilmäi-

siä, vaaleaverisiä, pitkäkalloisia (87%; vain

13% lyhytkalloisia). Luonteeltaan he ovat iloi-

sia, herkempiä kuin norjalaiset, kohteliaita, itse-

tietoisia, hiukan turhamaisia. Tieteen ja käy-

tännöllisen elämän, varsinkin tekniikan aloilla

he älyllään ja hyvällä järjestämiskyvyllään ovat

saavuttaneet sangen huomattavia tuloksia. Van-
hat kansantavat ja -puvut ovat käytännöstä
enimmäkseen kadonneet, muutamissa syrjäseu-

duissa ja juhlissa niitä enää näkee. — Uskonnol-

laan ruotsalaiset ovat luterilaisia. Muita uskonto-

kuntia B:ssa on vähän; metodisteja 7.041. Moo-
seksen uskolaisia 3.912. baptisteja 3.299, roomal.-

katolisia 2,378. — Kielestä ks. B:n kieli ja
kirjallisuus. — B : n asukasmäärä
1750 oli 1,780,678, 1800 2.347,303. 1850 3,482,541

ja 1900 5,136,441 henkeä. V. 1910 1,000 miestä

kohti tuli 1.046 naista. Syntyneisyvs on mel-

kein säännöllisesti alentunut; 1751-60 se keski-

määrin oli ollut 35,«7°/oo v:ssa, 1901-10 se oli

vain 25,77°/ o (1912 23,a? °/oo), ollen siten kaik-

kein alhaisimpia Euroopassa. Kuitenkin on otet-

tava huomioon, että parantuneen elintason 'josta

myös selitetään johtuvan ruotsalaisten keski-

pituuden kasvamisen 50 mm :llä 70 v:n kuluessa),

korkealle kehittyneen terveydenhoidon (keski-ikä

on 150 v:ssa noussut 35 v:s1a 56 v :een) y. m.

syiden vaikutuksesta kuolleisuus samalla on suu-

resti alentunut, s. o. 27,24 °/oo :sta (keskimäärin

1751-60) 14,8» /o :een (1901-10; 14,jo °/M 1912).

Kuolleisuus on alhaisimpia Euroopassa ja yli

syntyneisyvs on melkoisia suurempi kuin puoli

toista vuosisataa takaperin; se on kasvanut

8.4s °/00 :stä 10,88 °/oo:een. Kuitenkin ylisyntyuei-

syys jää hieman alhaisemmaksi kuin useimmissa
muissa germaanilaisissa maissa. - Väestön yli

syntyneisyyttS ei vastaa samansuuruinen kasva-

minen, sillä 1850-luvulla alkanut ja 1860-luvulla

vauhtiin päässyt siirtolaisuus Ameriikkaan vie

R:sta suuren osan ylijäämästä. Keskimääräinen
vuotuinen siirtolaisuus Yhdysvaltoihin kymmen
vuotiskausittain 1851-1910 oli: 1,486." 8,873,

10,117, 32.429. 20,052 ja 21.925. Koko siirtolai-

suus valtamerten takaisiin maihin 1901-10 oli

keskimäärin vuosittain 22.404 henkeä. Korkeim-
milleen siirtolaisuus kohosi 1887. jolloin maasto
lähti 50,786 henkeä. Y. 1912 siirtyi valtamerten
takaisiin maihin 14.689 henkeä, joista 13.896 hen-
keä lähti Yhdysvaltoihin. Taistelua siirtolai-

suutta vastaan johtaa 1907 per. Kansallisyhdistys
siirtolaisuuden vastustamiseksi. — Siirtolaisuu-

den takia väestön kasvaminen niin ollen on san-

gen pieni, jääden jälkeen vain muutamista rom.
maista ja Norjasta. Vv. 1751-60 vuotuinen kasva-
minen oli keskimäärin 7.8 °7oo, 1901-10 7. s °/oo

(1841-60 vuosittain keskimäärin 10..i /00 )
ja 1912

7.8 °/oo- Olipa suurimpina siirtolaisuusvuosina kas-

vaminen ajoittain seisauksissa, jopa 1880 väestö

väheni 2.o °/oo:llä. — Väestön kasvaminen tulee

etupäässä kaupunkien hyväksi. V. 1800 kaupun
geissa asui 229,433 henkeä 1. 9,77% koko asukas-

määrästä. 1900 1.103.951 henkeä 1. 21.49%, 1912

1.434,232 henkeä 1. 25.59%. Vielä 1831-40 maa-
seudun väestö» kasvoi nopeammin kuin kaupun-
kien, vuosittain keskimäärin 8.37 ja 7.8s°/oo. mutta
1881-90 vastaavat suhdeluvut ovat 0. ä6 ja 26,sä°/ o

ja 1901-10 3,oo ja 21,44 /o - Kolmena v. tällä vno-

sis. maaseudun väestö väheni (0,i8-l.s4°/oo:llä).

R:ssa on kaksi kaupunkia. Tukholma ja Gööte-

pori, joissa on yli 100,000 as. ja yksi. Malmö,
jossa on yli 50.000 as. — Asukastiheys maan eri

osissa on hyvin erilainen, aleten etelästä pohjoi-

seen ja idästä länteen.

Elinkeinot ovat B :ssa kehittyneet suhteel-

lisesti paljoa korkeammalle kuin Suomessa. Luon-
non tarjoamia etuja ja rikkauksia ruotsalaiset

ovat osanneet käyttää mahdollisimman edulli-

sesti ja he ovat siten luoneet Länsi-Euroopan mai-
hin verrattavan taloudellisen elämän. Maailman-
taloudessa B :11a on tärkeä osa etupäässä puu-
tavarain, rautamalmin ja erinäisten koneiden
tuottajana. — Pääelinkeinona on vielä maatalous;
1910 siitä eli 48,as % väestöstä (1870: 71,87%).
Teollisuudesta, vuorityöstä ja metsätaloudesta eli

33,i6% (14.7i%), kaupasta ja liikenteestä 12,is%

(5,06%). R:n koko väestöstä harjoitti jotain elin-

keinoa 38.4% (1900).

M aatal O U s. Maa on suurimmaksi osaksi

talonpoikain hallussa vaikka on myös paljon her-

raskartanoja ja aatelistiloja (varsinkin Tukhol-

man, Södermanlandin ja Malmöhusin lääneissä).

Kaikesta 67,239 manttaalista 1910 oli veromaata
40.696 manttaalia ja rälssimaata 21,417 mani
taalia. Viljelmistä ja torpista, joita 1911 oli

kaikkiaan 498.548, oli 304,373 omistajan viljele-

miä. — Maataloudessa on B :s>a tapahtunut sa-

manlainen muutos kuin muuallakin Pohjois-

maissa: siirtyminen maanviljelyksestä karjanhoi-

toon. Viljansato ei enää riitä maan tarpeisiin.

joten esim. 1912 ulkomailta vehnää ruista ja oh-
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raa tuotiin 387,445 ton., mutta maanviljelyksellä

on kuitenkin E' elä- ja Keski-R :ssa, varsinkin Skä-

nessa, niin hyvät luontaiset edellytykset (hedel-

mällinen maa ja suopeat sääsuhteet), että viljaa

siellä vielä viljellään paljon yli oman tarpeen.

V. 1911 R:n maan pinta-alasta oli peltoa ja puu
tarhaa 9,o%. luonnonniittyjä 3,2%, metsämaata

52,o%, tuottamatonta 35,8%. Etelä-R :ssa muu-
tamien läänien peltoala on verrattavissa Länsi-

Eurooppaan; niinpä on esim. Malmöhusin läänissä

peltoa ja puutarhaa 74,i% maa-alasta. Pohjoi-

sessa, Norrbottenin läänissä vastaava suhdeluku

on vain 0,4%. Maata viljellään huolellisesti, käyt-

tämällä laajassa mittakaavassa uudenaikaisia ko-

neita, tekolannoitusta y. m. Satomäärät hehtaa-

rin alalta ovatkin läpeensä suuremmat kuin Suo-

messa ja 100 v :n kuluessa kasvaneet 30-100 % :11a.

Länsi-Euroopau satomäärät ovat kuitenkin vielä

saavuttamatta (Ranskaa lukuunottamatta) . Veh-

nän sato hehtaaria kohden on (1912) 2,09 ton.

(110 v. takaperin 1,» ton.), rukiin 1,46 ton.

(Suomessa 0,99 ton.), kauran l,ai ton.. ohran
1,71 ton., perunan 10,oi ton. (Suomessa 6.12 ton.).

Eri viljelyskasvien maant. leveneminen pohjoista

kohden on jokseenkin samanlainen kuin Suo-

messa. Satomäärät 1913 olivat: vehnän 253,900

ton. (josta Malmöhusin ja Kristianstadin läänien

osalle yksistään tuli 123,700 ton.). rukiin

560,600
'

ton., ohran 368,200 ton., kauran
1,448,800 ton., sekaviljan 381,100 ton. Perunan
sato oli 2,051,200 ton. Sadot olivat yleensä mel-

koisesti keskinkertaista paremmat. Lisäksi kor-

jattiin rehunauriita 3.127,200 ton.. kylvöheinää

4,472,100 ton., heinää luonnonniityiltä 2,041,100

ton., olkia 4,726,000 ton. Vehnänsato on 35v:ssa
kasvanut 123 %, rukiinsato 32 %, ohran vähen-

tynyt 4 %, kauran kasvanut 76 %, sekaviljan

188'%, perunan 39 %, rehunauriiden 1,606 %,
kylvöheinän 179 %. — Viljakasvien sadon raha-

arvo 1912 oli 468,4 milj., heinän 419,8 milj.,

juurikasvien (myös sokerijuurikkaan) 193,2.

oljen 152,9 milj. mk. Suomen vastaavat arvot

olivat 132,6 milj., 142, 1 milj., 30,2 milj. ja

32,» milj. mk. — Muita viljelyskasveja on vielä

sokerijuurikas (Skänessa), sato 846,500 ton., pel-

lava ia hamppu n. 560 ton. (siemeniä lisäksi

n. 6,000 hl), tupakka 710 ton., herneet 37,000 ton.,

pavut 6,100 ton., vikkeri 23.400 ton. — Kasvi-

ja puutarhanhoito on maan eteläosissa tärkeä

sivuelinkeino. — Karjanhoito on erinomai-

sella kannalla ja sen tuotteet tärkeimpiä vienti-

tavaroita. V. 1911 R :ssa oli 588,485 hevosta,

2,289,609 nautaa (1,837,035 lehmää), 945,709 lam-

masta, 66,136 vuohta, 951,164 sikaa, 276,084

poroa. Meijereitä 1910 oli 1,416 (osuusmeijereitä

550), niissä vastaanotettiin 1,149.2 milj. kg mai-

toa. Meijereissä valmistettiin 32,9 milj. kg voita

(Skänen molemmat läänit yksin 13, 3 milj. kg)

ja 10,i milj. kg juustoa. — Siipikarjanhoito on

tärkeä etelässä ;
mehiläishoito paikoitellen mai-

nitsemista ansaitseva. — Kalastus ei ole yhtä
tärkeä kuin Norjassa, ei edes tyydytä omaa tar-

vetta. Merikalastuksen saaliin arvo 1905 oli

n. 15 milj. mk. Puolet siitä tuli Länsirannikon,
s. o. Bohuslänin osalle. Siellä pyydetään silliä,

makrillia, turskaa, hummeria, kampelaa y. m.
Itämeren tärkein kala on silakka. Sisävesikalas-

tusta harjoitetaan joissa (lohta), järvissä sekä

myös kalanviljelyslaitoksissa Etelä-R :9sa. —

M etsasi y k S e 1 1 ä on merkitystä enää vain
syrjäisemmillä seuduilla. V. 1911 kaadettiin
17,000 kettua, 127 sutta, ahmaa ja ilvestä sekä
7 karhua. - M e t s ä n li o i t o tuottaa suurim-
mat rahatulot ulkomailta. Metsät ovat ruotsa-

laisille sitäkin kallisarvoisempia, koska heidän
rautateollisuudellaan ei ole muuta jalostusainetta

omasta maasta saatavana kuin puuhiiltä. Suu-
rimmat yhtenäiset metsät ovat Pohjois-R :ssa,

jossa Västernorrlandin ja (Jäfleborgin lääneissä

maasta on 82.6% ja 81,»% metsää. On Keski-
R:ssakin metsärikkaita läänejä (Vermlannin
läänissä 77,7 %, Kopparbergin läänissä 73,6 %)
ja täydellisesti metsäköyhiä ovat oikeastaan vain
Malmöhusin (9,5%) ja Hallandin läänit (17,8%:
1911). Kulutus 1911 oli 37.6 milj. m 3

, josta vie-

dyn puutavaran osalle tuli 6,1 milj., massapuiden
osalle 3,5 milj.. ja kaivosteollisuuden osalle

6 milj. m 3
. Pohjois-R :ssa metsänraiskaus näytti

uhkaavan häviöllä metsiä ja muuallakin metsäin-

käyttö oli kasvanut huippuunsa, josta syystä

R:ssa ryhdyttiin lainsäädäntötietä metsiä tehok-

kaasti suojelemaan. Pohjois-R :ssa vapaata metsän-

hakkuuta rajoitettiin ja v:sta 1903 on koko
R:ssa voimassa metsäasetus, jolla tahdotaan etu-

päässä turvata ja edistää uuden metsän kasvu.
— Kruunun, virkatalojen y. m. s. yleisluontoisia

metsiä 1911 oli 49,889 km2
, 1. 23,i % metsän

koko alasta. Sam. v. valtiolla oli puhdasta tuloa

metsistään 10,6 milj. mk.
V u o r i t y ö ja teollisuus. — R :n vuori-

taloudelle on luonteenomaista toiselta puolen

maan metallirikkaus, toiselta puolen kivihiilen

puute. Jo vanhoista ajoista saakka R. on ollut

kuuluisa erinomaisesta rautamalmistaan ja myös-

kin R:n hopea- ja vaskikaivokset olivat ennen-

vanhaan maailman huomattavimpia. Viimemai-

nittujen merkitys on nyk. vähentynyt mitättö-

mäksi ulkoeurooppalaisten maiden tuotannon rin-

nalla, eikä R. rautamalmituotantoiisakaan puolesta

pääse korkeammalle kuin seitsemännelle sijalle

rautamalmia tuottavien maiden joukossa, tuottaen

1912 6.7 milj. ton. rautamalmia arvoltaan

68.9 milj. mk. Mutta koska R :11a kivihiilen

puutteessa ei ole tilaisuutta jalostaa muuta kuin

vallan pieni osa rautamalmistaan, on sen pakko

myödä suurin osa siitä ulkomaille (5.5 milj. ton.

1912, arvoltaan 83 milj. mk.). Ruotsi on siten

Espanjan keralla Euroopan rautateollisuusmaiden

rautamalmin tarpeen ainoa huomattava tyydyt-

täjä. R:n rautamalmi on laadultaan maailman

parasta (ks. Jällivaara, G r ä n ge s b e r g).

Rautamalmia lasketaan R:ssa olevan kaikkiaan

1.335.S milj. ton.. josta 1,158 milj. Lapin rauta-

malmialueella, 122, 3 milj. Keski-R :n rautamalmi-

alueella ja 15 milj. ton. titaaninpitoista käyttä

mätöntä rautamalmia Tabergissa Vetternin etelä-

päässä. Rautamalmikaivoksia R:ssa 1912 oli kaik-

kiaan 300. Tuotannosta tuli Lapin alueen osalle

4.27 milj. ton. (ks. Norrbotten), Keski-R:

n

alueen osalle (tärkeimmät läänit Kopparbergin,

örebron ja Västmanlandin läänit) 2. ia milj. ton.

(siellä on m. m. kuuluisa Grängesberg; ks. t.).

Ulkomaille 1 Saksaan 4.i milj.. Englantiin

0,8 milj. ton.) Lapio rautamalmi lähetetään Luu-

lajan ja Narvikin. Keski-R :n rautamalmi Oxelö

Sundin kautta. — Masuuneja R:ssa 1912 oli 119.

Puuhiilen korkean hinnan takia R:ssa ruvettiin

kymmenkunta v. sitten kokeilemaan Bähkömasuu-
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rieilla. Tulokset olivat niin hyvät, että 1912 niitä

jo oli käynnissä 4 ja yhtä monta liikenteillä

(vrt. Rauta). Kaikissa masuuneissa jalostet-

tiin 1912 699,800 ton. raakarautaa isähkömasuu-
neissa 17,600 tOn.). -Melkein kaikki masuunit
ovat Keski-R:n rautamalmialueella. Samoilla
seuduilla ovat I! :n takorautatelitaat. V. 1912
R :ssa valmistettiin 148.800 ton. keittorautaa.

IK>7,300 ton. bessemer-metallia (menetelmä toteu-

tettiin käytännössä ensin Ruotsissa), 404.100 ton.

ms rtin-metallia. \" :sta 1900 R:ssa on kokeiltu

sähköteräksen valmistuksella (1912 2,034 ton.).

— Rautamalmin rinnalla muilla mineraalituot-

teilla on verraten vähäinen merkitys, eikä koti-

mainen tuotanto tyydytä tarvetta. V. 1912 saa-

tiin 50.036 ton. sinkkimalmia (tärkein kaivos

Ämmeberg), 3.059 ton. vaskimalmia (Falun).
2.STT ton. lyijy- ja hopeamalmia (Sala),

31,835 ton. rikkikiisua (Falun), 360,300 ton.

kivihiiltä (ruskohiiltä Helsingborgin lähellä;

kivihiilen tuonti ulkomailta 191 1 oli 4. s milj. ton.)

.

maasälpää, savea y. m. Kaikkien yllämainittujen
mineraalituotteiden (rautamalmi lukuunotettuna)
raaka-ainearvo 1912 oli 79, 8 milj. mk. Kiviteolli-

suuden tuotteet on jätetty lukuunottamatta. —
Kaivoksissa ja kaivosteollisuudessa 1912 työsken-
teli 31,921 henkeä. -- Vaikka R:n teollisuu-
della onkin ollut voitettavana kivihiilen ja

osaksi raaka-aineen puute, on se kuitenkin pääs-

syt ihmeteltäviin tuloksiin. Siihen on vaikut-

tanut maan koski- ja rautamalmirikkauden
ohella ruotsalaisten harvinainen teknillinen kyvyk-
käisyys, joka selvästi ilmenee m. m. heidän
monissa keksinnöissään. Tunnetuimmista ruotsa-

laisista keksijöistä mainittakoon vain John Erics-
son. L. M. Ericsson, A. ja I. Nobel, G. DaIen,

J. A. Dahlgren. G. E. Pasch, J. E. Lundström.
G. de Laval, G. F. Göransson, C. D. Ekman.
Seurauksena kivihiilen ja useiden raaka-aineiden
puutteesta R:n teollisuus on (puuteollisuutta

y. m. s. lukuunottamatta) etupäässä vähää raaka-
ainesmäärää, mutta suurta ja taitavaa työtä vaa-

tivaa kvaliteeteollisuutta, jonka tuotteet kykene-
vät kilpailussa Länsi-Euroopankin markkinoilla
puolensa pitämään. — V. 1911 R :n teollisuus-

laitosten valmistusarvo oli 2.290 milj. mk. ja koko
kaivosteollisuus lukuunotettuna 2.778 milj. mk.,
1. 500 mk. as. kohden (Suomessa vastaavat lu-

vut olivat 552 milj. mk. ja 172 mk. K Tuotanto-
arvonsa puolesta ensimäisinä ovat Malmö-
husin (408 milj.), Gööteporin ynnä Bohus ;n
läänit (245 milj.) sekä Tukholman kaupunki
(240 milj. mk.). As. kohden Malmöhusin lää-

nissä tulee 905 mk., Tukholmassa 699 mk.,
Västernorrlandin läänissä 685 mk., Gööteporin
ynnä Roinisin läänissä 638 mk. Kaupungeista
Tukholman jälkeen seuraavat Göötepori, Malmö.
Norrköping, Helsingborg, Boräs, Gefle, Lands-
krona ja Eskilstuna (28 milj. mk.). Suomessa vain
kolmen kaupungin teollisuuden tuotantoarvo nou-
see yli 25 milj. mk. — Teollisuustyöväestöön
kuului 339.321 henkeä. — Pääteollisuusryhmäin
valmistusarvo oli: ravinto- ja nautintoaineteolli-

suuden 779.8 milj.. puuteollisuuden 460 milj.,

metalli-, laiva- ja koneteollisuuden 386 milj.,

kutomateollisuuden 286 milj., masuunien y. m. s.

274 milj., kivi-, savi- y. m. s. teollisuuden 139 milj.,

nahkateollisuuden 98 milj., paperiteollisuuden
97 milj.. kaivostvön 75 milj.. kemiallisen teolli-

suuden 55 milj. sekä öljy-, kumi . terva- y. m. s.

teollisuuden 53 milj. mk. — Nautintoaineteolli-

suuden eri haaroista mainittakoon nopeasti kehit-

tynyt myllyteollisuus (valmistusarvo 152 milj. mk.;
pääpaikat Etelä-R:ssa ja Tukholmassa), suojelus-

tullin tukema sokeriteollisuus (raakasokeria
127.400 ton.. arvoltaan 77. s milj. mk., puhdis-

tettua sokeria arvoltaan 98 milj. mk.: useimmat
tehtaat Skänessa), viina- ja olutteollisuus

M lilj. mk.), tupakkateollisuus (111 milj. mk.;
ollut suureksi osaksi suomalaisten käsissä:

v:sta 1915 monopoliyhtiöllä). Kutomateollisuus
on suhteellisen kehittymätöntä, eikä tyydytä
läheskään tarvetta. Päinvastoin kuin meillä on

R:ssa villateollisuus etualalla (103 milj. mk..

Norrköping pääpesänä), puuvillateollisuuden ol-

lessa toisella sijalla (86 milj. mk., kaikkiaan
550.000 kehrää 1914; keskittynyt Gööteporiin
ympäristöineen). Pellava-, juutti- ja hamppu-
teollisuus on edellisiin verraten vähänarvoinen

(29 milj. mk.: Göötepori ympäristöineen) . Nahka-
teollisuutta edustavat jalkine- (47 milj.) ja nah-

kuritehtaat (44 milj. mk.). öljy- ja kumi-
teollisuuslaitoksista mainittakoon kumitavara-
tehtaaf Etelä-B :ssa (Helsingborgissa suuri) sekä

kynttilä- ja saippuateollisuus (Tukholmassa y. m.).

Puutavarateolksuuden pesäpaikat ovat Poh>ois-R:n

suurten jokien suilla
;
tärkeimmistä sahauskeskuk-

sista mainittakoon Sundsvall (suuret Skönvikin.

Vivstan ja Svartvikin yhtiöt), Tlärnösand ja

Gefle (Korsnäsin ja Skutskärin yhtiöt, sahat

Euroopan suurimpia). Koko sahateollisuuden val-

mistusarvo oli 246 milj. mk., ja kaikenlaisten

puutavarain vientiarvo 381 milj. mk. (Yhdys-

valloissa vain suurempi). Puumassa- ja sellu-

loosatehtaissa valmistettiin l.s milj. ton. puu-
vanuketta ja selluloosaa (arvoltaan 1 17 mili. mk.).

Paperitehtaissa, jotka melkein kaikki ovat Keski-

ja Etelä-R :ssa, valmistettiin 79 milj. mk:n
arvosta paperia. Tulitikkuteollisuus on maailman-
mainio (valmistusarvo 21 milj. mk.) ; keskustana
on Jönköping (ks. t.). Huonekaluteollisuus on

paljon kehittyneempää kuin meillä, samoin kivi-

ja saviteollisuus. Kiveä (etupäässä Etelii-R :sta)

vietiin ulkomaille 19 milj. mk:n arvosta ja

sementtiteollisuus (m. m. Lomman tehdas Skä-

nessa) on muutamassa v :ssa kehittynyt niinikään

huomattavaksi vientiteollisuudeksi. Lasiteollisuus

on keskittynyt Kronobergin lääniin. Turveteolli

suudessa R:ssa. varsinkin eteläosissa, on ehditty

pitkälle (turvepulveri veturien lämmitykseksi).

Kemiallisen teollisuuden tuotteista mainittakoon

lannoitusaineet (suuri tehdas m. m. Helsingbor-

gissa) ja räjähdysaineet (Nobelin perustama Vin-

tervikenin dynamiittitehdas on maailman van-

hin I. — Mainioimmat tuloksensa ruots. tekniikka
on saavuttanut metalli- ja koneteollisuudessa. Ke-
hitys on mennyt niin pitkälle, ettii kaikenlaisia

koneita ja kojeita R :sta vietiin ulkomaille 67

milj. mk :n arvosta koko 158 milj. mk :n arvoi-

sesta valmistuksesta. Mainitsemista ansaitsee var-

sinkin sähkökoneiden (26 milj. mk.), moottorien

(18 milj.). alusten (18 milj.). meijerikoneiden (18

milj.). polttoöl jykeittiöiden (..Primus" y. m.; 12

milj.), raitio- ja rautatievaunujen (11 milj.) sekä

kylvii- ja korjuukoneiden (11 milj. mk.» valmis-

tus. Tunnetuimmat yksityisistä tehtaista ovat:

de Lavalin perustama Separator Tukholmassa
(valmistaa vuosittain 130.000 separaattoria;
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haaratehtaita 8 valtiossa), Kockumin konepaja
Malmössä, Bergsundin konepaja (omistaa m. m.
Finnbodan laivaveistämön) , Bolinderin konepajat

Tukholmassa y. m., ITuskvarnan konepaja, Troll-

hättanin valimo ja konepaja (vetureita y. m.).

Motalan konepaja, Kuulalaakeritehdas Göötepo-

rissa (per. 1907, valmistusarvo 1912 8 milj. mk.,

monta haaraosastoa), Munktellin konepaja Eskil-

stunassa, Dieselmoottoritehdas Tukholmassa, A. S.

E.-n sähkökonetehdas Viisteräsissa, automobiiliteh-

das Seania-Vabis Södertäljessä, Kaasuakkumuiaat-
toritehdas Tukholmassa, L. M. Ericsson & Corn
puhelinkonetehdas Tukholmassa, Domnarvetin
rautatehdas, Sandvikenin rautatelidas (valmistus-

arvo 15 milj. mk.), Boforsin rautatehdas öre-

brossa (tykkejä y. m.). — Graafillisen teollisuu-

den pääpaikka on Tukholma. — Tehdasteollisuu-

den rinnalla, käsityömäinen teollisuus on verra-

ten vähänarvoinen, mutta ei suinkaan merki-

tystä vailla. V. 1910 oli R:ssa 117,278 käsityö-

läistä (37% enemmän kuin 1900). Kotiteollisuus

paikoitellen vielä melkoisen tärkeä.

Liikenne ja k a u p p a. — Maantiet ovat

erinomaisessa kunnossa; 1911 niitä oli kaikkiaan
61,976 km, josta 19,148 km valtamaanteitä. Poh-
jois-R:ssa on vain 5,i km maanteitä 100 km 2

kohti, Keski- ja Etelä-R:ssa suhteen ollessa 31,9

km. — Rautateitä 1912 oli 14,164 km. Etelä-

R :ssa rautatieverkko on kylläkin taaja, mutta
Polijois-R:n tavattoman harvan rautateistön ta-

kia R :n rautatieverkko taajuuden puolesta on
alapuolella Euroopan keskimäärän. Asukasmää-
rään verraten R:lla sitävastoin on enemmän
rautateitä, 26 km 10,000 as. kohden, kuin mis-
sään muussa Euroopan maassa (Tanska seuraava:
13,6 km 10,000 as. kohden). Rautateistä nor-

maaliraiteisia (raideleveys 1,435 mm) 10,851 km,
kapearaiteisia 3,313 km; 217 km on kaksiraitei-

sia. Valtio omistaa kaikki pääradat, 4,610 km,
yksityisten hallussa on 9,554 km. Kaikkien rato-

jen pääoma-arvo 1912 oli 1,530 milj. mk., vasta-

ten 110,000 mk. ratakilometriä kohden. Muuta-
milla yksityisradoilla on sähkö ollut käyttövoi-

mana jo parikymmentä v. ja nykyään (1915) muu-
tetaan 100 km pitkä valtionrata Kiiruna-Riks-
gränsen sähköllä käytettäväksi. Voima saadaan
äsken valmistuneesta Porjuskosken voimalaitok-
sesta (nyk. 37,300 hevosv.). — Kaikilla radoilla

1912 kuljetettiin 63, i milj. matkustajaa (1,728

henkilö-km) ja 41. i milj. ton. tavaraa (2.997 milj.

ton.-km). Bruttotulot valtion radoilla olivat 111

milj., yksityisradoilla 101 milj. mk. V. 1910 yk-
sityisradat tuottivat 4,si%, valtionradat 3,72%
nettotuloa rakennuspääomalle. — R:n rataverkko
on välittömässä yhteydessä vain Norjan rauta-

teistön kanssa (neljässä kohdassa). Suomen
rautateistöstä sen erottaa Tornionjoki. Höyrylau-
tat Helsingborgista Helsingoriin, Malmöstä Köö-
penhaminaan ja Tfelleborgista Sassnitziin yllä-

pitävät yhteyttä Tanskan ja Saksan rautateistöjen
kanssa. — Kuljettavia s is ä v es i tei t ä R:lln
ei ole läheskään yhtä paljo kuin Suomella; 1912
niitä oli kaikkiaan 1,094 km, josta 185 km kai-
vettuja kanavia (tunnetuin ja tärkein (iöötan-

kanava, joka myös on maineessa luonnonkauniista
maisemistaan). Rakennuskustannukset ovat ol-

leet 47 milj. mk. Melkein kaikki vesitiet ovat
Keski-R :n järvialueella. — Tiedonantolii-
k e n n e. Postitoimistoja 3,837, postilähetyksiä

479,8 milj. kpl. (kirjelähetyksiä 260 milj., sa-

nomalehtiä 203,9 milj. kpl.). Sähkölennätinlin-
joja 21.526 km (puolet rautateiden omistamia),
lankoja 61.264 km: 6 langatonta sähkölennätin-
asemaa (1912). Valtion omistamaan 296,758 km
pitkään puhelinverkkoon on yhdistetty 148,372

puhelinta, ja yksityisten yhtiöiden 153,001 km:iin
69,182 puhelinta (1912). R :ssa on 1.000 as. koh-
den 36 puhelinta; enemmän on vain Tanskassa
(39; Suomessa 10). — Kauppalaivasto oli

viime vuosis. lopulla suhteellisesti heikontunut,
mutta 1890-luvulla alkoi uusi, voimakas nousukausi.

Purjelaivasto tosin yhä pieneni, mutta sen sijalle

rakennetaan nopeaan uusi suuri höyrylaivasto.

V. 1911 aluksia (yli 20 rek.-ton. netto) oli kaikkiaan

2,758 kpl., yhteensä 765,068 rek.-ton. netto. Siitä

höyryalusten osalle tuli 610.100 rek.-ton. (1890:

141,267 rek.-ton.), ja purjealusten osalle 154,968

rek.-ton. (1890: 369.680 rek.-ton.). V. 1913 R:lla

oli purjealuksia 153.827 rek.-ton.. höyryaluksia

651,559 rek.-ton., yhteensä 805,306 rek.-ton. R:n
kauppalaivasto on nyk. kokonsa puolesta kahdek-
sas. Huomattavaa meidän oloihimme verratessa

on se, että R:n höyrylaivastossa on jo paljon

isoja aluksia, 331 yli 1,000 rek.-ton. brutto, yh-

teensä 636,125 rek.-ton. brutto (koko höyrylai-

vasto 868.330 rek.-ton. brutto). Suurimmat
kauppalaivastot 1911 oli Gööteporilla, 194,040

rek.-ton. netto; Tukholmalla, 138,418 rek.-ton.,

Helsingborgilla, 100,796 rek.-ton. ja Malmöllä,

26.671 rek.-ton. — R:n satamissa selvitettiin 1911

kotimaisessa liikenteessä 26. s milj., ulkomai-

sessa liikenteessä 23,4 milj. rek.-ton. netto.

Ulkomaisesta laivaliikenteestä 11,8 milj. rek.-ton.

tuli ruots. alusten osalle. R. on niinollen niitä

harvoja maita, joiden ulkomaisessa laivaliiken-

teessä omien alusten osuus on yli 50%. Ruots.

yhtiöt ylläpitävät säännöllisiä kulkuvuoroia paitsi

useimpiin Euroopan mailiin (liikenne Suomen
kanssa on kuitenkin suom. yhtiön hallussa), Etelä-

Afrikkaan, Etelä- ja Pohjois-Ameriikkaan, Mek-
sikkoon, Austraaliaan ja Ttä-Aasiaan. Mainitta-

vimmat höyrylaivayhtiöistä (1913) ovat toimi-

nimi Broströmin omistamat ,.Angfartygs-a.-b.

Tirfing", „Angfartygs-a.-b. Ferm", „A.-b. svenska

ostasiatiska kompaniet" (Ttä-Aasiaan) ja „A.-b.

svenska Mexico-linjen'' (Meksikkoon; kaikki yh-

teensä 33 höyryalusta, 72.195 rek.-ton.), ..Stock-

holms rederi a.-b. Svea" (Saksaan. Englantiin,

Ranskaan, Venäjälle: 73 alusta, 44.163 rek.-ton.).

,,Rederi-a.-b. Luleä-Ofoten" (rautamalmialuksia

;

41.000 rek.-ton.), „Rederi-a.-b. Nordstjernan"

(Etelä-Ameriikkaan ; m. m. kaksi 6.000 rek. -ton-

nin dieselin-moottori-alusta), ,.Rederi-a.-b. Trans-

atlantic" (Etelä-Ameriikkaan ja Austraaliaan).

Kaikki valtamerentakaista liikennettä harjoit-

tavat yhtiöt saavat valtionavustusta. ..Svea"-

yhtiö postin kuljetuksesta Riian ja Tukholman,
sekä ,,Gotlands ängfartygs a.-b." postinkuljetuk-

sesta Gotlannin ja mantereen välillä. Ulkomai-
sen laivaliikenteen selvityksistä 1911 tuli Malmön
osalle 3.7 milj., Qööteporin 3,4 milj., Trelleborgin

2,8 milj., Helsingborgin 2, s milj.. Tukholman
1,7 mili., Luulajan 1.4 milj.. Nyköpingin 1 milj.

ja Geflen 0,9 milj. rek.-ton. netto (hövrylau

tat lukuunotettuina). Ruots. alukset harjoittavat

vielii sangen huomattavaa rahdinkuljetusta ul-

komaisten satamien välillä (siinä liikenteessä 1911

selvitettiin 8,a milj. rek.-ton. netto), ansaiten
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bruttorahtia 55 milj. mk. Rahti R:n ja ulkomai-
den välisestä liikenteestä oli 77 milj. mk. — R:n
rannikkoliikenne on kehittynyt verrattomasti pal-

joa pitemmälle kuin meillä. Säännöllisin, taajoin

kulkuvuoroin huokeamaksuiset rannikkohöyrylai-
vat ylläpitävät yhteyttä kaikkien rannikkopaikka-
kuntien välillä. — Ulkomaankauppa on
tasaisesti kasvanut senjälkeen kun se viime
vuosis. keskimaissa 20 v:ssa äkkiä kasvoi nelin-

kertaiseksi. V. 1912 tuonti oli arvoltaan
1,137 milj.. vienti 1,058 milj. mk. Koko kauppa-
vaihdolta asukasta kohden tuli 384 mk. (Suo-
mina 252 mk.). Paitsi finanssitullia, joka keski-
määrin on n. 28 <",- tavaran arvosta. R:ssa on
suojelustulleja, keskimäärin 15 % tavaran arvosta
(korkeimmat ovat viljatullit, 25'%-43% tavaran
arvosta; kaura ja maissi on tullivapaata). Tär-
keimmät

tuontitavarat

(milj. mk.)

kivihiili

vilja

kahvi
vuodat
rautatavarat . . .

puuvilla ....
koneet
oljvkakut
villa

rasvat
kalat
rauta

lannoitusaineet . .

polttoöljy

Kauppatutlavista t

(milj. mk.) niiden

tuontimaat

12S

94
53
46
39
33
33
33

26
23

vientitavarat

(milj. mk.i

puutavarat 199
puuvanuke. selluloosa . 131
rautamalmi 83
koneet . 75
rautatavarat .68
puuteokset 67
voi 64
rauta 56
paperi 49
vuodat .

teuraskarja
tulitikut .

kivet . .

kalat . .

ärkeimmät ja kauppavaihto
kanssa :

vientimaat

saksa 382 Englanti
Englanti 267 Saksa .

Yhdysvallat 84 Tanska
Tanska 75 Ranska
Venäjä 46 Norja
Ranska 46

.... 310

.... 238

.... 94

.... 74

.... 60
Yhdysvallat 43

R:n ja Suonien väliset kauppasuhteet ovat ver-
raten vilkkaat. V. 1912 R. osti Suomesta puu-
tavaroita i sahatukkeja), turkiksia, tupakkatuot-
teita, viljaa, karjaa, lihaa y. m. 26 milj. mk:n
arvosta (R :n tilaston mukaan; 15 milj. mk:n
arvosta Suomen tilaston mukaan) ja möi Suo-
meen koneita, kojeita, kirjoja, rautaa, metallia,
kalaa y. m. 21 milj. mk:n arvosta (25 milj. mk:n
arvosta Suomen tilaston mukaan). — Tärkeimmät
kauppakaupungit : Göötepori. Tukholma. — M i-

t a t ja painot metriset.

Raha, rahalaitokset ja varalli-
suus. Rahayksikkönä on v:sta 187:; kronn
(ks. Kruunu 1.). Setelinanto-oikeus on
\ :sta 1903 yksinomaan R:n valtakunnanpankilla
Riksbank), jota hoitavat valtiopäiväin 3 v :ksi

valitsemat johtajat (johtokunnan puheenjohtajan
valitsee kuningas). Sen pääoma v:sta 1893 on
69.5 milj., vararahasto v:sta 1909 17.4 milj. mk.
Seteleitä oli 1913 liikkeessä 326,7 milj. mk:n
arvosta. Muita pankkeja 1913 oli 75, niiden
pääomat 547,7 milj.. vararahastot 326,7 milj. mk.
Pankkien (myös valtakunnanpankin) varat ja
velat olivat 31 p. jouluk. 1913 4.557 milj. mk.
Yksityisiä säästöpankkeja 1912 oli 438. tallet-

tajia 1.664.163. tallettajani säästöt 1.254 milj. mk..
postisäästöpankeissa oli, 569.534 tallettajaa, sääs
töt 663 milj. mk., lisäksi oli muissa säästöpankin
tapaisissa laitoksissa 21,523 tallettajaa, säästöt

12 milj. mk. Maa- ja kaupunkihypoteekki-
yhdistysten keskuspankkien Allmänna hypoteks-
bankenin ja Stadshypotekskassanin maksamatto-
mat obligatsionilainat 31 p. jouluk. 1912 olivat
411 milj. ja 225 milj. mk. Ruotsalaisten
henkivakuutusyhtiöiden (7 osakeyhtiötä. 14 keski-
näistä) henkivakuutuskanta 1912 lopussa oli

1.952 milj.. ulkomaalaisten 70 milj. mk. — Kan-
sallistulot laskettiin 1913 2.301 milj. mk :ksi ja

kansallisomaisuus 1908 19.200 milj. mk:ksi(i88ö
9,100 milj. mk:ksi).
Valtion ja kuntain r a h a-a siat. Kai-

kenlaisia veroja valtiolle, kunnille ja läänin-

käräjäkunnille 1911 maksettiin 407 milj. mk..
74 mk. henkeä kohden. Kaupungeissa kunnallis-
veroin- keskimäärin vei 6. as % (1914 6.ss %)
verotuksen alaisista tuloista. Maalaiskuntain
tulot olivat (kirkollisia lukuunottamatta) 83 milj..

menot 85 milj. (kansakoulu 37.s mili.). varat
225 milj.. velat 96 milj. mk. Kaupunkikunnissa
vastaavat erät olivat 175 milj., 189 milj.

(19.6 milj.), 992 milj.. 751 milj. mk., läänin-

käräjäkunnissa 18 milj.. 18 milj. (2,i milj.),

58 milj. ja 23 milj. mk. — Valtion tulo- ja

menoarvio v:lle 1915 päättyi 535 milj. mk:aan.
Tuloista oli tulo- ja varallisuusveroa 186 milj.

i siitä maanpuolustusveroa 104 milj.). tullia ja

aksiiseja 195 milj.. valtion tai. laitoksista 70 milj..

lainoja 59 milj. mk. Menoista nielivät sotalaitos

231 mili., valtion tai. laitokset 56 milj.. opetus

ja kirkko 54 mili.. rahalaitos 40 mili.. valtio-

velan korot 40 milj.. sisäasiat 38 milj. mk.
Valtiovelka 1914 oli 865 milj. mk., valtion varat

1912 2.448 milj. mk.
Sivistys- ja oppilaitokset, kirkol-

liset olot. — Kansanopetus on mainiolla

kannalla ja kansanvalistus erittäin korkea:
1911-12 kutsutuista asevelvollisista vain O.is %
oli luku- ja 0.29 % kirjoitustaidottomia. Kansan-
opetuksen perustana on 1842 v:n asetuksella luotu

kansakoulu. Asetus velvoittaa tokaisen kunnan
ylläpitämään ainakin yhden kansakoulun. Har-
vaan asutuissa seuduissa on kiertäviä kansa-

kouluja. Opetus on maksuton ja koulunkäynti
pakollinen. Kansakouluja valvovat valtio ja kunta
yhteisesti, viimemain. kirkonkokouksen ja koulu-

neuvoston kautta. V. 1913 per. kansakoultiyli-

hallitus on kansakoulujen keskusvirastona. V. 1912

R :ssa oli 15.339 kansakoulua, joista 6.547 pien-

tenlastenkoulua. 2.506 pienempää kansakoulua.

6.254 kansakoulua ja 32 korkeampaa kansa-

koulua. Opettajia oli 20.710. oppilaita 803.479.

Kansakoulunopetta jaseminaareja on 9 mies- ja

f) naisseminaaria, edellisissä 1.120. jälkimäisissä

688 opp. — Kansanopistoissa 1912 oli 2.418 opp.

— Oppikouluista tärkeimmät ovat valtion ..ylei-

set oppikoulut" (allmänna läroverk), joita on 77.

Niistä 38 on täydellistä högre läroverkiH, 39 on

reaalikoulua (näistä 19 yhteiskoulua). Edelli-

set käsittävät kansakoulun oppijaksoon perus-

tavan 6-luokkaisen reaalikoulun. joka joko päät-

tyy erinäisiin korkeampiin ammattioppilaitoksiin
i k i-. t i mi II i sun virkoihin piisyyn oikeuttakaan

reaalikoulututkintoon, tai jonka 5:nneltä luokalta

oppilas voi siirtyen 4-vuotiseen reaali- tai latina-

lukioon jatkaa opintojaan yliopistoon valmistuak-
seen. Tavallisista reaalikouluista lukio-osastot ko-

konaan puuttuvat. ..Yleisissä oppikouluissa" 1912
oli 1.631 opettajaa ja 23.613 opp. (1.138 tyttöä).
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— Valtion oppikoulujen lisäksi on yksityisiä keski-

kouluja (1,933 opp.), kunnallisia keskikouluja

(976 opp.), korkeampia yksityisiä poika- ja

yhteiskouluja (2,931 opp.) ja korkeampia yksi-

tyisiä tyttökouluja (17,046 opp.). — Korkeinta
opetusta antavat Upsalan (per. 1477; Pohjois-

maiden vanhin) ja Lundin (1668) yliopistot.

Tukholman Karoliininen opisto (1810), Tuk-
holman yksityinen korkeakoulu (1878) ja Gööte-

porin yksityinen korkeakoulu (1891). Yliopistoissa

on 4 tiedekuntaa (jumaluusopillinen, lainopilli-

nen, lääketieteellinen ja filosofinen). Karoliininen

opisto on lääket.-kirurginen, Tukholman korkea-

koulussa on matemaattis-luonnontieteellinen sekä

oikeus- ja valtio-opillinen tiedekunta (laajenne-

taan 4-tiedekuntaiseksi) , Gööteporin korkeakou-
lussa filosofisen tiedekunnan humanistinen osasto

(laajennetaan matemaattisluonnontieteellisellä

osastolla ja oikeusopillisella tiedekunnalla). Yli-

oppilaita. 1912 Upsalassa oli 2.383. Lundissa 1,236.

Karoliinisessa opistossa 352, Tukholmassa 657

ja Gööteporissa 235. — Ammatillinen opetus on
erinomaisella kannalla. Ylempiä oppilaitoksia:

teknillinen korkeakoulu Tukholmassa (458 opp.),

kauppakorkeakoulu Tukholmassa (161 opp.), Chal-

mersin teknillinen oppilaitos Gööteporissa (430).

farmaseuttinen opisto (44). eläinlääkäriopisto

(103). maanvilielysopistot (172), metsäopisto (77),

vapaiden taiteiden akatemian opisto (64), musi-

kaalisen akatemian konservatori (178), sotakorkea-

koulu (51), tykistö- ja insinöörikorkeakoulu (40),

sotakoulu (loppututkinnon suorittaneita 121).

merisotakorkeakoulu (34), merisotakoulu (57).

Alempia ammatillisia oppilaitoksia: Tukholman
teknillinen koulu, teknilliset alkeiskoulut, meri-

koulut, kauppakoulut, maanviljelyskoulut, maa-
mieskoulut, metsäkoulut, koulut sokeita, kuuro-
mykkiä ja heikkomielisiä varten y. m. m. —
Tieteellisistä seuroista mainittakoon: Svenska
akademien (per. 1786), K. Vetenskapsakademien
(1739), K. Vitterhets-, historie- och antikvitets-

akademien (1786), K. Lanthruksakademien (1811),

K. Akademien för de fria konsterna (1735),
K. Krigsvetenskapsakademien (1796), K. Musi-
kaliska akademien (1771), Svenska sällskapet

för antropologi och geografi. Tärkeimmät tiet.

ja täit. kokoelmat, kirjastot y. m. ovat Tuk-
holmassa (ks. t.). Ainoa laatuaan on Nobel-
rahasto (ks. Nobel-palkinnot). — Sanoma-
lehtiä, aikakauskirjoja y. m. s. 1910 ilmestyi 1,017.

Tärkeimmät valtiolliset lehdet ovat: ..Post- ooh

inrikes tidningar" (puolivirallinen: per. 1645),

,,Stockholms dagblad" (maltillinen). ..Afton-

bladet". „Aftontidningen", ..Dagen", ..Dagens
uyheter". ,,Ntockholms-tidningen", ,,Svenska dag-
hladet". ..Svenska morgonbladet" (vapaamielisiä),

..Nya dagligl allehanda" (vanhoillinen), ,,Social-

demokraten" (sosiaalidemokraattinen ; kaikki tuk-
holmalaisia), „Göteborgs handels- ocli siöfarts-

tidning" (vapaamielinen; Gööteporissa). Sanoma-
lehtien leveneminen on melkoista suurempi kuin
Suomessa; monet ovat nousseet yli 130.000 kap-
paleen painoksen. Kirkolliset olot.
H :n valtiokirkon perustuksena on yhä 168f> v:n
kirkkolaki, tosin monella lisäyksellä muuteltuna
ja uudistettuna (esim. eriuskolaislaki 1873). Täy-
dellisessä uskonnonvapaudessa on muutamia
rajoituksia (esim. munkkikuntain ja luostarien
perustaminen on kielletty, valtiokirkosta luopu-

jan on yhdyttävä johonkin toiseen kristittyyn
kirkkokuntaan y. m.). Kirkon ylin johtaja on
kuningas. Kirkkolakia säätää joka 5:s v. kokoon-
tuva kirkolliskokous (30 pappis-, 30 maallikko-
edustajaa)

, valtiopäivät, ja hallitus yhteisesti.

Kirkollista hallintoa ja seurakunnanhoitoa var-
ten R. jaetaan 13 hiippakuntaan (esimiehinä piis-

pat, joiden rinnalla tuomiokapitulit; Upsalan
piispa on R:n arkkipiispa), 188 kontrahtirovasti-
kuntaan ja 2,582 seurakuntaan (1914). Seura-
kunnan kirkkoherran tehtäviä kuten meilläkin
on kirkonkirjani pitäminen

; siviilirekisteriä R:ssa
ei ole. Seurakunnallinen elämä ja järjestys mel-
kein samanlainen kuin meillä (kirkonkokoukset,
kirkkoneuvosto, lukukinkerit y. m.). — Lahko-
laisuus levinnyt.

Valtiomuoto, hallitus, hallinto ja

oikeudenhoito. R. on perustuslaillinen, pe-

rinnöllinen kuningaskunta. Valtiomuodon perus-

tana on hallitusmuoto v :lta 1809, perintöjärj estys
v:lta 1810, painolaki v :lta 1812 ja valtiopäivä-

järjestys v:Ita 1866 (perinpohjin muutettu 1909).

Kuninkaalla ..yksin on valta hallita", mutta hänen
on tehtävä hallituspäätöksensä valtioneuvoston
istunnossa, eivätkä ne saa lain voimaa ennen-
kuin asianomainen ministeri on ne varmentanut.
Kuningas säätää eduskunnan kanssa lakeja ja

hänellä on absoluuttinen veto-oikeus, jota tuskin
koskaan käytetään, sekä harvoin käytetty edus-

kunnan ha joitusoikeus. Kuninkaalla on sitäpaitsi

laaja hallinnollinen ja taloudellinen lainsäädäntö-

valta, hän nimittää useimmat virkamiehet (paitsi

alimpia), antaa aatelisarvoja ja on ylin tuomari
sekä sotavoimain ylin päällikkö. Eduskunta (riks-

darjcn) 2-kamarinen. Ensimaiseen, kamariin vaali-

kelpoisia ovat vain ne 35 v. täyttäneet mies-

puoliset kansalaiset, joilla on 50,000 kruunun
omaisuus tai 3.000 kruunun vuositulot. Jäsenet.

150 luvultaan, valitaan 6 v :ksi ja vaalin toi-

mittavat lääninkäräjät sekil Tukholmassa. Gööte-

porissa, Malmössä, Norrköpingissä ja Geflessä

kaupunginvaltuustot. Toisen kamarin 230 jäsentä

valitaan 3 v:ksi suhteellista vaalitapaa käyttäen.

Äänioikeutettu on jokainen 24 v. täyttänyt, veroa

maksava, kansalaisluottamusta nauttiva miespuo-

linen kansalainen; samat ominaisuudet vaaditaan
vaalioikeutta varten. Vaaleissa kaupungit ja

maaseutu valitsevat erikseen edustajansa; kau-

pungeilla on 50, maaseudulla 180 edustajaa.

V:n 1909 valtiopäiväjärjestyksen voimaanastut-

tua 1911 äänioikeutettujen lukumäärä kasvoi

112%. Valtiopäivät kokoontuvat ilman erityistä

kutsua joka v. 15 p. tammik. lakimääräisille,

sekä kutsusta väliaikaisille valtiopäiville. Ne
piiättävät kuninkaan kanssa perustuslakimuutok-

sista, siviili- ja rikoslaista, kunnallisoikeudesta,

kirkkolaista ja sotilasrikoslaista ja sitäpaitsi

kuningas useimmiten kuulee valtiopäiväin mieli

pidettä hallinnollisissa ia taloudellisissa lain-

säädäntökysymyksissä. Vielä valtiopäivä! päättä

viii tulo- ja menoarviosta, uusista lainoista,

domeenien hoidosta, rahan muutoksesta ia johtavat

valtakunnanpankkia. Hyvin suuri merkitys on

valtiopäiväin komiteoilla ja valiokunnilla. Perus.

tuslaki-, valtio-, suostunta-, pankki- ja lakivalio-

kunnat pysyvät koolla valtiopäiväin väliajoillakin.

Valtiopäiväin valitsemat reviisorit tarkastavat

valtion taloudenhoidon, ja meidän prokuraatto

liamme vastaava, vuosittain valittu ji/slilit
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ombudsmah valvoo tuomareiden ja valtion virka-

miesten toimintaa. — Vaikka R:n hallitusmuoto

nimellisesti ei olekkaan parlamentaarinen, nouda-

tetaan kuitenkin parlamentaarisuuden periaatteita

kuninkaan nimittäessä rinnallaan toimivan valtio-

neuvoston (statsräd). Jäseniä siinä on 11, joista

kolme salkutonta ja kahdeksan eri ministeriöiden

etunenässä olevaa ministeriä: oikeus-, maanpuo-
lustus-, meri-, siviili-, raha-, kirkollis- ja maa-
talousministerit. Joku valtioneuvoksista on valtio-

ministerinä, s. o. ministeripresidenttinä. — Pää-
kaupunki on Tukholma. — Paikallis-
hallintoa varten maa on jaettu 24 lääniin

ja Tukholman käskynhaltiapiiriin. Läänit, nii-

den pinta-alat (ilman neljää suurta järveä),

asukasmäärät ja asukastiheydet (1914) :

Uliini

Blekinge ....
(intliinti ....
Gflfleborg. . . .

QöOtepori ja Bohus
Halland ....
Jämtland ....
Jlinkiipins . .

Kalm.ir
Kopparberg . . .

Kristianstad . . .

Krnnobprg: . . .

Mälmöhus . . .

Norrbotten • •

Örchro
Östergötland . .

Skaraborg . . .

Södermanlnnd . .

Tukholma (kaup.)
Tukholma ...
Upsala ....
Vesterbotfpn . .

Vestprnoniand
Vpstmanland . .

Vermlanti . . .

Älfsborg ....

3.

3

19,

5.

4
51
11

11,

29

6
9

4

io:»

9
ii

8,

6

015
ICO

728
047
921

556
522
540
870
45G
910
833
520
134
049
480
,811

113
,763

313
994
,533

708
,324

,729

km-:lla

150.049

55.422

257,514
395.471

146,771

121.400

216.697

2 7.798

239.025
2:2.7:14

157.260
409.377

168.870

210.666

298.488
240.667
182,180

382.085

222.046
130.401

166.107

256.666

159,522

260 034

291,330

50
18

13
78
30
2
19

20
8

36
16

23
27
28
27

30
24
3

10
24
13
23

Läänien edustajakokoukset ovat lääninkäräjät

(landsting) ; Kalmarin lääni on jaettu kahteen

landstingiin. Läänien esimiehet ovat maaherrat.
— Läänit jakaantuvat 100 kaupunkiin, 39 kaup-

palaan (joista itsenäisiä kuntia 33). 164 taaja-

väkiseen yhdyskuntaan ja 2,377 maalaiskuntaan
(1914). Kaupunki- ja maalaiskuntain kunnallis-

hallinto on järjestetty jokseenkin samalla tavalla

kuin meillä. — Oikeudenhoitoa varten

maa on jaettu 121 tuomiokuntaan ja 210 käräjä-

kuntaan. Käräjäkunnissa istuvat kihlakunnan-

oikeudet, joissa tuomarin rinnalla on 12 lauta-

miestä. Kihlakunnanoikeuksia vastaavat 91 kau-

pungissa toimivat raastuvanoikeudet, jokaisessa

pormestari ja ainakin kaksi raatimiestä. Toi-

sena oikeusasteena ovat hovioikeudet, joita on

kolme (Svean v:lta 1614, Göötan v:lta 1634 ja

Skänen ynnä Blekinpen v:lta 1820). Korkeinta
tuomiovaltaa kuninkaan sijaisena hoitaa ylin

tuomioistuin (Ilögsta domsfolcn), jonka muodos-
tavat 24 lakineuvosta. — Hallinnollisissa oikeus-

asioissa ylimpänä tuomioistuimena on hallitus-

oikeus (Rizgeringsrätteii).

Sotalaitos perustuu asevelvollisuuteen.

Uuden, 1914 hyväksytyn järjestelyn mukaan
jokainen ruotsalainen on asevelvollinen 20-42 ikä-

vuotensa viilillä, josta 11 v. ensiniäisessä kut-

sunnassa, 4 v. toisessa kutsunnassa ja 8 v. maan-
puolustusväessä. Palvelusaika vaihtelee 355-300 p.,

josta suurin osa käytetään ensimaiseen harjoi

tukseen. loput 2-4 kertaa pidettyihin kertaushai
joituksiin. Paitsi asevelvollisia on vapaaehtoi-

sista muodostettu vakinainen sotaväki. Sota-

joukko on jaettu divisioonaan (Helsingborgin.

Linköpingin, Sköfden, Tukholman kaksi, öster-

sundin) sekä Bodenin linnoituksen ja Gotlannin
joukkoihin. — liauhanaikana 11914) sotajoukkoon
kuuluu 75,255 miestä (joista 14. SOS vakinaista

vapaaehtoista). Sodanaikana sen lukumäärän las-

ketaan nousevan 350,000 mieheen, lukuunotta-

matta n. 165.000 miestä maanpuolustus!oukkoja.
Linnoitettuja paikkoja ovat Tukholma (Vaxholm.
Oskar Fredriksborg) , Karlskrona. Göötepori

(Älfsborg), Boden. Karlsborg sekä Gotlannilla

Färösund ja Tingstäde* - Vapaaehtoisiin am-
pumaseuroihin (nauttivat valtioapua) kuuluu n.

162,000 jäsentä. -- Sotalaivastoon 1914 kuului

93 alusta, yhteensä 67.500 ton., 452 tykkiä. 146

torpedoputkea, 5,149 miestä; lisäksi vedenalaisia,

koululaivoia y. m. s. Panssarilaivoja ei ollut

yhtään (1915 laskettiin teloilta kansalliskeräyk-

sellä kootuilla varoilla rakennettu panssarilaiva

..Sverige" ja 2 on rakenteilla), panssaritornilai-

voja ja panssariristeilijoitä oli 13. 44.700 ton..

243 tykkiä. 19 torpedoputkea. — K a n s a 1 1 i s-

värit: sininen, keltainen. Lippu: keltainen

makaava risti sinisellä pohjalla. Sotalippu on

kolmikielekkeinen, keskimäinen kieleke keltainen,

molemmat toiset sinisiä. Vaakunat. Pieni

vaakuna: kolme kultaista kruunua sinisellä poh-

jalla. Tso vaakuna : neliosainen, sininen, kahden
kultaisen leijonan tukema, kunink. kruunulla

kruunattu: ensimäisessä ja neljännessä osassa on

R:n pieni vaakuna, toisessa ja kolmannessa Göö-

tan kultainen leijona. Keskellä on sydänkilpi,

jossa Vaasan ja Pontecorvon sukuien vaakunat.

Siirtomaita R :11a ei enää ole.

[Ahlenius-Kempe, ..Sverige" (alkanut ilmestyä

1908), ..Karl Andree's Geo<rraphie des Welthan-

dels" I (1910), Flach. Juhlin, Dannfelt ja Sund

bärg, ..Sveritres jordhruk" (1909). Guinehard.

..Selnveden" (hallituksen toimesta julkaistu: 1913).

Holm. ,,Sveri°;es ekonomiska geografi" (1910).

Nyström. ..Handliok i Sveriges geografi" (1895),

Sundbärir. ..Sveripe" (190]) : tilastoa: ..Statistisk

ärsbok för Sverige" (1914).] E. E. K.

Historia. V ai n h i n aika. R :n nykyi-

sen, perm. väestön esi-isät asuivat jo kivikau-

della Etelä-R:ssa ja muutamissa osissa Keski

ja Pohjois-R :ia. Pronssikausi alkoi R:ssa. niin

kuin muissakin Skandinaavian maissa, n. 1.800 v.

e. Kr., rautakausi n. 500 v. e. Kr. P. jakaantui

aikaisin useaan maakuntaan (fylke), ja nämä
taas kihlakuntiin (Jiärad t. hundare), joiden

käräjissä kaikki oikeusasiat ratkaistiin: isot

maakuntakäräiät, joihin kaikki vapaat tilalliset

saivat ottaa osaa, mutta joissa varakkaat talon-

pojat, varsinkin mahtavien perheiden päämiehet,

lausuivat ratkaisevan sanan, säätivät lakeja

ja päättivät maakunnan yhteisistä asioista.

Kuningasvallan synnyttyä maakunnista tuli

pikku kuningaskuntia. Yhdeksännellä vuosis.

l plannin Y n g 1 i n g a-sukuiset kuninkaat lopul-

lisesti yhdistivät P :n yhdeksi valtakunnaksi:

maakunnat säilyttivät kuitenkin edelleen omat
kiirii jänsä ja suhteellisen itsenäisyyden. Karkoi-

tetut pikkukuninkaat ja heidän kannattajansa

ynnä monet muut. jotka olivat tyytymättömiä
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uuteen olojen järjestykseen, lähtivät etsimään
onneansa muualta

;
heiliin yhtyi joukoittain niitä,

jotka väestön voimakkaasta lisääntymisestä joh-

tuvien toimeentulovaikeuksien tähden olivat pako-

tetut poistumaan maasta. Näin syntyivät n. 800

viikinki retket, joista Skandinaavian maiden his-

toriallinen aika lasketaan alkavan. Sillä aikaa

kuin tansk. ja norj. viikingit purjehtivat lai-

voillaan länteen ja - etelään, kulkivat ruotsalaiset

itäänpäin. Itämeren rantamaille ja perustivat 800-

luvun keskipaikoilla Laatokan etelä- ja itäpuo-

lelle Venäjän valtakunnan (Gardarike). Eerik
Voitollisen (Segersäll) hallitessa (k. 993) oli

Tanska jonkun aikaa Ruotsin vallan alla. — Vii-

kinkiretkien aika on Pohjoismaiden historiassa

käänteentekevä siinä kohden, että nämä maat
nyt joutuivat lähempään yhteyteen muun Euroo-

pan kanssa ja että kristinusko alkoi niissä saatin

jonkin verran jalansijaa. R:ssa saarnasi uutta

oppia frankkilainen munkki Ansgarius ensi ker-

ran n. 830 Mälar-järven seuduilla, toisen kerran
853, saavuttamatta kuitenkaan sanottavia tulok-

sia. Vasta v:n 1000 jälkeen alkoi kristinusko huo-

mattavammin levitä R:ssa Englannista tulleiden

opettajien toimesta; n. v. 1008 antoi maan hal-

litsija Olavi Sylikuningas (Skötkonung)
kastaa itsensä. Hänen poikaansa Emun d

Vanhaan päättyi R:n vanha kuningassuku
n. 1060.

Keskiaika 10 6 0-1521.
S t e n k i 1 i n suku 1060-1125. Vanhan

kuningassuvun sammuttua syntyi kuninkaiden
asettamisesta usein riitoja etelämpänä asuvien
göötalaisten ja pohjoisempana asuvien svealais-

ten välillä; kun edelliset olivat kristityltä, jäl-

kimäiset vielä enimmäkseen pakanoita, olivat

nämä sisälliset sodat samalla taistelua kristin-

uskon ja pakanuuden välillä. Emundin kuoltua
kaikki yhtyivät kuitenkin valitsemaan kunin-
kaaksi hänen vävynsä, jaarli S t e n k i 1 Rag-
valdinpojan, joka oli kristitty ja joka edisti

kristinuskon leviämistä Bremenistä lähetettyjen
opettajien avulla. Stenkilin kuoltua 1066 kristit-

tyjen ja pakanain keskinäinen vihamielisyys
puhkesi ilmi sodaksi. V:n 1080 tienoilla hallit-

sivat Stenkilin pojat Haisten ja T n g e V a n-

hempi, jotka svealaisetkin näyttävät tunnus-
taneen hallitsijoikseen. Mutta kun Inge yritti

hävittää pakanuutta svealaisten maassa, valitsi-

vat nämä kuninkaakseen hänen lankonsa Svenin,
joka suostui toimittamaan veriuhrit ja siitä sai

nimen Blot-Sven. Tämän tultua surmatuksi
Inge luultavasti jälleen pääsi valtaan Svean-
maassakin. Näinä aikoina menetettiin Jätntland
Norjalle. ITalstenin poikaan Inge Nuorem-
paan Stenkilin suku päättyi 1125. Tämän ajan-
jakson kuluessa oli kristinusko vähitellen saanut
jalansijaa maassa. Kahdennentoista vuosia, alussa
tapahtui myöskin Norjan kuninkaan Sigurd
Jorsalafaren Kalmarin seuduille tekemä
ristiretki. Lopullisesti kristinusko vakaantui
R:ssa vasta n. 1200.

Sverkerin ja Eerikin suvut 1130-
12 5 0. Muutamia vuosia kestäneen häiriötilan
jälkeen valittiin n. 1130 kuninkaaksi Ttii-Göötan-

maalta kotoisin oleva S v e r k e r. N. 1150 svea-

laiset luopuivat hänestä ja ottivat kuninkaak-
seen Eerik Jedvardinpojan. Näistä miehistä
polveutuvat Sverkerin ja Eerikin suvut, jotka

vuosis:n ajan olivat vuorotellen R:u valta-

istuimella. Sverker harrasti etupäässä kirkolli-

sia asioita; hänen aikanaan luostarilaitos sai al-

kunsa R:ssa ja kristinusko vakaantui Göötan-
maassa. Kun hänet murhattiin n. 1156, valittiin

hänen seuraajakseen hänen poikansa Kaarle
(jota sittemmin aiheettomasti sanottiin Kaarle
Viliksi). Sveanmaassa saavutti sillä välin suu-
ren maineen oivallisena hallitsijana Eerik
Jedvardinpoika (myöhemmin 1 unnettu
IX :n ja Pyhän nimellä). Hän lujitti kristin-'

uskon asemaa Sveanmaassa, rakensi kirkkoja ja

asetti kristittyjä opettajia; hänen sanotaan
myöskin säätäneen lain, joka myönsi vaimolle
naimaoikeuden pesään. N. 1155 Eerik teki risti-

retken Lounais-Suomeen. V. 1160 tansk. prinssi

Maunu Henrikinpoika sai salakavalalla hyök-
käyksellä käsiinsä Eerikin ja mestautti hänet.

Kansa piti kuningasvainajaa pyhimyksenä ja

koko katolisena aikana häntä palveltiin R:n suo-

jeluspyhänä. Jo seur. v. svealaiset Göötanmaan
hallitsijan Kaarle Sverkerinpojan avulla voitti-

vat ja surmasivat tansk. vallananastajan ja tun-

nustivat Kaarlen kuninkaakseen ; hän on Sten-
kilin ajan jälkeen ensimäinen kuningas, jonka
varmasti tiedetään hallinneen koko R:n valta-

kuntaa. Kaarle koetti saada aikaan kiinteäm-

pää yhteyttä R:n tähän asti erillään olleiden

maakuntien kesken ; tästä lähtien ei eri maa-
kunnilla enää ollut omaa jaarlia (joka oli ku-
ninkaan edustaja ja piti silmällä kruunun etua,

kun taas laamanni oli kansan puhemies), vaan
koko valtakunnalla oli yhteinen jaarli, joka oli

valtakunnan korkein virkamies ja hallituksen

johtaja. Yhdistämistyötä edisti myöskin se

seikka, että R:sta 1164 tuli erityinen kirkko-

provinssi ja että R. samalla sai oman arkkipiis-

pan Upsalaan. Valtaistuintaisteluita jatkui siitä

huolimatta edelleen. V. 1167 Kaarlen surmasi
Eerik Pyhän poika K n u u t. joka 5 vuotta tais-

teltuaan sverkeriläisiä vastakuninkaita vastaan

tunnustettiin (1172) koko R:n hallitsijaksi. T I ii

nen aikanaan karjalaiset ja virolaiset merirosvot

(1187) tunkeutuivat Mälar-järven seuduille ja

polttivat Sigtunan kaupungin; Mälar-järveen vie-

vän väylän puolustamiseksi perustettiin silloin

Stockholmen nimiselle saarelle linnoitus;

täällä syntyneestä asutuksesta kehittyi ennen
pitkää Tukholman kaupunki, josta 150 v. myö
hemmin tuli R :n pääkaupunki. Knuut kuninkaan
jaarlina oli mahtavaa ja rikasta Folkunga-sukua
oleva Birger Brosa, joka osasi pitää puolueet

aisoissa; hänen toimestaan valittiin Knuutin kuo-

leman jälkeen 1195, syrjäyttämällä tiimiin pojat,

kuninkaaksi hänen vävynsä Kaarle Sverkerinpojan
poika Sverker Nuorempi. Tämä myönsi
1200 kirkon miehille oikeuden lulla rikosasioissa

tuomituiksi omissa hengellisissä tuomioistui-

missa ja vapautti kirkon tilat verosta (hen-
gellinen riilssi). V. 1207 Knuutin poika

Eerik X karkoitti valtaistuimelta Sverkerin,

joka pakeni Tanskaan ja Tanskan avulla kaksi

eri kertaa koetti valloittaa takaisin R:ia. mutta
joutui tappiolle ensin Lenan (1208) ja sitten

Gestilrenin tappelussa, missä sai surmansa 1210.

Eerikin kuoltua 1216 valittiin kuninkaaksi Sver-

kerin poikii .1 u h a n a ja tiimiin kuoleman jäl-

keen 1222 Eerik X:n alaikäinen poika Eerik,
tunnettu nimellä Sammalkieli ja N i 1 k k u.
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Viimemainitun karkoitti maasta 1229 eräs hä-

nen sukulaisensa Knuut Pitkä, mutta tämän
kuoltua Eerik uudelleen tunnustettiin kunin-
kaaksi 1234. V. 124S saatettiin Skeningen ko-

kouksensa, paavin legaatin Vilhelm Sabinalaisen
toimesta, katolinen kirkkojärjestys täydellisesti

voimaan R:ssa. Samasta v:sta lähtien hoiti hal-

litusta kuninkaan sisaren puoliso, Folkunga-
sukua oleva 1! i r g e r Jaarl i, Bjälbon herra.

Tiima teki 1249 ristiretken Hämeeseen ja vah-
\isti R:n vallan läntisessä osassa Suomea. Suo-
messa ollessaan Birger Jaarli sai sanan komin-
kaan kuolemasta (1250), mutta ennenkuin hän
ennätti palata Käin, oli siellä valittu kunin-
kaaksi hiinen vanhin poikansa Valdemar.
Näin pääsi valtaistuimelle Folkunga-suku.
F o 1 k u n g a-s u k u. Unioni n v a 1 m i s t a-

miiien 1250-1389. Valdemar (1250-75) oli

vähäpätöinen henkilö; hallitusta hoiti kuolemaansa
saakka 1266 hänen voimakas isänsä Birger
Jaarli, joka oli R:n ensimäinen todellinen valtio-

mies. Hän tahtoi ylläpitää rauhaa ja tasapainoa
Skandinaavian valtakuntien kesken ja hankki
R;lle, joka tähän asti oli ollut niistä heikoin,

enemmän arvonantoa, mutta Lyypekin kanssa te-

kemällään kauppasopimuksella hän valmisti alaa

Hansaliiton vastaiselle ylivallalle. Suurimman
maineen Birger Jaarli on saavuttanut laeillaan

lianhan lait ks. Edsöre; hän sääsi myöskin,
että sisar oli perivä puolet siitä, mitä veli sai;

pani alulle orjuuden poistamisen kieltämällä ke-

tään rupeamasta, vapaaehtoisesti orjaksi). Val-

demarin kukisti hänen voimakas veljensä M a u n u

(1275-90), joka oli R:n oivallisin kuningas keski-

ajalla. Lainsäätäjänä hän jatkoi isänsä Birger
Jaarlin aloittamaa työtä. Alsnön herrainpäivillä

1279 hän kielsi väkinäismajoituksen. s. o. mat-
kustajia väkisin ja ilmaiseksi ottamasta tarpei-

tansa rahvaalta; tästä maalaiskansan suojelemi-

sesta hiin sai lisänimensä L a d o n 1 u k k o. Hiin

korotti kuningasvallan arvoa ja laajensi sen vai-

kutusvaltaa kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla.

Tärkein hiinen asetuksistaan oli ratsupalvelusta

koskeva säännös. Saadakseen ratsuväkeä, jota tä-

lliin aikaan yleisesti käytettiin sodissa, Maunu
Alsnön kokouksessa 1279 määräsi, että jokainen,

joka otti tehdäksensä ratsupalvelusta, sai itsensä

ja tilansa veroista vapaaksi ; näin syntyi m a a 1-

1 i n e n rälssi. Verovapautta nauttivista

rälssimiehistä kehittyi aikaa voittaen perinnöl-

linen aatelissääty, johon alkua jo ennestäänkin
oli olemassa. Hengelliset ja maalliset ylimykset
alkoivat näihin aikoihin yhä enemmän erota rah-

vaasta elintapojensa. sivistyksensä ja valtansa

puolesta ja muodostua erityisiksi, muusta kan-
gasta erillään oleviksi säädyiksi. Ylimysten pii-

ristä kuningas otti ylimmät virkamiehet, jotka

yhdessä piispain kanssa muodostivat hiinen neu-
voskuntansa. Kun kuningas kutsui suu-

remman joukon ylimyksiä yhteiseen neuvotte
luun. sanottiin tällaista kokousta herrain-
p ii i v i k s i. Skeningen herrainpäivillä 1285
Maunu Ladonlukko pidätti itselleen oikeuden yh-
dessä neuvoskuntansa ja etevimpien miestensä
kanssa säätää lakia sellaisissa tapauksissa,

joista ei ollut mitään säännöstä vanhoissa
laeissa. Tämän aikakauden yhteiskuntakehityk-
sen huomattavin piirre onkin se, että rahvaan
ikivanhaa itsehallintoa, sen maakuntakala jillii

harjoittamaa verotus- ja lainsäätämisoikeutta
ruvetaan rajoittamaan ja että valta yhä enem-
män siirtyy kuninkaan ja ylimysten, maallis-

ten ja hengellisten, käsiin.

Maunu Ladonlukon seuraaja oli hänen ala-

ikäinen poikansa Birger (1290-1319). Hänen
holhoojanansa ja sittemmin etevimpänä neu-

vonantajanansa oli tarmokas ja jaloluontoinen

marski T o r g i 1 s lv n u u t i n p o i k a, joka
hoiti hallitusta Birger Jaarlin ja Maunu Ladon-
lukon hengessä. Hän teki 1293 ristiretken Kar-
jalaan ja valloitti Lounais-Karjalan, mutta hä-

nen toinen Suomen-retkensä, jonka tarkoituk-

sena oli laajentaa Kuotsin vallan alue Laatok
kaan ja Nevajoelle asti. ei tuottanut tuloksia.

Birgerin aikana häiritsivät valtakuntaa hänen
ja hiinen veljiensä, Eerik ja Valdemar herttuain

väliset riidat. Viimemainitut uskottelivat ku-

ninkaalle, että Torgils Knuutinpoika oli veljes-

ten välisen eripuraisuuden synnyttäjä, minkä
johdosta marski vangittiin ja mestattiin 1306.

Kohta senjälkeen herttuat ottivat Birgerin van-
giksi Hätunassa (Hätunan leikki) ja anastivat

haltuunsa koko valtakunnan. Birger sai sittem-

min takaisin osan Ruotsia ja antoi vuorostaan
panna veljensä vankeuteen Nyköpingin linnan

torniin (Nyköpingin pidot), missä he luultavasti

nääntyivät nälkään. Kansa ja herttuain ystävät
nousivat nyt kapinaan Birgeriä vastaan ja hänen
täytyi paeta Tanskaan. Hänen sijaansa valit-

tiin kuninkaaksi 1319 Eerik herttuan ainoa
poika Maunu Liehakko (1319-63); äidin-

isiinsä Haakonin kuoltua tiima samaan aikaan
tunnustettiin Norjankin kuninkaaksi. Maunun ala-

ikäisyyden aikana R:n hallitusta hoiti ylimyk-
sistä kokoonpantu valtaneuvoskunta. V. 1323

tehtiin Novgorodin kanssa Pähkinäsaaren rauha,

ensimäinen R:n ja Venäjiin välinen rauhansopi-

mus, jossa R. sai Savon, Jääsken ja Äyräpään
kihlakunnat ja valtakuntain välinen raja tuli

määrätyksi. Suurin osa Suomea oli tästälähin

R:n yhteydessä; myöskin lappalaiset alkoivat

maksaa veroa R:n kruunulle ja Norlannissa edis

tyi asutus suurin askelin. Pitkällisen holhooja-

hallituksen aikana ylimysten valta paisui arve-

luttavasta eikä hyväntahtoinen, mutta heikko
Maunu kuningas kyennyt itse valtaan päästyään
1332 asiainmenoa muuttamaan. Hallituksensa

alussa Maunu sai suurilla lunnailla Tanskalta
Skänen. Blekingen ja 1 hilla ndin maakunnat,
mutta joutui siten pysyväiseen rahapulaan. Mau-
nun hyväätarkoittavista säännöksistä mainitta-

koon, että hän kielsi väkinäismajoituksen ja julisti

orjuuden lakkautetuksi. Tärkeintä oli kuitenkin.

että hiin antoi Ruotsille sen ensimiiisen yleisen

lain. joka tuli maakuntalakien sijaan. V:n 1347

jälkeen valmistui hänestä nimensä saanut M a u n n

Eerikinpojan yleinen maanlaki;
sen yhteydessä laadittiin myöskin yleinen kau-

punginlaki. Mutta kahden onnettoman venäläi-

siä vastaan tehdyn sotaretken ja v. 1350 Ruot-
sissa raivonneen mustan surman johdosta syntyi

maassa suuri tyytymättömyys kuninkaaseen, var-

sinkin ylimyksissä, joiden omavaltaisuutta hän
oli koettanut ehkäistä. V. 1356 Maunun täytyi

antaa kapinaan nousseelle vanhemmalle pojalleen

Eerikille Kaakkois-K. ynnä Suomi; Eerikin kuol-

ina 1359 Maunu jälleen hallitsi koko valtakun
laa. Seur. v. Tanskan kuningas Valdemar anasti
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takaisin Skänen, Blekingen ynnä Etelä-Hallan-

din ja ryösti Gotlannin saarella olevaa rikasta

Visbyn kaupunkia. Syyttäen kuningasta näistä

onnettomuuksista ylimykset julistivat hänet ero-

tetuksi ja kutsuivat 1362 kuninkaaksi Maunun
nuoremman pojan Haakonin, joka jo tätä

ennen oli hallinnut Norjassa. Mutta kun Haakon
piti isänsä kanssaliallitsijana ja vasten neuvos-

kunnan tahtoa meni naimisiin Tanskan kuninkaan
tyttären Margareetan kanssa, niin R:n herrat

1363 kutsuivat hallitsijaksi Maunun sisarenpojan,

mecklenburgilaisen ruhtinaan Albrekti n

(1363-89). Tämä voitti Maunun ja Haakonin
Enköpingin läheisyydessä (1365). Käyttäen tilai-

suutta hyväkseen Tanskan Valdemar valtasi

m. m. Pohjois-Hallandin ja Gotlannin. V. 1371

Maunun ja Haakonin täytyi tunnustaa Albrekt

K:n kuninkaaksi. Albrektin aikana valta oli

ensin saksalaisten herrain, sittemmin R:n yli-

mysten käsissä. Viimemainituista oli mahtavin
Bo Joninpoika Grip, jolla oli panttina tai lääni-

tyksenä koko Suomi ja kaksi kolmatta osaa R:sta.

Ylimysten omavaltaisuus nousi nyt huippuunsa

;

väkinäismajoitukset, ryöstöt ja yksityiset sodat

olivat jokapäiväisiä ilmiöitä; linnoista, joita

aateliset rakennuttivat, he sortivat kansaa laitto-

milla veroilla ja päivätöillä, ja talonpoikien

vapaus näytti olevan häviämäisillään. Kun
Albrekt Bo Joninpojan kuoltua aikoi ottaa hal-

tuunsa tämän jättämän perinnön, niin R:n yli-

mykset tätä estääksensä kutsuivat R:n valta-

istuimelle Tanskan ja Norjan hallitsijan Haa-
konin lesken M a r g a r e e t a n (1389-1412). jonka
sotajoukko voitti Albrektin Falköpingin lähei-

syydessä (1389); Tukholma joutui Margareetan
haltuun vasta 1398, Suomi seur. v.

Unionin aika 1389-1523. Jotta Skandi-
uaavian valtakunnat voisivat saavuttaa suurem-
man merkityksen ja pitää paremmin puoliaan
ulkonaisia vihollisia vastaan, koetti Margareeta
saattaa niiden välisen satunnaisen yhdistyksen
pysyväiseksi. Sitä varten hän jo eläessään vali-

tutti sisarensa tyttärenpojan Eerik Pommerilai-
sen Norjan, Tanskan ja Ruotsin kuninkaaksi.
V. 1397 hän kutsui näiden valtakuntien ylimyk;
set Kalmariin, missä Eerik Pommerilainen kruu-
nattiin samalla kertaa kaikkien kolmen valta-

kunnan kuninkaaksi. Sen lisäksi kokoontuneiden
hyväksyttäväksi esitettiin erityinen unionikirja,

jonka mukaan R:lla. Tanskalla ja Norjalla vast-

edes aina piti olla yhteinen kuningas ja yhtei-

nen ulkopolitiikka, mutta kutakin maata oli hal-

littava sen omien lakien mukaan. Tämä n. s.

Kalmarin unioni oli kuitenkin vain ehdotus, joka
ei koskaan saavuttanut laillisesti sitovaa voimaa
ja pätevyyttä. Margareeta hallitsi voimakkaasti
ja piti ylimykset aisoissa; 1396 päätetyllä
reduktsionilla peruutettiin joukko aateliston ja

kirkon haltuun vääryydellä joutuneita tiloja.

Margareetan seuraaja Eerik Pommerilai-
nen- (1412-39) herätti pian tyytymättömyyttä
huonolla hallituksellaan. Holsteinin kreivejä ja

Hansa-kaupunkeja vastaan käytyä sotaa varten
kiskottiin raskaita veroja; ylimykset ja voudit,

jotka enimmäkseen olival ulkomaalaisia, harjoit-

tivat kaikenlaista omavaltaisuutta. Pahimman
maineen saavutti Vestmanlandin ja Taalainmaan
vouti, tansk. Jösse Eerikinpoika. Kun kuningas
ei ottanut taalalaisten valituksia kuuleviin

korviinsa, nousivat lie 1434 vuorimiehen Engel-
b r e k t E n g e 1 b r e k t i n p o j a n johdolla ka-
pinaan, joka pian levisi muihinkin maakuntiin.
Vadstenaan kokoontuneen neuvoskunnan oli pakko
peruuttaa kuninkaalle vannottu uskollisuuden-
vala. Tammikuussa 1435 Engelbrekt valittiin

valtakunnanpäämieheksi Arbogan kokouksessa,
jonka osanottajien joukossa oli myöskin kaupun-
kien edustajia ja rahvaanmiehiä. Mutta ylimyk-
set, jotka kadehtivat halpasäätyistä Engelbrektiä,
hieroivat sovintoa kuninkaan kanssa ja valitsivat

1436 valtakunnanpäämieheksi Kaarle Knuutin-
poika Bonden. Tämän täytyi kuitenkin jakaa
valta rahvaan suosiman Engelbrektin kanssa.
Jo sam. v. Engelbrekt sai surmansa yksityisen
vihamiehen kädestä. Hän oli lyhyenä toimi-

aikanaan antanut R:n rahvaalle takaisin sen
entisen vapauden ja herättänyt henkiin tähän
asti uinuneen kansallishengen. Kun Eerik kunin-
kaan kanssa pidetyt neuvottelut eivät vieneet

tulokseen, valittiin Kaarle Knuutinpoika 1438
valtionhoitajaksi ja Eerik erotettiin 1439 lopulli-

sesti R :n valtaistuimelta. Tanskassa ja Nor-
jassa tuli hänen sijallensa hänen sisarenpoikansa

K r i s t o f f e r B a i e r i 1 a i n e n (1440-48),

joka valittiin myöskin R:n kuninkaaksi. Hänen
hallitessaan vahvistettiin R:lle 1442 uusi yleinen

laki, tunnettu Kristoffer kuninkaan maanlain
nimellä. Näistä ajoista lähtien R:ssa taisteli

vallasta kaksi puoluetta: unionipuolue. johon kuu-

luivat muutamat mahtavat ylimyssuvut (Oxen-

stjerna, Vasa, y. m.) ja kansallinen puolue, jota

rahvas kannatti ja joka halusi unionin purka-

mista ja kotimaista kuningasta. Kristofferin

kuoltua valittiin kansallisen puolueen toimesta

kuninkaaksi ruots. mies, Kaarle Knuuti n

poika Bonde (1448-57: 1464-65; 1467-70).

V. 1457 Kaarlen karkoitti valtaistuimelta arkki-

piispa Jöns Pentinpoika Oxenstierna. ja R:n
kuninkaaksi valittiin Tanskan Kristian I. Kun
tämä vuorostaan oli karkoitettu 1464. palasi

Kaarle takaisin R:iin, mutta oli jo seur. v:n
alussa pakotettu luopumaan toisen kerran kruu-

nusta. Tämän jälkeen valta oli kaksi vuotta

ylimysten käsissä, kunnes Kaarle 1467 kolman
nen kerran huudettiin kuninkaaksi. Hänen kuol-

tuaan valittiin vasten unionipuolueen toivomusta

valtionhoitajaksi Sten S t u r e V a n h. (1470-97;

1501-03), joka 10 p. lokak. 1471 Brunkebergin
tappelussa voitti R :n kruunua uudelleen tavoit-

televan Kristian kuninkaan ja siten turvasi K:n
itsenäisyyden neljännesvuosis :n ajaksi. Rahvaan
täyttä luottamusta nauttiva Sten Sture hoiti hal-

litusta taidolla ja tarmolla. Hän suojeli porva-

ristoa saksalaisia hansakauppiaita vastaan, jotka

jo 1300-luvulla olivat saaneet käsiinsä vallan 1\ :n

kaupungeissa, ja kumosi sen lakimääräyksen, eitä

puolet kaupunkien neuvostojen jäsenistä oli oleva

saksalaisia. V. 1477 perustettiin Upsalan yli-

opisto. Näistä ajoista lähtien Venäjästä tuli

R:lle vaarallinen naapuri. V. 1495 venäläiset

piirittivät Viipuria ja tekivät 1496 hyökkäyksen
kauas Sisä-Suomeen. Ylimykset, jotka jo ennes-

tään olivat tyytymättömiä Sten Sturen hallituk-

seen, moittivat häntä Suonien puolustuksen laimin-

lyömisestä ja erottivat hänet virasta 1497.

Tanskan kuningas Hannu, jonka R:n herrat jo

1483 olivat valinneet kuninkaaksi, tuli sota

joukko mukanaan maahan, mutta menetti jo
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1501 uudestaan vallan Sten Sturelle. joka kuoli

1503. Tammik. 1504 valittiin valtionhoitajaksi

Svante Sture, jonka aikana R:n johtavana

valtiomielienä oli kiivas Tanskan vihollinen, piispa

Hemming Gad. Tanskaa vastaan oltiin miltei

yhtämittaisella sotakannalla. Sotaan kyllästy-

neet ylimykset olivat juuri nousemaisillaän kapi-

naan Svante Sturea vastaan, kun tämä kuoli

tammik. 1512. Valtionhoitajaksi tuli nyt hänen
poikansa Sten Sture Nuor. Hänen pahin
vastustajansa oli arkkipiispa Gustaf Trolle, joka

toimi Tanskan kuninkaan Kristian II :n hyväksi.

Yritettyään 1517 ja 1518 turhaan valloittaa R:ia
tanskalaiset 1520 voittivat Länsi-Göötanmaalla
Bogesundissa Sten Sturen, joka sai kuolinhaavan.
Sam. v. Kristian II saapui R :iin, Sten Sturen
lesken Kristiina Gyllenstjernan puolustama Tuk-
holma aulani ui hänelle, ja hän sai aikaan, että

hänet tunnustettiin R :n p e r int ö kuninkaaksi.
Herättäjiksensä pelkoa ja tukabduttaaksensa ainai-

seksi kapinanhengen ruotsalaisista Kristian heti

kruunauksensa jälkeen vangitutti ja 8 p. mar-
rask. mestautti 82 henkeä, piispoja, ylimyksiä

ja porvareita. Tämä tapaus on saanut Tuk-
holman verilöylyn ja sen toimeenpanija
Kristian kuningas Tyrannin nimen. Veri-

töitä jatkettiin vielä maakunnissa, myöskin Suo-

messa, jossa m. m. Hemming Gad mestattiin.

Mutta jo tammik. 1521 ruots. aatelismies K u s-

t a a K erikinpoik a V a a s a nostatti taa-

lalaisel kapinaan, voitti tanskalaiset Yesteräsin

lähellä ja valittiin sain. v. Vadstenassa R:n
valtionhoitajaksi. V. .1523 oli tanskalaiset kar-

koitettu kaikkialta R:n valtakunnasta, ja sam. v.

Kustaa Vaasa valittiin Strängnäsissä kuninkaaksi.
Unioni oli lopullisesti purettu: yhä uudistuvat
pyrkimykset saada unioni, ellei muuten, niin

väkivallalla ylläpidetyksi olivat vain synnyttä-
ueet katkeran kansallisvihan ruotsalaisten ja

tanskalaisten viii il lii.

U u s i aika v :sta 152 3.

V aasan suku 152 3-1 654. Tanskaa vas-

taan käydyn vapautussodan jäljestä elinkeinot oli-

vat lamassa, hallinto epäjärjestyksessä, valtio il-

man varoja, vieläpä suuressa velassa Lyypekille.

Saadakseen valtion talouden paremmalle kan-

nalle Kustaa I (1523-60) liittyi uskonpuhdis-
tukseen, jota veljekset Olaus ja Laurentius Petri

sekä Laurentius Andreas tähän aikaan julistivat

R:ssa. Yesteräsin valtiopäivillä 1527 päätettiin

m. m., ettii kirkon liika omaisuus oli otettava

valtion haltuun ja että jumalansanaa oli saar-

nattava puhtaasti ja ilman ihmisten lisäyksiä.

Tälliin Yesteräsin resessin nimellä tunnettuun
päätökseen liittyy Yesteräsin ordinantiä, joka

järjesti kirkon uuden aseman: paavin sijaan

tuli kuningas kirkon päämieheksi. Kuninkaan
uudistukset synnyttivät aluksi tyytymättömyyttä
rahvaassa: häntä vastaan (Taalainmaassa y. m.)

tehdyistä kapinoista oli vaarallisin Smälandio
Daoke-sota, joka lopetettiin 1543. Ankaralla,

usein omavaltaisella hallituksellaan Kustaa Vaasa
totutti l\:n kansan tottelemaan hallitusta ja vah-

visti siten kuninkaanvaltaa. Samaan suuntaan
vaikutti myös Yesteräsin valtiopäivillä 1544

sovittu perintöyhdistys, jonka mukaan kruunu
oli menevä perinnöksi Kustaa Vaasan miespuoli-

sille perillisille. Paitsi kirkontilojen peruutuk-
sella Kustaa Vaasa kartutti kruunun tuloja ja

omaisuutta verottamalla tarkemmin maaomai-
suutta ja ulottamalla kruunun omistusoikeuden
yhteismaihin, kalastuksiin, vuorikaivoksiin y. m.
Kruunun Lisääntyneet tulot tekivät hänelle mah-
dolliseksi perustaa vakinaisen maasotajoukon ja

laivaston. Kaupan alalla hän lakkautti saksa-

laisten etuoikeudet ja sai ruotsalaiset itse lä-

hettämään Laivoja ulkomaille. Maanviljelystähän
edisti asuttamalla erämaita ja panemalla omissa
kar jataloissaan toimeen mallikelpoisen talouden-

pidon. Lukuunottamatta opetuslaitosta, jonka
Kustaa Vaasa jossakin määrin laiminlöi, hän
laski mitä erilaisimmilla aloilla perustuksen R:n
vastaiselle sisälliselle kehitykselle. Hänen si-

säistä uudistustyötänsä helpotti suuresti hänen
varovainen ulkopolitiikkansa, jonka päämääränä
oli ulkonaisten selkkausten välttäminen. Kuj-
ienkin hän Tanskan liittolaisena otti osaa n. s.

kreivisotaan (ks. t.i Lyypekkiä vastaan, jonka
ylivalta nyt murrettiin. Kustaa Vaasan loppu-

vuosia syntyi sota Venäjää vastaan ; se päät-

tyi 1557 Moskovan rauhaan, jossa rajat jätet-

tiin entiselleen. Hiilien poikansa ja seuraajansa
Eerik XIV (1560-68) otti saksalaisen ri-

tarikunnan hajaantuessa haltuunsa Tallinnan ja

Pohjois-Viron, aloittaen siten sen valloituspoli-

tiikan, joka oli vievä R:n suurvalta-asemaan.

Viron anastuksesta oli seurauksena sota Puolaa
vastaan ja osittain samasta syystä sai alkunsa

R:n ja Tanskan välinen seitsenvuotinen pohjois-

mainen sota (1563-70), jota käytiin merellä ja

maalla ja jossa rajamaakuntia hirveästi hävi-

tettiin. Sisällisen hallituksen alalla luulevainen

Eerik ei kyennyt jatkamaan suuren isänsä työtä.

Heti hallituksensa alussa hän vähensi tuntuvasti

nuorempien veljiensä valtaa heidän herttuakun-
nissaan, perusti aateliston miellyttämiseksi krei-

vin ja vapaaherran arvot ja vähensi aatelisten

ratsupalvelusvelvollisuutta. Veljensä. Suomen
herttuan Julianan, joka oli auttanut lankoansa
Puolan kuningasta lainalla, hän vangitutti 1563

Turussa. Tiimiin jälkeen Eerikin luulevaisuus

kääntyi aatelistoa vastaan, jonka jäseniä hän
mielisairauden vallassa ollen surmautti muuta-
mia Upsalan linnassa 1567. Seur. v. kuninkaan
veljet, vapaaksi päässyt Juhana ja Kaarle hert-

tua, nousivat kapinaan häntä vastaan ja syök-

sivät hänet valtaistuimelta, jolle nyt astui J u-

hana TII (1568-92). Puolan ja Tanskan sodat

päättyivät pian tiimiin jälkeen, mutta Venäjää
vastaan syntyi Viron omistuksesta pitkällinen

sota (1570-95), jota käytiin Virossa. Inkerissä ja

Suomen rajoilla ; sen lopetti Täyssinän rauha

(1595), minkä jälkeen R:n ja Venäjän välinen

raja käytiin uudestaan. Horjuvainen Juhana
osoitti taipuvaisuutta katolisuuteen ja määräsi
1577 noudateltavaksi liturgian (..punaisen kir-

jan"), joka sisälsi joukon katolisia menoja •. pap-

peja, jotka eivät sitii noudattaneet, vainottiin.

Hallituksensa alussa kuningas lisiisi aateliston

etuoikeuksia ja antoi kreiveille ja vapaaherroille

laajoja {äänityksiä; säätämällä, että aatelismies,

jolla ei ollut tilaa ja joka ei tehnyt ratsupalve

[usta, sai pitiiii aateluutensa, hän perusti R:n
sukuaatelin. Juhanan seuraaja oli hänen poi-

kansa Sigismund (1502-99), joka oli kasva-

tettu katoliseen uskoon ja v. 1587 valittu Puo-
lan kuninkaaksi. V. 1593 pidettiin Upsalan ko-

kous, jossa Augsburgin tunnustus Raamatun ja



345 Ruotsi 346

kolmen yleisen uskontunnustuksen ohessa hyväk-

syttiin R:n kirkon uskonohjeeksi. R:iin tul-

tuaan Sigismund setiinsä Kaarle herttuan pakot-

tamana kruunajaisissaan vahvisti Upsalan ko-

kouksen päätöksen valalla, jota hän ei kuiten-

kaan aikonut pitää. Palatessaan 1594 Puolaan
Sigismund järjesti R:n hallituksen niin, että

siinä syntyi pian suurta sekaannusta. Kaarle
herttua antoi senvuoksi säätyjen 1595 Söderkö-

pingin valtiopäivillä tunnustaa itsensä valtion-

hoitajaksi; tämä päätös vahvistettiin uusilla Ar-
bogan valtiopäivillä 1597. Kuningas ei hyväksy-
nyt näitä päätöksiä, ja näin oli ilmiriita syn-

tynyt hänen ja herttuan välillä. Jo 159G puh-

kesi sisällinen sota Suomessa, missä talonpojat

tarttuivat aseisiin kuninkaan käskynhaltiaa

Klaus Flemingiä vastaan (Nuijasota). V. 1598

Sigismund vei sotajoukon R:iin, mutta joutui

tappiolle Stäng-joen siltojen kohdalla ja palasi

Puolaan. Seur. v. R:n säädyt peruuttivat Sigis-

mundille vannomansa uskollisuudenvalan ja

herttua kukisti asevoimin Sigismundin kan-
nattajat Suomessa. R:n valtiollista itsenäi-

syyttä ja sen protestanttista uskoa uhkaava
vaara oli torjuttu. Hallitsijaksi tuli Kaarle
herttua nimellä Kaarle IX (1599-1611);

kuninkaan nimeä hän käytti vasta Norrkö-
pingin valtiopäivistä lähtien 1604; niillä myön-
nettiin perintöoikeus kruunuun erinäisillä eh-

doilla myöskin Kaarlen naispuolisille jälkeläi-

sille. Kaarle rankaisi ankarasti sekä Ruotsissa

että Suomessa niitä aatelismiehiä, varsinkin
neuvoskunnan jäseniä, jotka olivat pitäneet Si-

gismundin puolta. Ollen ainoa Kustaa Vaasan
pojista, joka oli perinyt isänsä suuret ominai-
suudet, hän koetti palauttaa järjestystä heikkojen
edelläkävijäinsä aikana sekaantuneihin oloihin,

edisti rappiolle joutuneita elinkeinoja m. m. jär-

jestämällä rahalaitoksen ja kehitti henkistä vil-

jelystä panemalla uudelleen kuntoon Upsalan
yliopiston. Kaarlen sisällistä hallitusta häiritsi-

vät sodat. Puolan sota jatkui Liivinmaalla. V.

1609 Kaarle sekaantui Venäjän asioihin auttaen
tsaari Mikael sujskia. Tämän kukistuttua Jaakko
De la Gardie valloitti R:lle Käkisalmen läänin ja

Novgorodin (1611). V. 1611 syntyi vielä sota

Tanskaa vastaan, jota R:n taholta käytiin huo-
nolla menestyksellä. Kaarlen seuraaja Kustaa
II Aadolf (1611-32) sai Tanskan sodan lope-

tetuksi 1613 Knärödin rauhalla ja Venäjän so-

dan 1617 Stolbovan rauhalla, jossa R. sai Inke-
rinmaan ja Käkisalmen läänin. Puolan sotaa
käytiin edelleen Liivinmaalla, Kuurinmaalla ja

Länsi-Preussissa; se päättyi 1629 Altmarkin
välirauhaan, jossa R :lle luovutettiin m. m. Lii-

vinmaa. Seur. v. Kustaa Aadolf sekaantui kolmi-
kymmenvuotiseen sotaan ja tunkeutui voitolli-

sesti Etelä-Saksaan asti, mutta kaatui jo 1632
Lutzenin kentällä. Yhtämittaisista sodista huoli-

matta hän sai sisällisenkin hallituksen alalla ai-

kaan suuria. Lainkäytön parantamiseksi perus-

tettiin ylempiä tuomioistuimia, joita nimitettiin

hovioikeuksiksi. Hallinto järjestettiin yhtenäi-
semmäksi ja kiinteämmäksi asettamalla uusia
keskusvirastoja, kollegeja. V. 1617 julkaistiin

ensimäinen valtiopäiväjärjestys, jossa valtiopäi-

väin jako neljään säätyyn määrättiin pysyväi-
seksi, 1626 annettiin ritarihuonejärjestys. Kus-
taa Aadolf vasta perusti varsinaisen valtiotalou-

den tekemällä verolaitoksen yksinkertaisemmaksi,
järjestämällä verojen kannon ja yhdistämällä
valtakunnan tulot ja menot valtakunnan pää-

kirjaan. Aineellista ja henkistä viljelystä edis-

tettiin; koululaitos asetettiin uudelle kannalle.

Mutta antamalla aatelistolle uusia etuoikeuksia
Kustaa Aadolf edisti ylimysvallan paisumista;
muita varjopuolia olivat raskaat verot ja alitui-

set sotaväenotot, jotka rasittivat rahvasta sitä

enemmän, mitä enemmän aatelisto saavutti va-

pautuksia. Kustaa II:n Aadolfin seuraaja oli

hänen tyttärensä Kristiina (1632-54)
; hänen

alaikäisyytensä aikana hallitusta hoiti viiden kor-

keimman valtakunnanvirkamiehen muodostama
holhoojakunta, jonka vaikutusvaltaisin jäsen oli

valtiokansleri Aksel Oxenstierna. Kolmikym-
menvuotista sotaa jatkettiin vaihtelevalla me-
nestyksellä. Sen kestäessä R :n oli käytävä 1643-

45 myöskin Tanskaa vastaan sota, joka päättyi

Brömsebron rauhaan, missä R. sai Jämtlandin.
Härjedalin, Gotlannin, y. m. Kolmikymmenvuo-
tisen sodan lopetti Westfalenin rauha (1648).

joka tuotti R:lle alueita Saksan Itämerenranni-
kolla: Etupommerin, osan Takapommeria, Wis-
marin kaupungin sekä Bremenin ja Verdenin hiip-

pakunnat. Tähän sotaan osaa ottamalla R. kohosi

Euroopan suurvaltojen joukkoon. Sisällisen hal-

lituksen alalla holhooiat Oxenstiernan johdolla

jatkoivat Kustaa Aadolfin aloittamaa työtä. Hal-
lintolaitosta kehitettiin edelleen n. s. v:n 1634
hallitusmuodolla. Kristiina kuningattaren oma
hallitus osoittautui valtakunnalle turmiolliseksi.

Hän tosin edisti tieteitä ja taiteita; uusi koulu-

järjestys julkaistiin ja 1640 perustettiin Suo-
men silloisen oivallisen kenraalikuvernöörin Pie-

tari Brahen toimesta Turun yliopisto, mutta tuh-

laavaisuudellaan Kristiina saattoi valtion talou-

den täydelliseen epäjärjestykseen. Jo aikaisem-

min oli kruununtiloja ja -veroja myyty tai pan-

tattu joukoittain varsinkin aatelisille. Kristiina

jakeli niitä niin suuressa määrin, että kruunu
menetti tuntuvan osan säänuöllisiä tulojansa, sa-

malla kuin aatelissäädyn valta paisui talonpoi-

kain vapaudelle vaaralliseksi. Läänitysjärjestel-

mään tyytymättömät aatelittomat säädyt vaati-

vatkin v:n 1650 valtiopäivillä kruununtilojen
peruutusta. Peläten odotettavissa olevia vaikeuk-

sia ja muutenkin kyllästyneenä hallitukseen

Kristiina luopui kruunusta 1654.

P f a 1 z i 1 a i n e n suku 1654-1718. Kris-

tiinan jälkeen nousi R:n valtaistuimelle luinen

serkkunsa Kustaa II Aadolfin sisarenpoika

Kaarle X Kustaa (1654-60), joka oli saks.

Pfalz-Z\veibruekenin sukua. Reduktsioni pantiin

alulle, kun Tukholman valtiopäivillä 1655 pää-

tettiin n. s. neljänneksen peruutus (ks. Redu k t-

sioni). Jo sam. v. R. aloitti sodan Puolaa
vastaan, jonka kuningas, Vaasan sukua oleva

Juhana Kasimir, kieltäytyi tunnustamasta Kaarle
Kustaan oikeuksia R :n kruunuun. R:n kuningas
hyökkäsi Puolaan ja saavutti siellä aluksi menes-

tystä, mutta kun myöskin Venäjä, Tanska ja

Itävalta aloittivat sodan R:ia vastaan, niin hän
1657 riensi Tanskaa vastaan ja teki tammik.
1658 kuuluisan retkensä jäätyneitten Reittien

poikki Sjellandiin, missä pakotti Tanskan
Roskilden rauhaan 1658; siinä R. sai Skänen,
Hallandin, Blekingen, Bohuslänin. Trondh ieniin

läänin ja Bornholmin. Jo sam. v. Kaarle Kustaa
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aloitti uudelleen sodan Tanskaa vaataan, muita
kärsi vastoinkäymisiä ja kuoli ennen sodan lop-

pua. Hänen jälkeensä tuli hallitsijaksi hänen
alaikäinen poikansa Kaarle XT (1660-97).

Holhoojahallitus sai 1660 aikaan Puolan kanssa
Olivan rauhan. Tanskan kanssa Kööpenhaminan
rauhan, jossa R. antoi takaisin Trondhjemin
läänin ja Bornholmin, 1661 Venäjän kanssa
Kardisin rauhan. Huomattavimmat holhoojista

olivat valtakausien Magnus Gabriel DelaGardie
ja rahavarainhoitaja Gustaf Bonde. Holhooja-
hallituksen toimintaa lamautti keskinäinen eri-

puraisuus ja alituinen varojen puute. Sisällinen

hallinto joutui epäjärjestykseen ja sotalaitos

päiisi rappeutumaan; reduktsioni keskeytyi.
Kaarle XI :n holhoojien hyödyllisistä toimen-

piteistä ansaitsee mainitsemista valtakunnanpan-
kin ja Lundin yliopiston perustaminen (1668).

Ulkopolitiikassaan holhoojat ensin asettuivat

Ranskaa vastaan yhtyen 1668 Hollannin ja

Englannin kanssa trippelallianssin 'k-, t.),

mutta 1672 R. Hollannin sodan alkaessa liittyi

Ludvik XIV:een. Kun ruotsalaiset hyökättyään
Brandenburgiin olivat joutuneet tappiolle Fehr-
bellinissä 1675, julistivat Hollanti ja Tanska
sodan R:ia vastaan. Tanskalaiset voittivat

merellä ja nousivat maihin Skänessa samalla kuin

norjalaiset hyökkäsivät Bohusläniin ja Länsi
Göötanmaahan. Vaaran ollessa suurimmillaan
nuori kuningas itse tarttui lujasti ohjaksiin ja

pelasti aseman useilla voitoilla, joista tärkein oli

Lundin taistelussa (jouluk. 1676) saavutettu. V.

1679 tehtiin Brandenburgin kanssa S :t Germainin
rauha, missä R. luovutti Oderin itäpuolella olevan

osansa Pommeria, Tanskan kanssa Lundin rauha,

missä R. ei menettänyt mitään. Sodan jälkeen

Kaarle Xl aatelittomani säätyjen ja alemmin
aatelin avulla ryhtyi panemaan toimeen laajalle

ulottuvia uudistuksia. V :n 1680 valtiopäivillä

holhoojat velvoitettiin tekemään tiliä hallituk-

sestaan, kaikki kreivi- ja vapaaherrakunnat sekä

muut suurenpuoleiset läänitykset päätettiin

peruuttaa kruunulle ja kuningas tehtiin neuvos-

kunnasta riippumattomaksi. Seuraavien, v :n 1682.

valtiopäivien antaman lausunnon perusteella

kuningas anasti itselleen koko lainsäätämis-

vallan ; kuningasvalta oli nyt kohonnut miltei

rajattomaksi. Samoilla valtiopäivillä annettiin

reduktsioniasia kokonaan kuninkaan haltuun, ja

kuningas käytti tätä valtuutta pannakseen toi-

meen reduktsionin mitä laajimmassa mitassa.

Kaarle XT:n iso reduktsioni teki lopun yl-

häisaatelin vallasta, pelasti talonpoikain vapauden
ja saattoi valtion talouden kukoistavalle kannalle.

Lisääntyneitä valtiontuloja kuningas käytti etu-

päässä sotalaitoksen hyvään kuntoon panemiseksi;

jo aikaisemmin aloitettu ruotujako- ja ratsutila-

laitos saatettiin yleisesti voimaan. Laivastoa

vahvistettiin ja Karlskronasta tehtiin uusi sota

sulama. Oikeudenhoidon ja hallinnon alalla tuli

entisen hämmingin sijaan hyvä järjestys; kirkon

olot järjestettiin v:n 1686 kirkkolailla. Talou-

dellinen vaurastuminen päiisi näissä oloissa hyvään
vauhtiin, mutta lamautui tuntuvasti vv:n 1606-97

hirveästä kadosta. Kaarle XT:n seuraaja "li

hiinen 15-vuotias poikansa Kaarle XTT (1697

1718), joka jo syksyllä 1697 julistettiin täysi-

ikäiseksi. Kuninkaan nuoruus ja kokemattomuus
rohkaisi R:n naapurimaiden. Tanskan. Luolan

ja Venäjän hallitsijoita aloittamaan sodan R:ia
vastaan aikaisemmin menetettyjen alueiden ta

kaisinvalloittamiseksi. Näin syntyi v. 1700
suuri pohjoismainen sota iks. t.). jossa R:lla

oli aluksi menestystä. Tanska pakotettiin Tra-

venthalin rauhaan 1700. venäläiset voitettiin

sain. v. Narvan edustalla ja Kaarle XII sai moni-
vuotisen Luolan sotaretken jälkeen August II :n

luopumaan Puolan kruunusta Altranstädtin rau-

hassa 1706. Mutta sittenkuin Pietari tsaari oli

voittanut Sisä-Venäjälle hyökänneen Kaarlen
Pultavan tappelussa L709, alkoivat vastoinkäymi-

set. Tanska ja August IT aloittivat uudelleen

sodan ja Kaarlen oleskellessa tappionsa jälkeen

Turkissa valloittivat venäläiset Itämerenmaa-
kunnat ja Suomen: myöskin saksalaiset alueet

menetettiin kokonaan, sittenkuin R:n vihollisiin

1715 olivat liittyneet myöskin Preussi ja Hanno-
ver. Palattuaan R:iin 1715 Kaarle taipumatta
myönnytyksiin jatkoi sotaa ja keräsi uuden sota-

joukon, joka ylläpidettiin hänen kaikkivoipa isen

ministerinsä Görtzin hankkimilla lainoilla ja liik-

keeseen laskemalla hätärahalla (mynttimerkeillä).

Tehtyään 1716 onnistumattoman sotaretken Nor-

jaan Kaarle hyökkäsi sinne uudelleen 1718, mutta
kaatui Fredrikshaldin edustalla.

V a p a u d e n a i k a ja G o t t o r p i n s u k u

17 18-1818. Lapsettoman Kaarle XII:n jäl-

keen valittiin R:n kuningattareksi 1719 hänen
sisarensa Ulriika Eleonoora, joka 1720
luovutti kruunun puolisolleen Fredrik I:lle

(1720-51). Jo 1719 tehtiin Tukholmassa rauha
Hannoverin (ja Englannin) kanssa, joka sai

Bremenin ja Verdenin, ja Preussin kanssa, jolle

luovutetliin kaakkoinen Etu-Pommeri y. in.

Seur. v. Tanska suostui Fredriksborgin rauhaan
ja 1721 saatiin Venäjän kanssa aikaan Uuden-
kaupungin rauha, jossa sille luovutettiin Liivin-

maa. Viro. Inkerinmaa ja kaakkoinen Karjala.

R. oli menettänyt suurvalta-asemansa, jonka

ylläpitämiseen sen voimat ja varat eivät olleet

riittäneet. Valtakunnan onnettomuudet pantiin

itsevaltiuden syyksi
:

sen väärinkäytösten ja kan
san tyytymättömyyden uhrina Görtz päätti päi-

vänsä mestauslavalla. Ylempi kansanluokka ei

enää luottanut kuningasvaltaan, ja seuvuoksi se

W:n 1719 ja 1720 hallitusmuodoilla supistettiin

aivan mitättömäksi. Hallitusvalta joutui neuvos-

kunnalle, mutta tämä oli kokonaan riippuvainen

säädyistä, joista aateli oli vaikutusvaltaisin,

talonpoika issäätv vähäpätöisin. Todellisuudessa

tuli valta tänä n. s. vapaudenaikana olemaan sen

puolueen käsissä, joka kulloinkin oli enemmis-
tönä valtiopäivillä. Yv. 1726-27 valtiopäiviltä läh-

tien asiain johto joutui jo ennestäänkin vaikutus-

valtaiselle kansliapresidentille Arvid Hornille.

Tämä noudatti ulkovaltoihin nähden rauhallista,

mutta itsenäistä politiikkaa. Rauhan turvissa

valtakunta toipui nopeasti pitkällisen sodan

vaurioista, ja elinkeinojen edistämiseen kiinni-

tettiin erityistä huomiota noudattamalla mer-

kantiilijärjestelinän periaatteita: 1726 julkais-

tiin tuoteplakaatti, jonka mukaan vieraat kan
sat saivat tuoda R:iin ainoastaan oman maansa
tuotteita. V. 17:'>4 hyväksyttiin uusi. kauan val-

mistuksen alaisena ollut lakikirja. Mutta, jo

1730-luvun alkupuolella syntyi uusi. Hornin poli-

tiikkaa vastustava puolue, joka halusi uudistaa

R:n suiirvalta-asenian ja seuvuoksi vaati ryh-
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dyt tavaksi sotaan Venäjää vastaan. Tämä puo-

lue, jonka perustajia olivat Karl Gyllenborg ja

Daniel von Höpken, nimitti halveksuen vastusta-

jiansa (yö) myssyiksi, mutta omia kannatta-

jiansa hatuiksi. Päästyään 1738 valtaan

hatut Ranskan apuun luottaen aloittivat sodan

Venäjää vastaan (Hattujen sota 1741-43), mutta
se päättyi onnettomasti ja 1742 venäläiset otti-

vat valtaansa koko Suomen, ks. Pikku viha.
Turun rauhassa 1743 R:n täytyi luovuttaa Venä-
jälle Kymijoen ja Saimaan itäpuolella oleva osa

Suomea ynnä Savonlinna. Onnettomasta sodasta

huolimatta hattujen onnistui edelleen pysyä val-

lassa. Heidän sisällisessä hallituksessaan ilmeni

sama isänmaallinen into. mutta myöskin sama
kevyt- ja ylimielisyys kuin heidän ulkopolitiikas-

saan. Hattujen talouspolitiikka tarkoitti var-

sinkin teollisuuden edistämistä; tehtailijoille

annettiin runsaita erioikeuksia ja edullisia val-

tionlainoja ja näin saatiin eräät teollisuuden-

haarat, varsinkin kutomateollisuus nopeasti

kukoistamaan, mutta tätä suotuisaa asiaintilaa

ei kestänyt kauan; työvoimain "runsas siirtymi-

nen maanviljelyksen, maan pääelinkeinon, alalta

teollisuuteen vaikutti, että R. ei enää, kuten
aikaisemmin, voinut itse tyydyttää viljantarvet-

tansa, vaan oli pakotettu tuomaan paljon viljaa

muualta. Rahalaitos joutui epäjärjestykseen, kun
valtiopankki laski liikkeeseen seteleitä niin run-

saasti, että niiden arvo alenemistaan aleni. Kau-
nein puoli hattujen toimintaa oli heidän tieteille

osoittamansa suosio. V. 1739 perustettiin R:n
tiedeakatemia; miehet sellaiset kuin Polhem,
Svedenborg, Linne, Celsius, Lagerbring olivat tä-

hän aikaan R :n tieteen kaunistuksena. Fredrik I :n

jälkeen tuli kuninkaaksi v. 1743 kruununperilli-

seksi valittu Gottorpin sukua oleva Aadolf
Fredrik (1751-71). Luottaen äskensyntyneeseen
hovipuolueeseen, joka tahtoi laajentaa kuninkaan
valtaa. Aadolf Fredrik vallanhimoisen puolisonsa

Loviisa Ulriikan yllyttämänä alussa koetti esiin-

tyä itsenäisesti eikä tahtonut mukautua neuvos-
kunnan päätöksiin. Mutta v:n 1755 valtiopäi-

villä säädyt asettuivat neuvoskunnan puolelle ja

määräsivät, että jos kuningas kieltäytyi alle-

kirjoittamasta neuvoskunnan päätöksiä, niin

neuvoskunta sai käyttää kuninkaan nimileima-
sinta. novipuolueen 1756 suunnittelema vallan-

kumousyritys tuli ennen aikojaan ilmi ja tuotti

vain uusia nöyryytyksiä kuningasparille. V. 1757
hattuhallitus sekoitti R:n edellisenä vuonna alka-

neeseen, seitsenvuotisen sodan nimellä tunnettuun
sotaan Preussia vastaan. Tämä sota, jota käy-
tiin Pommerissa ja jota siitit syystä R:ssa sanot-

tiin Pommerin sodaksi, ei tuottanut mitään tulok-

sia ja päättyi 1762 Hampurin rauhaan. Onnistu-
maton sotapolitiikka ja hattujen harjoittama
suunnaton valtionvarojen tuhlaus teki lopulta

heidän asemansa kestämättömäksi. Vv. 1765-66
valtiopäivillä myssyt pääsivät valtaan. Nämä tur-

vasivat kyllä sananvapauden v:n 1766 pa ; no-

vapausasetuksella, mutta tekivät suuria virheitä

hallituksenhoidossa. Hatut olivat olleet lähei-

sissä suhteissa Ranskaan, myssyt antautuivat
kokonaan Venäjän johdettaviksi. Valtion talouden-
hoidossa lie harrastivat säästäväisyyttä-, mutta
kun he vähentääksensä liikkeessä olevien pankin-
setelien määrää ja siten korottaaksensa niiden
arvoa lakkauttivat kaiken lainaksi annon pan-

kista ja vaativat takaisin ennen myönnetyt lai-

nat, tuli maassa yleinen rahanpuute ja liike-

elämän seisahdus. Tämän johdosta syntynyt
tyytymättömyys saattoi hatut valtaan 1769.

mutta jo 1772 myssyt uudelleen saivat hallituksen
ohjat käsiinsä. Puolueidenvälisen hankauksen
lisäksi oli vielä tullut aatelin ja aatelittomani
säätyjen välinen ristiriita. Samalla vapauden-
ajan varjopuolet olivat aikaa voittaen tulleet yhä
räikeämmin esiin. Vallassaoleva puolue sorti

vastustajiansa ja kaikki puolueet ottivat vastaan
lahjoja ulkovalloilta. Naapurivallat Venäjä,
Preussi ja Tanska sitoutuivat keskinäisessä so-

pimuksessa (1769) tarpeen tullen asevoimalla
ylläpitämään R:n valtiomuotoa, sen heikkouden
perijuurta. Näin .R:n olemassaolo itsenäisenä
valtiona oli joutunut vaaranalaiseksi. Valtakun-
nan pelastajaksi tuli Aadolf Fredrikin seuraaja
Kustaa III (1771-92), joka elok. 1772 pani
toimeen vallankumouksen ja s ; ten teki lopun
säätyjen hallituksesta. V:n 1772 hallitusmuoto
laajensi tuntuvasti kuninkaan valtaa: hän sai

nyt käsiinsä, koko hallitusvallan ja osallisuuden

lainsäätämisvaltaan. Hallituksensa alkuaikoina
Kustaa III pani toimeen useita, osittain ransk.
valistusfilosofian vaatimusten mukaisia uudistuk-
sia. Kidutusten käyttäminen kiellettiin; uusi

painovapausasetus julkaistiin; kaupalle ja muille
elinkeinoille suotiin enemmän vapautta; sekavat
rahaolot järjestettiin v:n 1777 raharealisatsio-

nilla; maahan muuttaneille ulkomaalaisille suo-

tiin rajoitettu uskonvapaus. Pohjois-Ameriikan
vapaussodan aikana R. teki 1780 merenkulkunsa
turvaamiseksi Venäjän ja Tanskan kanssa aseel-

lisen puolueettomuusliiton. Sen kansansuosion, jota

Kustaa III vallankumouksen jälkeen nautti, hän
menetti kuitenkin jonkun vuoden kuluttua. Kai-
kissa kansanluokissa oltiin tyytymättömiä hä-

nen omavaltaisuuteensa ja tuhlaavaisuuteensa.
Talonpoikia katkeroitti erityisesti kotitarve-

polton kieltäminen ja viinanvalmistuksen otta-

minen kruunun yksinoikeudeksi. Aatelisto ei

voinut unohtaa, että Kustaa oli siltä riistänyt,

sen entisen vaikutusvallan. Suomessa alkoivat

n. s. itsenäisyysmiehet Yrjö Maunu Sprengtporte-
nin johdolla ja Venäjän kannatuksella toimia
Suomen erottamiseksi R:n yhteydestä. Tehdäk-
seen lopun Venäjän juonitteluista ja saadak-

. sensa takaisin kansansuosionsa Kustaa III 1788
aloitti sodan Venäjää vastaan. Ensimäinen sota-

vuosi ei tuottanut mitään tuloksia. Merellä
Suursaaren tappelu jäi ratkaisematta, maalla

keskeytyivät ruotsalaisten sotatoimet upseerien

kinastelun johdosta (ks. A n j a 1 a n 1 i i t t o)

.

Upseerien sopimaton menettely ja kuninkaan
isänmaallinen esiintyminen Tanskaa vastaan,

jonka hyökkäys pysäytettiin, saattoi aatelitto-

mani säätyjen mielialan kääntymään kuninkaan
puolelle. Niiden avulla ja aatelin vastustuksesta

huolimatta kuningas sai v:n 17S9 valtiopäivillä

hyväksytyksi hallitusmuodon lisäyksen, n. s. yh-

distys- ja vakuutuskirjan, joka melkoisesti laa-

jensi hänen valtaansa; säädyt menettivät aloite»

oikeuden lainsäädäntöasioissa ja kuningas sai

oikeuden yksin julistaa hyökkäyssodan ja vallan

järjestää valtakunnan hallituksen mielensä mu-
kaan; neuvoskunnan sijaan tuli nyt korkein tuo-

mioistuin ja hallintoa varten valtakunnan yleis-

ten asiain valmistelukunta. Sotaa jatkettiin
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vaihtelevalla menestyksellä. V. 1 789 ruotsalaiset

joutuivat tappiolle Ruotsinsalmet] meritaistelussa,

mutta voittivat seur. v. Venäjän saarilaivaston

samassa paikassa. Sota päättyi 1790 Värälän
rauhaan, jossa kaikki jäi entiselleen. Kaksi

vuotta myöhemmin Kustaa IIT joutui aatelisen

salaliiton uhriksi. Kustaa III : n aika oli R:n
runouden ja taiteen loistokautta; hän perusti

K : n akatemian, kirjallisuus-, historia- ja an-

tikviteettiakatemiän (1786) ja ruotsalaisen teat-

terin. Kustaa III : n seuraaja oli hänen poi-

kansa K u s t a a [V Aadolf (1792-1809), jonka

alaikäisyyden aikana hallitusta hoiti nimellisesti

hänen setänsä Kaarle herttua, mutta todellisesti

tiimiin suosikki Reuterholm. Viimemainittu poisti

hallituksesta melkein kaikki .Kustaa III: n ystä-

vät ja lähestyi ulkopolitiikassansa ensin Rans
kan tasavaltaa. V. 1796 Kustaa IV Aadolf itse

ryhtyi hallitukseen. Seur. vuosina kova kato.

kaupan lamautuminen, rahaolojen sekavuus ja

hallituksen osoittama vapaudenaatteiden kammo
synnyttivät tyytymättömyyttä maassa. Ulkopoli-

tiikassansa kuningas ensin lähestyi Venäjää ja

yhtyi 1800 Venäjiin. Tanskan ja Preussin kanssa
uudistettuun aseellisen puolueettomuuden liit-

toon, joka oli suunnattu Englantia vastaan,

mutta joka hajosi jo seur. v. Muutamia vuosia

myöhemmin vähälahjainen ja itsepäinen Kustaa
Aadolf antoi R:n ulkopolitiikalle vaarallisen

suunnan, kun hän 1805 liittyi Napoleonin vihol-

lisiin. V. 1807 menetettiin Pommeri ranskalai-

sille, ja Tilsitin rauhan jälkeen Napoleoniin yh-

tynyt Venäjän hallitsija Aleksanteri I helmik.

180S aloitti sodan R :ia vastaan pakottaaksen~a

sen luopumaan Englannista ja liittymään Napo-

leonin niannermaansulkemuspolitiikkaan ; etelästä

ja lännestä uhkasi Tanska. Suomeen hyökän-

neet venäläiset saivat toukok. 1808 haltuunsa

lujan Viaporin ja pakottivat Suomen armeian
pitkällisen ja sitkeän vastarinnan jälkeen ennen
saman vuoden loppua peräytymään R:n puolelle

rajaa. Seur. v:n alussa venäläiset olivat kolmelta

eri kohdalta hyökkäämässä R:iin. tanskalaiset

valmistautuivat kulkemaan Juutinrauman poikki.

lännestä Nurjan armeia aikoi tunkeutua maahan.
Kun kuningas valtakunnan arveluttavasta ase-

masta huolimatta käyttäytyi yhä järjettömäm-

min, ryhtyivät muutamat ylemmät upseerit, Ad-

lersparre, suom. Adlercreutz. Sköldebrand. val-

mistamaan vallankumousta: 13 p. maalisk. 1809

Kustaa IV Aadolf vangittiin ja syöstiin valta-

istuimelta. Toukok. kokoontuivat Tukholman val-

tiopäivät, jotka 5 p. kesäk. hyväksyivät uuden
hallitusmuodon, mikä vieläkin on voimassa; seur.

päivänä Kustaa III: n veli Södermanlandin hert-

tua otti vastaan R:n kruunun Kaarle XIII : nt

(1809-1S). Kun hän oli lapseton, valittiin heinäk.

kruununperilliseksi Norjan armeian päällikkönä

toiminut Augustenborgin prinssi Kristian Au-

gust, joka R:n kruununprinssinä käytti nimeä

Kaarle August. Tornion kautta Pohjoie-Ruotsiin

hyökänneitä venäläisiä vastaan jatkettiin, vaikka

huonolla menestyksellä, sotaa, joka päättyi 17

p. syysk. 1809 tehtyyn Haminan rauhaan; siinä

R. menetti koko Suomen ja Ahvenanmaan ynnä
kappaleen Länsi-Pohjaa ja R:n Lappia, niin että

Tornion- ja Muonionjoet tulivat olemaan rajana.

Tanskan kanssa solmittiin sam. v. rauha Jönkö-
pingissä, Ranskan kanssa Pariisissa 1810. jolloin

R. sai takaisin Pommerin, mutta sitoutui Eng
läntiin nähden noudattamaan mannermaansulke-
musta. Yv. 1S(i (.M<i valtiopäivillä tehtiin ensi

mainen päätös Göötan-kanavan rakentamisesta

ja hyväksyttiin hallitusmuodon lisäksi kolme
muuta perustuslakia: vallanperimyslaki v:lta

1809 sekii valtiopäiväjärjestys ja painovapaus-
asetus, molemmat v:lta 18K). Kruununprinssi
Kaarle Augustin kuoltua toukok. 1810 valittiin

kruununperilliseksi ransk. marsalkka Jean Ber-

nadotte. joka otti nimekseen Kaarle Ju-
hana ja josta tuli K:n nykyisen hallitsija

suvun kantaisä. Kaarle Juhana saavutti heti joh
tavan asema R:n hallituksessa. Kun Napoleon
tyytymättömänä siihen laimeaan tapaan, millä R.

noudatti mannermaansulkerausta, alkoi esiintyä

loukkaavasti R:ia vastaan, vieläpä antoi joukko-

jensa miehittää R:n Pommerin. lähestyi Kaarle
Juhana Venäjää ja teki Aleksanteri 1 :n kanssa
salaisen liiton, jossa viimemainittu sitoutui aut-

tamaan R:ia saamaan Norjan. Sittenkuin Napo-
lein oli aloittanut sodan Venäjää vastaan, yhtyi-

vät Kaarle Juhana ja Aleksanteri elok. 1812 Tu-

russa, jossa heidän välinen liittonsa vahvistet-

tiin uudella sopimuksella. V. 1813 K. yhtyi Na-
poleonia vastaan muodostuneeseen liittokuntaan

ja Kaarle Juhana otti pohjoisarmeian päällikkönä

osaa tiimiin vuoden sotaretkeen Saksassa. Leip-

zigin taistelun jälkeen hän vei I! :n armeian
Tanskaa vastaan ja pakotti sen tammik. 1814

Kielin rauhaan, jossa Tanska luovutti Norjan
ja sai sijaan R:n Pommerin. Suurin osa Norjan
kansaa ei kuitenkaan tahtonut mukautua Kielin

rauhaan, vaan halusi uudistaa Norjan entisen

itsenäisyyden. Toukok. 17 p. 1814 hyväksyttiin

Eidsvoldin kokouksessa Norjalle oma perustus-

laki ja tansk. prinssi Kristian valittiin Norjan
kuninkaaksi. Mutta kun R:n sotajoukko kesällä

1814 hyökkäsi Norjaan, taipuivat norjalaiset so-

vintoon, suurkäräjät hyväksyivät Norjan yhdis-

tämisen erityisenä valtiona R : iin ja valitsivat

4 p. marrask. Kaarle XIII :n Norjan kuninkaaksi.

H :n ja Norjan välisen unionin ehdot määräsi
tarkemmin v:n 1815 valtionperuskir ja (riksakt).

B e r n a d o t t e n suku v :s t a 1 S 1 8. Kaarle
XIII :n seuraaja K a a r 1 e XIV J u h a n a (1818-

44 1 ei voinut kuninkaana kauan ylläpitää kruu-

nunprinssinä saavuttamaansa ka nsansuosiota.

Hänen vapaamielisille aatteille ja uudistuksille

vihamielinen kantansa ja hänen Venäjän ystä-

vyyttä tavoitteleva ulkopolitiikkansa herätti sekä

valtiopäivillä että sanomalehdistössä tyytymättö-

myyttä ja vastustusta, jota hallitus turhaan

koetti tukahduttaa ahdistamalla ja lakkautta-

malla sanomalehtiä. Vaikka Kaarle XIV*Juhana
oli ammatiltaan sotilas ja kuninkaanakin eri-

tyisesti harrasti sotalaitoksen kehittämistä, oli

hiin ensimäinen R:n hallitsija, jonka aikana

tiima valtakunta ei käynyt sotaa. Rauhan tur-

vissa elinkeinot edistyivät huomattavasti. Maa-
talouden vaurastuttamiseksi perustettiin talous-

seuroja, maanviljelyskouluja ja säästöpankkeja;
ennen alulle pantua isojakoa jatkettiin, tilojen

halkominen tehtiin mahdolliseksi. Kauppaa ja

teolli-iiutta edisti varsinkin laajennettu elin-

keinovapaus ja rahalaitoksen järjestäminen v:n

1834 raharealisatsionilla. minkä jälkeen valtio-

pankki jälleen saattoi lunastaa setelinsä niiden

nimellisarvosta. Uusia liikenneväyliä avattiin:
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tärkein niistä oli Göötan-kanava, joka valmis-

tui 1832. V. 1840 saatettiin voimaan n. s. de-

partementaalihallitus ; departementteja on seitse-

män, ja jokaisen departementin päällikkönä on
asianomainen ministeri (valtioneuvos). Karolii-

ninen lääketieteellinen instituutti ynnä joukko
muita ammattiopistoja perustettiin. V. 1842 an-

nettu asetus mitä rasi, että jokaiseen pitäjään oli

perustettava kansakoulu ja että vanhempain tuli

hankkia lapsilleen opetusta. Kaarle XIV Ju-

hanan jälkeen tuli hallitsijaksi hänen poikansa

Oskar I (1844-59), joka varsinkin alkuaikoi-

naan johti hallitusta vapaamieliseen suuntaan.
Taloudellinen 'edistys jatkui; elinkeinovapaus ja

vapaakauppajärjestelmä saatettiin voimaan; en-

simäiset rautatiet rakennettiin
:

kotitarpeen-

poltto lakkautettiin. Ulkopolitiikassaan Oskar I

ei kulkenut isänsä jälkiä, vaan lähestyi itämai-

sen sodan aikana Ranskaa ja Englantia; mar-
raskuun sopimuksessa 1855 länsivallat sitoutui-

vat auttamaan R:ia Venäjän hyökkäyksiä vas-

taan. Pariisissa 1856 tehdystä rauhasta R:lla

oli se etu, että Venäjä ei saanut linnoittaa Ah-
venanmaan saaria. Jo tätä ennen R. oli lähesty-

nyt Tanskaa ja 1848 Slesvig-Holsteinin kapinan
aikana lähettänyt sotaväkeä Fyeniin Jyllannin tur-

vaksi. Oskar I koetti saada aikaan läheistä liit-

toa Tanskan kanssa ja kannatti sitä skandinaa-
vilaista liikettä, joka tähän aikaan levisi varsin-

kin Skandinaavian maiden yliopistonuorisoon ja

joka tahtoi Pohjoismaiden kansoissa herättää sel-

vempää tietoisuutta niiden läheisestä heimolai-

suudesta ja yhteisistä eduista. Myöskin seuraava
hallitsija. Oskar I :n poika Kaarle XV (1859-

72), harrasti R:n ja Tanskan välisten suhteitten

lujittamista. R. oli juuri tekemäisillään puolus-

tusliiton Tanskan kanssa, kun Tanskan kunin-
kaan Fredrik VII: n äkillisen kuoleman (mar-
rask. 1863) aiheuttama asemanmuutos sai

R:n peräytymään; monta sataa ruots. va-

paaehtoista otti kuitenkin 1864 osaa Tans-
kan sotaan Preussia ja Itävaltaa vastaan.

V*. 1S62 julkaistuilla laeilla uudistettiin kunnal-
lislaitos. Kauan päiväjärjestyksessä ollut kysy-
mys eduskuntalaitoksen muuttamisesta ratkais-

tiin v:n 1865 valtiopäivillä. Nelisäätyisten val-

tiopäiväin sijaan tuli v:n 1866 valtiopäiväjär-

jestyksen mukaan kaksikamarinen eduskunta.
Suuren vaikutusvallan uudessa eduskunnassa sai

Arvid Possen johtama maamiespuolue (ks. t.).

Kaarle XV :n seuraaja oli hänen veljensä Os-
kar II (1872-1907). Tämän pitkällisen hallituk-

sen aikana R. kehittyi yhä suuremmassa mää-
rässä teollisuusmaaksi, jossa varsinkin puutavara-
ja rautateollisuus ovat tärkeitä tuotannonhaa-
roja; v. 1888 siirryttiin vapaakaupasta jälleen

tullisuojeluksen kannalle. Norjan ja R:n kesken
syntyneet unioniriitaisuudet kärjistyivät lopulta

niin, että unioni purkautui v. 1905 (ks. Norja,
historia). Tärkeimpiä sisäpoliittisia kysymyksiä
on kauan ollut kysymys puolustuslaitoksen jär-

jestämisestä. V:n 19(H asevelvollisuuslailla ja

v:n 1902 armeian järjestyksellä tämä laitos vih-

doin saatettiin ajanmukaiselle kannalle. Kun
I\:n asema ulkovaltoihin nähden unionin purkau-
tumisen johdosta heikontui, on R:ssa viime ai-

koina erityisellä innolla harrastettu puolustus-
laitoksen vahvistamista; enemmän kuin kolmas
osa valtion menoista suoritetaan tätä nykyä ar-

12. VIII. Painettu 2I712 15.

meian ja laivaston ylläpitämiseksi. Y . 1914 pää-
tettiin uusi sotalaitoksen järjestely (ks. Ruotsi,
sotalaitos). V. 1908 R. teki toiselta puolen Itä-

meren-, toiselta puolen Pohjanmerenvaltain
kanssa sopimukset nykyisten aluesuhteitten voi-

massapitämisestä näiden merien rannoilla. Elok.
1909 tapahtui R:ssa suurlakko, johon otti osaa
284,000 työläistä, mutta joka ei vienyt tarkoite-
tuille perille. Sam. v. julkaistiin uusi vaalilaki

ja uudet kunnallislait ; edellinen saattoi voimaan
(miesten) yleisen äänioikeuden toisen kamarin
vaaleissa ja suhteellisen vaalitavan molempien
kamarien jäseniä valittaessa. V:sta 1907 hallit-

see R:ssa Oskar II :n poika Kustaa V. [(iei

jerin, Strinholmin, Fryxellin, Hildehrandien his-

toriateokset; Carlsson, ,,Sveriges historia under
konungarne af pfalziska luiset"; Malmström.
,,Sveriges politiska historia frän Karl XII:s död
tili 1772"; Odhner, ,,Sveriges politiska historia

under konung Gustaf III :s regering" ; Forssell,

,,Sveriges inre historia frän Gustaf I"
; Hilde-

braud, ,,Svenska statsförfattningens historiska

utveckling". vrt. Suomi.] J. F.

Ruotsila, maatila Kiikan pitäjässä, Kokemäen-
joen rannalla, lähellä Kiikan rautatieasemaa, kä-

sittää R:n ratsuvelvollisen säterin sekä 7 vero-

tilaa, yhteensä 4.83 manttaalia, 2.713 ha, josta

787,n ha peltoa. Kotitarvesaha ja -mylly sekä
pärehöylä. — Nyk. omistaja (1915) kruununvouti,
varatuomari A. A. G. Rydman. Komea pää-

rakennus on v:lta 1889. A. Es.

Ruotsin akatemia (Svenska akademien) perus-

tettiin Kustaa III:n toimesta 1786 Ranskan aka-

temian mallin mukaan. Se sai tehtäväkseen työs-

kennellä ruotsin kielen puhtauden ja kauneuden
edistämiseksi sekä tieteissä että • runoudessa ja

kaunopuheisuudessa. Sen mielilause on „s n i 1 1 e

och s m a k" (nero ja aisti). Jäseniä on 18.

Näistä valitaan pysyväinen sihteeri, sekä puoleksi

vuodeksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Pal-

kintoja koskevia määräyksiä on aikojen kuluessa

monasti muuteltu; v:sta 1870 alkaen suurena
palkintona annetaan 400 kruunun arvoinen kulta-

mitali. Akatemian julkaisuista on ensi sijassa

mainittava sivistyshistoriallisesti tärkeä ,,Svenska
akademiens handlingar". Akatemian tehtäviin

kuului myöskin kieliopin ja sanakirjan toimitta

minen. Kielioppi julkaistiin 1836, mutta sana-

kirjatyö, johon ryhdyttiin jo 1700-luvulla, ei ole

vieläkään loppuun suoritettu. Suureksi suunni-

tellusta sanakirjasta ,,Ordbok öfver svenska
spräket", jota uuden suunnitelman mukaisesti on

tehty v:sta 1884 alkaen, on (1915) ilmestynyt

kolme nidosta. [Ljunggren, ,,Svenska akademiens
historia" (1886) .l' R. 8.

Ruotsin kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli.
Skand. alkukielen jakautumisesta eri murteisiin

ja näiden kehittymisestä eri kieliksi ks. Sk a n

d i n a a v i 1 a i s e t kielet ja No r j a n

kieli ja kirjallisuus. Muista skand. kie-

listä eroavasta ruotsin kielestä voidaan

lavallansa pulma jo v:sta 800. mutta vasta

13:nnella vuosis. käyvät molempien itäskan-
dinaavilaisten kielten, muin. -tanskan ja

muin. -ruotsin kielen, keskinäiset eroavaisuudet

tuntuvammiksi. Näistä mainittakoon seuraavat :

1) substantiivein yks. nom:ssa r-pääte on Bäilj

nyt muin. -ruotsissa, mutta on kadonnut muin.-

tanskassa, esim. kalver: kalf (vasikka): 2) indi
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katiivin mon. 2:nen pers. päättyy muin.-ruotsissa

iv -päätteeseen, mutta on muin.-tanskassa sulanut

yhteen 3 :nnen pers. kanssa, esim. vitin: vitce tai

vita (te tiedätte) ; 3) muin.-tanskassa kehittyvät

vokaalia seuraavat k, t, p <7:ksi, cZ:ksi, b :ksi.

esim. muin. -tanskan agce: muin. -ruotsin aka
(ajaa), muin.-tanskan lolxr . muin. -ruotsin löpa,

muin.-tanskan cedce: muin. -ruotsin äta.— Samoin
kuin muiden skand. kielten kehityksessä voidaan

ruotsin kielessä erottaa kaksi kehitysjaksoa

:

muinaisruotsi ja n y k y i s r u o t s i. Mui-
naisruotsin aluo käsitti nyk. Ruotsin (paitsi

Lappia ja osia Norlannista. muin. -tanskan aluee-

seen kuuluvaa Etelä-Ruotsia ja muin.-norjaa
puhuvia Länsi-Ruotsin osia), rannikko- ja saa-

ristoseutuja Suomessa, Virossa ja Liivinmaassa
sekä eräänä aikana muutamia pieniä osia Sisä-

Venäjällä. Tämän kielimuodon kehityksessä huo-

mataan kolme jaksoa : 1) riimukirjoitus-
ten ruotsi (n. 825-1225), 2) klassilli-
nen m u i n.-r u o t s i (n. 1225-1375) ja 3) n u o

r e m p i m u i n.-r uotsi 1. keskiruotsi
(n. 1375-1525). Muinaisruotsin tuntemisen tär-

keimpiä lähteitä ovat riimukirjoitukset ja latina-

laisilla kirjaimilla kirjoitetut käsikirjoitukset.

Edellisiä, joiden luku nousee lähes 2,000 :een,

tavataan melkein kaikkialla Ruotsissa, mutta var-

oinkin LTplandissa (melkein toinen puoli), Söder-

manlandissa, Itägöötanmaalla ja Gotlannissa.

Sisällykseensä nähden nämä tavallisesti kiveen

piirretyt kirjoitukset ovat useimmiten hauta- tai

muistokirjoituksia. LTseimmat riimupiirrokset

ovat nimettömiä, mutta eräiden piirtäjäin nimet

sentään tiedetään. Näistä tunnetuimmat ovat

Ubir, Bali ja Asmundr Karasun. Lukuisimmat
piirrokset ovat 1000- ja 1100-luvuilta, aniharvat
pakanuudenaikaisia. Tarkoin kaikista on koko
germaanilaisen maailman pisin riimupiirros,

Rokin kiven n. 150 sanaa käsittävä kirjoitus,

joka sisältää ruotsalaisen sankarisadun katkelmia
(osaksi runomitallisia). — Varsinainen muin.-

ruots. kirjallisuus on muin. -norjalaista rikkaampi.

mutta paljoa köyhempi kuin muin. -islantilainen.

Se on molempia nuorempi. Vanhin käsikirjoitus

(„Äldre Västgötalagen") on 1200-luvun loppu-

puolelta. Vähän nuorempi on „Upplandslagen".
Muista tärkeistä käsikirjoituksista mainittakoon

,,Södermannalagen" (n. 1330), ,,Codex Bureanus"
(vähän 1350 :n jälkeen), ..Codex Bildstenianus"

(vv. 1420 ja 1450 välillä) ja suuri ,.Codex Oxen-

stiernianus" (v:lta 1385). Kolme viimemainittua

sisältää pääasiallisesti legendoja. -— Muin. -ruot-

sin vanhimman kehitysjakson kielimuoto on luon-

teeltaan yhtä vanhaa kuin muin.-noria ja muin.

islanti, mutta klassillisen muin.-ruotsin aikana on

kieli jo suuresti muuttunut. Näistä muutoksista

mainittakoon seuraavat, joista muutamat aina-

kin osittain ovat tapahtuneet jo edellisen kehitys-

kauden aikana: vanhat diftongit ovat supistuneet

(esim. heta, isl. heitä, öcjha, isl. auga, dröma,
isl. droyma)

;
pitkä e kehittyy ee:ksi (esim. knee,

isl. kne) ; ia muuttuu ice:ksi (esim. hicerta, isl.

hjarta); iu on r:n ja konsonantin -\-l :n jälkeen

kehittynyt */:ksi (esim. ryka, isl. rjuka, flygha,

isl. fljuga). Taivutus jonkun verran yksinker-

taistuu, mutta kieli pysyy vielä verrattain muoto
rikkaana. Verbeissä on yksikön kolme persoonaa

sulanut yhteen (esiin, prees. halla/r, imperf. /.'«/-

lape) paitsi vahvojen verbien imperfektissä (esim.

1, 3 gaf, 2 gafl). monikon 2 pers. saa päätteen

-in (esim. farin, isl. fared), passiivi -s (esim.

kallas, isl. kallask). Sanavarasto on vielä pää
asiassa puhtaasti ruotsalaista. Lainasanoja on

kuitenkin jossakin määrin, varsinkin kirkollisella

alalla, saatu latinan ja kreikan kielisiä (esim. kors
- risti, bref = kirjo, skoli = koulu, prcester = pappi)

.

— 1300-luvun koskipaikkeilla kieli muuttaa mel-

koisesti luonnetta. Keskiruotsin kehitysjakso on

taitteenaika, joka valmistaa kielon kehitystä

mu in.- ruotsista nyky is- ruotsiin. Äänteenmuutok-
sista ovat erittäinkin seuraavat huomattavat :

pitkä a muuttuu rl :ksi (esim. läta <C.lata, vdld <
vald, vdrda < vardha) ; io muuttuu iö:ksi (esim.

siö <C sio; io säilyy kuitenkin rdh: n ja rt:n

edellä, esim. fiordher, hiorter)
; g ja k (sk) ke-

hittyvin ..pehmeitten" vokaalien edessä d;':ksi ja

//:ksi i.s7/:ksii; lyhyet vokaalit pitenevät (vähiin

myöhemmin) lyhyen konsonantin edellä, ensin

suljetussa tavussa (ositu. gä/f), mutta sitten myös-

kin avonaisessa tavussa (esim. hava). Vielä tun-

tuvammat ovat taivutuksessa ja sanavarastossa

tapahtuneet muutokset. Nominien taivutus osoit-

taa häilyväisyyttä. taipumusta yksinkertaistu

maan; verbeissä muodostuu uusi taivutusryhmä.
jossa ei ole infinitiivinpäätettä, mutta kaksin

kertainen preterituminpääte (esim. bo, bodde,

bott < boa, pope, bol). Sanavarasto osoittaa niin

tuntuvaa vierasten kielten vaikutusta, ettei mi-

kään ruotsin kielen kehitysjakso ole siihen ver-

rattava. Kieleen tulvailemalla tulvii alasaksa-

laisia lainasanoja, varsinkin käsitöiden, kaupan
ja tehdasliikkeen alalta. Näihin kuuluvat esim.

lukuisat ero-päätteiset verbit, eri-, inna-, het-

päätteiset ja prefiksillä öe-alkavat substantiivit

(esim. hantera, röveri, färstinna, fromhet, bctala)

sekä useat muut (esim. klen, smaka, slott, brnka,

tvist, stövel, arbeta, frokoster). Ajanjakson loppu-

puolella on valtiollisista syistä tuntuva tansk.

vaikutus huomattavissa. - Jo 1500-luvun alku-

puoliskolla kieli eroaa sen ajan tärkeimmistä kir-

jallisista muistomerkeistä päättäen siksi tuntu-

vasti muin. -ruotsista, että sitä voidaan pitää n y-

kyisruotsina. Tämän kielimuodon kehi-

tyksessä voidaan erottaa kaksi kehitysjaksoa:

vanhempi (1526-1732) ja nuorempi (v:sta

1732). Rajan muodostaa D a 1 i n in aikakauskirja

Argus (ks. alempana). Sama kehitys runsas-

muotoisesta synteettisestä muinaiskielestä ke-

vyempään analyyttiseen nykyiskieleen kuin muissa

Skamlinaavian maissa tapahtuu Ruotsissakin us-

konpuhdistuksen aikana. Taivutus, sekä nomi-
nein että verbein, käy paljoa yksinkertaiseni

maksi : substantiivein nom., dat. ja akk. sulan

tuvat yhteen, kaikki genitiivit saavat s-päätteen.

vokaaliin päättyvät neutrit, joilla ei ennen ole

ollut monikonpäätettä, saavat monikossa pii.it

teen -n tai -cr (esim. rike-n, bageri-er) ;
adjek-

tiivi ei enää taivu sijoissa; verbeillä mon. 1 :nen

pers. saa saman muodon kuin 3 :s pers. (esim. vi

fara, foro < farom, forom) ; pronomini / (te) saa

rinnakkaismuodon Ni. Äänneopin alalta mainit-

takoon, että sj ja stj (sekä alkuperäinen että

sfc:sta kehittynyt äänneyhtymä; ks. ylempänä)
sulautuvat samaksi äänteeksi (esim. själ, skäl

ja stjiil); samoin käy h j :n ja (sekä alkuperä]

sen että £:stä kehittyneen) dj :n (esim. hjord,

gjord, jnrd ja Ruotsin ruotsissa djur). Näi-

hin vanhemman nvk. -ruotsin äänteenmuutoksiin
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liittyy nuoremman nyk. -ruotsin aikana esim.

hv.n ja Z/:n kehitys t>:ksi ja ;':ksi (esim. valp

< hvalper, juv < Ijnf). Kieli rikastuu saksasta,

latinasta ja ranskasta tulleiden lainojen kautta.

Ensinmainittuihin kuuluvat esim. lukuisat an-,

er-, för- y. m. prefikseillä alkavat sanat (esim.

nnvisa, härkomst, erövra) sekä suuri joukko
muita sanoja (kuten spräk, tapper, frakt, hurtit))

;

latinasta peräisin ovat esim. fton-päätteiset sa-

nat (nation, division). Ranskan kieli oli 1000- ja

1700-luvuilla suuressa määrin painanut leimansa
ylempien säätyjen kielenkäyttöön (lukuisista

lainasanoista mainittakoon esim. affaire, re-

spekt, talent, charmant). — Keskiajan kirjakieli

ei saattanut tuntuvassa määrässä vaikuttaa sen

ajan puhekieleen, joka pysyy murteitten kannalla.

Tällainen vaikutus käy mahdolliseksi vasta sit-

ten kuin lukutaito on tullut yleisemmäksi ja kir-

jallisuus leviää laajempiin piireihin. Vähitellen

kehittyy täten murteista vapautunut sivistynyt

puhekieli. Tämä tapahtuu kuitenkin vasta 1600-

luvun keskipalkoilla. Kirjakieli perustui pää-

asiallisesti Mälarin-maakuntien kieleen. Tämä
murre tuli siis olemaan sivistyneen puhekielen-

kin pohjana, mutta luonnollisesti puhekieli py-
syi kauan hyvin erilaisena eri seuduissa, ja vielä

tänä päivänä on suuria eroavaisuuksia huomat-
tavissa. Tuntuvin on tämä puheruotsin erikois-

luonne Suomessa. Lukuisista Suomen ruotsin eri-

koispiirteistä, mainittakoon seuraavat: sävelkorko
on aina pääpainollisella tavulla; pääpaino on
usein toisella tavulla, kun se Ruotsin-puoleisessa
ruotsissa taas on ensimäisellä (esim. allde'les ja

a'lldeles, alltsä' ja a'llfsd) ; lyhyet e- ja «-äänteet
ovat sulautuneet yhdeksi, suomen kielen e-ään-

teen kaltaiseksi äänteeksi (vrt. eld ja fälld, sett

ja lätt) ; äänneyktymässä dj kuuluu vielä aina d
(ks. ylempänä)

;
useat substantiivit ovat moni-

kossa or-päätteiset (esim. bullor, backor, slädor;

Ruotsissa bullar, backar, slfidar) ; verbien taivu-

tuksessa huomataan osaksi vanhettuneita muo-
toja (esim. las-läste), osaksi uusia (esim. res-
reser, veg = vigdc, galade = gol t. galde) . Sana-
varastossa on sadoittain sanoja, jotka ovat tun-

temattomia ainakin suurissa osissa Ruotsia. Ne
ovat useimmiten arkaismeja (esim. klockan är en
kvart fätt i tolv: ingen ttvvel - iniet tvivel)

;
pro-

vinsialismeja 1. murteellisuuksia (esim. gruta sig =
einehtiä, gräfta = kuokkia) tai fennisismejä (esim.

höta - hautoa, kyttland = kytömaa, dit ända =

sinne saakka), mutta ovat joskus muistakin kie-

listä tulleita, esim. venäjän kielestä (blini,

isvoschik). Eroavaisuuksia oli todistettavasti ole-

massa jo ennen vuotta 1809, mutta ne ovat sen
jälkeen suuresti lisääntyneet. Kirjakielessäkin
tavataan näitä ..finlandismeja" sangen runsaasti.

[J. E. Rydqvist, ..Svenska spräkets lagar",

I-VI (1850-83); K. F. Södervall, ..Hufvud-
epokerna i svenska spräkets utbildning" (1870)

;

Karl Ljungstedt, ,,Grunddragen af modersmälets
historia" (1898) ; A. Noreen, ,,Altschwedische gram-
matik" (1904), sama, ,,Värt spräk" (1903 seur.) ;

G. Cederschiöld. ..Svenskan som skriftspräk"
(1897) ; A. Kock, ,,Spräkhistoriska undersöknin-
gar om svensk akcent", I-II (1878-85), sama, ,,Stu-

dier öfver fornsvensk ljudlära". I-II (1882-86),
sama, „Die alt- und neusch\vedische aceentuie-
rung" (1901), sama, ,,Svensk ljudhistoria" (1906
seur.). — Koulukielioppeja: D. Ä. Sundön, ,,Svensk

spräklära" (1869; uus. pain.) ; E. Brate. ..Svensk
spräklära" (1898); N. Beckman, „Svensk spräk-
lära" (1904). — Sanakirjoja: A. F. Dalin, ,,Ord-

bok öfver svenska spräket" (1850-55) ; D. A. Sun-
dell, ,,Ordbok öfver svenska spräket", I, II

(1892); „Svenska akademiens ordbok" (1893
seur.)

; K. F. Södervall, ,,Ordbok öfver svenska
medeltidsspräket". T-TI (1884 seur.. päättämättä):
Fr. Tamm, „Etymologisk svensk ordbok", I

(1905, päättämättä)
; aikakauskirja ,,Spräk och

stil", I-XIV (v:sta 1901).]

2. Kirjallisuus. Ruotsin kirjallisuuden
vanhimmat muistomerkit tavataan muistokivien
riimukirjoituksissa. Nämä ovat yleensä hyvin
lyhyitä, mutta niiden joukossa on kuitenkin sel-

laisia, jotka todistavat, että pakanallisilla ruot-

salaisilla on ollut kokonainen sarja sekä myy-
tiilisiä että historiallisia kansanrunoja. Myöhem-
min syntyneellä isl. skaldirunoudellakin on ehkä
ollut edustajia Ruotsissa, mutta heidän runoel-

miensa laatu samoin kuin heidän nimensäkin
ovat meille tuntemattomia. Mitään isl. sota-
kirjallisuutta vastaavia kirjallisia tuotteita ei

myöskään ole olemassa, jos kohta varmana voi

pitää, että Ruotsissakin suku-,.sagoja" on ker-

rottu. Yleensä Ruotsin pakanuudenaikaisen kir-

jallisuuden sirpaleissa ei huomata jälkiä ulkoa-

päin tulleista kirjallisista herätteistä. Ruotsi ei

tarjonnut isl. skaldeille kiitollista toimialaa, rik-

kaita ylimyksiä kun oli vähän
;

ja kauppa jou-

tui aikaisin saksalaisten käsiin, joten kauppa-
retketkin tässä suhteessa jäivät merkitystä vaille.

Vasta 13 :iinen vuosis. alussa kristinusko
vakaantuu Ruotsissa ja siten maa joutuu euroopp.
kulttuurin vaikutuksen alaiseksi. Katolisen kir-

kon suojassa ruotsalaisten synnynnäinen uskon-
nollinen mielensävy nyt saa vapaasti kehittyä,

ja uskonnollisella alalla ruotsalaiset tulevat

pohjoismaiden johtajiksi. Skandinaavian ainoa
huomattava uskonnollinen persoonallisuus on
Pyhä Birgitta (k. 1373. ks. t.), jonka perus-
tamalla birgittalaismunkistolla on erinomaisen
suuri merkitys Ruotsin sivistyshistoriassa. Kir-
jallinen toimi liittyy aina uskonpuhdistuksen
aikakauteen saakka Vadstenan ja Naantalin luos-

tareihin. Näissä käännetään joukko hartauskir-

jallisuutta, ja legendarunous painaa leimansa
keskiajan koko maailmankäsitykseen. On sanottu,

että legenda keskiajan ihmisille merkitsi samaa
kuin sekä tieto- että luivikirjallisuus meille.

Tärkeimmät legenda-käsikirjoitukset on edellä

mainittu (ks. Ruotsin kieli). Keskiajan
muu hengellinen kirjallisuus oli puhtaasti kirkol-

lista laatua: rukouskirjoja, hymnejä, messu-
kirjoja.

Euroopp. kulttuurivaikutus näyttäytyi muilla-

kin aloilla kuin kirkollisella. Ruotsi joutui ritari-

ajan jälkimaininkeihin. mutta ritarilaitos ei

saanut pohjoismaissa suurta loistoa eikä ritari-

runouskaan saavuttanut samaa kukoistusta kuin
Euroopan muissa maissa. Tärkeimmät tuotteet

tällä alalla ovat n. s. E u f e m i a n 1 a u 1 u t.

jotka Eerik-herttuan anoppi, Norjan kuningatar
Eufemia, käännätti ruotsiksi kolmesta tunnetusta

runoromaanista (Ivan Leijonaritari. Normandian
herttua Fredrik; Flores ja Blanzeflor). Ritari-

ajan muistoja säilyy myöskin paljoa myöhemmin
muistiinkirjoitetuissa balladeissa. Balladit ovat

ainoat keskiaikaiset maallisen runouden tuotteet.
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joilla on pysyvä kirjallinen arvo. Ne olivat alku-

jaan piiritanssilauluja. Balladissa on aina ker-

tova sisällys; mutta sen jako säkeistöihin ja

näissä tavattavat kertosäkeet antavat sille lyy-

rillisen leiman. Eepillisen osan esitti juhlatilai-

suuksissa varsinainen ammattimies, esilaulaja 1.

lekare; kertosäkeeseen yhtyivät sitten kaikki

muut tanssijat. Balladin kukoistusaika on 14 :s

vuosis. Runoilija on aina tuntematon. Aikojen
kuluessa balladi vähitellen muuttui, säkeitä jäi

pois. toisia tuli sijaan, mutta luonteeltaan se

pysyi sanianlaiscn;i. Sisällykseen katsoen balladit

oval hyvin vaihtelevia. Milloin lauletaan muinais-
germ. maailman mahtavista uroista ja kunin-
kaista (esiin. Didrik Berniläisestä), milloin taas

myy tiilisistä olennoista (kuten keijukaisista,

vuorihiisistä y. m.). Sangen lukuisia ovat n. s,

ritarilaulut, ja muutamat ovat historiallisia siinä

suhteessa, että ainakin nimet liittyvät tunnet-

tuihin tapahtumiin tai henkilöihin. — Aivan
toinen maailmankatsomus kuin balladissa, joka
kauttaaltaan on ylimyksellinen, kohtaa meitä

keskiajan historiallisessa laulussa, jonka tarkoi-

tuksena on ylistää isänmaallisia sankaritekoja.

Tällaisia ovat piispa T h o m a a n runoelmat. —
Varsinainen historiankirjoitus alkaa pappien ja

munkkien päiväkirjoissa (diaarioissa) tai kunin-

kaitten, piispojen ja laamannein luetteloissa

(annaaleissa) tavattavista hajanaisista muistiin-

panoista. Niistä syntyi keskiajan kronikka,
jossa tapahtumat sinänsä luetellaan kirjoittajan

niistä lausumatta mielipidettänsä tai asettamatta

niitä keskinäiseen yhteyteen. Usein nämä kroni-

kat olivat runomuotoisia, mistä syystä niitii

sanotaan ..riimikronikoiksi". Vanhin on n. s.

Eerikin kronikka (n. v:lta 1320), joka esittää

Folkungein historiaa v :een 1319. Sen päähenki-

lönä esiintyy Eerik-herttua, ja sen tekijä on
ehkä sama henkilö, joka on kääntänyt Eufemian-
laulut ruotsiksi. Myöhemmistä kronikoista mai-

nittakoon Kaarlen kronikka ja Sturein kronikat,

jotka eivät kuitenkaan runolliselta eivätkä histo-

rialliselta kannalta vedä vertoja edelliselle. —
Historialliseen kirjallisuuteen liittyy tavallaan

valtio-oikeudellinen teos ..Um styrilsi kununga
ok höf/unua". joka esittää Ruotsin hallitustavan

periaatteet.

Keskiajan kirjallisuudesta mainittakoon vielä

sen sivistyshistoriallisessa suhteessa tärkeimmät
tuotteet, vanhat m a a kuut a 1 a i t. Niiden juuret

ulottuvat kauas muinaisuuteen, ja ennen kristin-

uskon maahantuloa ne runosäkeiksi sepitettyinä

suullisena perintönä kulkivat sukupolvelta suku-

polvelle. Kullakin maakunnalla oli oma laaman-

ninsa ja hänen velvollisuutenansa oli muistossa

säilyttää isiltä perityt lait ja käräjissä teroittaa

ne kansan mieleen. Aikaa voittaen, varsinkin

kristillisen kulttuurin päästyä voitolle, ruvettiin

kokoamaan, järjestämään ja muistiinkirjoitta-

maan naitit lakimääräyksiä. Todistettavasti täl-

laisia muistiinpanoja on jossakin määrin tehty

jo pakanuuden aikana. Vanhin säilyneistä maa-
kuntalaeista on vanhempi Länsigöötan laki. joka

luultavasti toimitettiin jo 1200-luvun alkupuo-

lella, jos kohta vanhin käsikirjoitus on n. v:lta

1281 tai heti sen jälkeiseltä ajalta.

Uskonpuhdistajain täytyi saavuttaakseen pää-

määränsä käyttää kansan omaa kieltä. Täten
äidinkieli nostettiin latinan kielen rinnalle ja

kansallisen omakielisen kirjallisuuden syntymi-
nen kävi siten mahdolliseksi. Kaunokirjallinen
tuotanto oli uskonpuhdistuksen aikakaudella
hyvin köyhää; aika oli luonteeltaan käytännöl-
linen, ja kaikki kirjallisuus sai opettavan leiman.

Ajan merkillisin persoonallisuus ja suurin kir-

jailija oli Olaus Petri (1493-1552, ks. t).

Kustaa Vaasan reformi ei olisi ollut mahdollinen
ilman voimakkaan yleisen mielipiteen apua, ja

tiimiin mielipiteen luominen on suureksi osaksi

katsottava Olaus Petrfn ansioksi. Hiin se kirjai-

li jatoimessaan ensimäisenä kääntyi koko kansan
puoleen, .la tämän kirjailijatoimen pääpyrintönä
oli toteuttaa protestanttisuuden periaatteet, saat-

taa ihmiset persoonalliseen suhteeseen Jumalan
kanssa ja itsenäiseen uskonnolliseen vakaumuk-
seen. Kaikilla aloilla, joilla hiin on liikkunut:

raamatunkäännöksen, historiantutkimuksen, näy-

telmäkirjallisuuden, virsien ja kansantajuisen
kirjailijatoimen, hän on lämminsydäminen ja

laajakatseinen humanisti. Hänen kielensä on
selvää ja ytimekästä, se lähentelee sen ajan

puhekieltä ja siten Olaus Petri tulee nykyis-

ruotsin kirjakielen luojaksi. Hänen veljensä

Laurentius Petri (k. 1573. ks. t.) on kir-

jailijana tuotteliaampi kuin Olaus ja oppineempi
teologi, mutta häneltä puuttuu veljen rohkeus ja

suurisuuntainen selvänäköisyys. — Mitä ajan
tieteelliseen tutkimukseen tulee, harrastettiin

teologian ohella ainoastaan historiaa. Siinäkin

Olaus Petri kohoaa muiden yläpuolelle : hän on
ainoa, joka kronikassaan noudatti kriitillistä

metodia. Huomiota ansaitsee kuitenkin keski- ja

uuden ajan rajalla eläneen Olaus Mag-
nuksen (ks. t.) suuri teos ..Historia de genti-

bus septentrionalibus", joka vielä tänä päivänä

on arvokas sivistyshistoriallinen lähde. Historian-

tutkijana vaikutti myöskin Johannes M es-

sen i us (k. 1636. ks. t.). joka ..Seondia illu-

strata"ssaan kuvasi Ruotsin kohtaloita aina

vedenpaisumuksesta asti vuoteen 1616. „Histo-

riallisia" ovat myöskin Messeniuksen näytelmät

(esim. ,,Disa" ja ..Signill"). joita Upsalan yli-

oppilaat esittivät markkinayleisölle. Kotimaisen
aiheensa vuoksi näillä draamoilla, on jonkinlai-

nen merkitys, mutta muuten draama uskonpuh-
distuksen vuosisadalla ei sanottavasti kehittynyt.

Ruotsissa, kuten muussa Euroopassa, muodostui
keskiaikaisista uskonnollisista juhlanäytelmistä

ensin raamatunaiheisia näytelmiä, joiden tarkoi-

tuksena oli valaista Raamattua ja vaikuttaa opet-

tavasti. Niin esim. Olaus Petri'n ..Tobie come-

dia"ssa. vanhimmassa ruots. näytelmässä, esite-

tään luterilaisen kirkon käsitys avioliitosta.

Kouluissa ja yliopistossa esitettiin n. s. ..koulu-

komedioja". Näilläkin oli kasvatuksellinen tar-

koitus; totuttaa nuorisoa puhumaan kaunista

latinaa. Ensin esitettiin pääasiassa Terentiuksen

komedioja. mutta pian syntyi jäljittelyjä, jotka

saivat uuden kristillisen sisällyksen. Vasta 1600-

luvun alussa syntyy engl. ja saks. vaikutuksesta

sivutarkoituksista vapaa näytelmä. Ensimäinen

tämänlaatuinen ruotsink. näytelmä on Magnus
O 1 a i A s t e r o p h e r u k s e n ..En lustig kome-
dia vid namn Thisbe". — Aikakauden lyyrillinen

runous on jokseenkin mitätöntä. Mainitsemista

ansaitsee kuitenkin kirjavista elämänvaiheistaan

tunnettu Lars Wivallius ik. 1669. ks. t.).

jolla epäilemättä oli suuremmat runoilijalah jat
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kuin kellään seuraavan aikakauden runoilijalla,

mutta josta ei epäsäännöllisten elintapojensa

vuoksi tullut uranaukaisijaa. — Kolmikymmen-
vuotisen sodan kautta Ruotsi joutui vilkkaam-

paan vuorovaikutukseen euroopp. kulttuurin

kanssa; renesanssin aatteet tulvivat nyt yli ennen
vartioitujen rajojen. Teologinen maailmankatso-
mus väistyi maallisemman käsityksen tieltä.

Papit eivät enää yksin edustaneet korkeampaa
sivistystä, tiedettä ja kirjallisuutta. Aatelisto

muuttui pelkästä sotilasaatelistosta sivistyneem-

mäksi virkamiesaateliksi, joka suosi tieteitä ja

kirjallisuutta. Ruotsin valtiollinen suuruus he-

rätti eloon kansallisen ylpeyden ja itsetietoisen

isänmaanrakkauden, joka innostutti ahkeraan
työhön kulttuurikannan kohottamiseksi. Tahdot-

tiin myöhäisrenesanssin ohjelman mukaisesti toi-

selta puolen luoda isänmaalle niin loistava men-
neisyys kuin se tulevaisuus oli, josta uneksuttiin,

ja toiselta puolen aikaansaada maan omalla kie-

lellä kirjallisia tuotteita, jotka vetäisivät vertoja

suurien kulttuurimaiden parhaille. Aikakautensa
melkein kaikkia pyrintöjä edustaa Georg
Stiernhielm (1598-1672, ks. t.) . Hän oli

monipuolinen renesanssiluonne, joka kuitenkin ha-

joittamalla voimansa mitä erilaisimpiin tehtäviin

jäi suureksi aloittelijaksi. Suurimman merkityk-
sensä hän on saanut runoilijana. Jo hänen oma ai-

kansa piti häntä , .Ruotsin runouden isänä" ja itse-

kin hän näyttää käsittäneen merkityksensä antaes-

saan runokokoelmalleen nimen ,,Musse suethizan-

tes, thet är säng-gudinnor nu först lärande
dichta och spela pä svenska". Punaisena lan-

kana Stiernhielmin runoudessa on huomattavissa
toiselta puolen raikas elämänilo ja toiselta puo-

len harvinainen kyky nähdä ja kuvata havain-
nollisesti, ominaisuus, joka myöhemmin ilmaan-
tuu useissa ruots. runoilijoissa (mainittakoon
Lucidor, Bellman, A. M. Lenngren, Strindberg)

ja jota on pidetty pohjoismaisena piirteenä.

Stiernhielmin jälkeen alkaa Ruotsin runoudessa
hyvin hedelmätön aika. Hänen seuraajansa nou-

dattavat hänen kuuluisimmissa runoissaan
,
Her-

cules" ja ,,Bröllops-beswärs ihugkommelse" viit-

tomaansa kahta pääsuuntaa. Ensinmainittu opet-

tavainen runoudenlaji muuttui pian kuivaksi

moraliseeraamiseksi, mutta toinen laji. tilapää-

runous, ja erittäinkin juomalaulu, sai useita jäl-

jittelijöitä, mikä oli luonnollisena seurauksena
maassa ja varsinkin yläluokissa vauhtiin pääs-

seistä ylellisistä elämäntavoista. Näistä huomat-
tavimmat ovat L ars J o h a n s s o n (k. 1674.

tavallisesti tunnettu runoilijanimellään Luci-
dor, ks. t.) ja Johan R u n i u s (k. 1713,

ks. t.). Lucidor on humoristi. Hänen bakkant-
tisen hurjaan iloisuuteensa sekaantuu usein

kaihomielinen alakuloisuus, joka välistä lähenee
epätoivoa. Lucidor on myös kirjoittanut syvää
uskonnollisuutta sekä elävää persoonallista syn-

nintuntoa huokuvia virsiä. Tilapäärunoilija oli

Runiuskin, mutta hänellä on valoisampi elämän-
katsomus. Parhaissa runoissaan hän on kuvan-
nut ruots. pikkuporvarielämää. sekä elävämmin
kuin kukaan ennen Bellmania Tukholman ympä-
ristöjen luonnonihanuutta. — Hengellisellä runou-
della on monta etevää edustajaa, joiden yhteisen
työn tuloksena on 1695 v:n virsikirja, joka sit-

ten oli Ruotsissa käytännössä v:een 1819 ja

Suomessa aina v:een 1886. Ajan virsisepistii

ansaitsevat etupäässä mainitsemista H a q v i n

Spegel (k. 1714, ks. t.), Jesper Sved-
berg (k. 1735, ks. t.) ja Jakob A r r h e-

nius (k. 1725). Paitsi virressä pyrkii uskon-
nollinen mieliala ilmoille myöskin uskonnollisessa
eepoksessa. Tällainen on Spegelin ,,Guds verk och

hvila", joka esittää luomispäivien historiaa. —
Suomessakin vaikutti tällä aikakaudella etevä
hengellinen runoilija, Jakob Frese (k. 1729,

ks. t.). — Kuvaamataiteissa oli 1600-luvun alku-

puolella varsinaisen renesanssin jälkeen barokki-
tyyli päässyt valtaan. Samanlainen kehitys on
huomattavana kirjallisuudessakin, missä tätä

suuntaa perustajansa it. M a r i n i'n (ks. t.)

mukaan on nimitetty marinismiksi. Sen tunnus-
merkkinä on teennäinen, pöyhkeilevä esitystapa,

joka tavoittaa suurta loisteliaisuutta kuvauk-
sessa, suosii siroa ja monisanaista tyyliä, run-

saasti vertauskuvia ja vastakohtia (antiteesejä).

Marinismin varsinainen edustaja Ruotsissa on
Gunno Dahlstierna (k. 1709), jonka ete-

vin tuote tällä alalla on Kaarle XI :n kuoleman
johdosta kirjoitettu prameileva sururuno ,,Kunga-
skald". Kansanlaulutyylinen on sitävastoin hä-

nen runoelmansa ,,Giöta-Kiämpa-visa om känin-
gen ä Herr Pädar" (Narvan voiton johdosta).

Barokki-aikana paimenrunouskin pääsi suureen
vauhtiin. Tämän runoudenlajin harjoittajista

mainittakoon Gustaf Rosenhane (k. 1684)

ja Urban Hiärne (k. 1724). — Ajan isän-

maallinen pyrkimys painaa leimansa silloisiin

tieteellisiinkin tutkimuksiin. Kieli- ja muinais-
tutkimus käyvät tässä suhteessa käsikädessä.

Uranaukaisijana tällä alalla oli Kustaa II Aadolfin
ja Stiernhielmin opettaja Johan Thoma?
Bure (k. 1652, ks. t.), m. m. runa-tutkimuksen
perustaja Ruotsissa. Huippuunsa ajan haaveileva
isänmaallinen tutkimustapa pääsi Olof R u d-

beckin (k. 1702, ks. t.), kuuluisassa teoksessa

,,Atland eller Manheim", jossa koetetaan todistaa,

että Ruotsi, Platonin mainitsema ihmemaa Atlan-
tis, on ollut kaiken sivistyksen kehto. Teos on
etupäässä katsottava tekijänsä valtavasta mieli-

kuvituksesta lähteneeksi kauniiksi runoelmaksi,

mutta se todistaa samalla harvinaista oppinei-

suutta. Rudbeck oli Ruotsissa aikansa monipuo-
lisin oppinut, joka varsinkin luonnontieteiden

alalla on hankkinut itselleen pysyvän maineen.
Muutamia vuosia hänen kuolemansa jälkeen

Ruotsi kukistui suurvalta-asemastaan, ja samalla

särkyivät kauniit suuruudenunelmat. Uusi krii-

tillisempi aika seurasi.

18 :s vuosis. on Ruotsille valtiollisessa suhteessa

alenemisen aika, mutta sisällisesti on henkistä

edistystä huomattavissa. Valta siirtyi kuninkaalta
kansan käsiin, ja tämä seikka herätti velvolli-

suudentuntoa yksilössä ja synnytti monenlaisia

kansallisia harrastuksia. Kaikki tarmo suunnat-

tiin sodan aikaansaamien vaurioiden parantami-
seen, joten vapauden ajasta tulee ,.hyödyn aika

kausi". Tieteet, etupäässä luonnontieteet, saavut-

tivat ennen aavistamattoman kukoistuksen, ne

kun olivat edistykselle ..hyödyllisiä". Tämän
Ruotsin tieteellisen loistokauden kuuluisin nimi

on Karl von Linnfi (ks. t.). Kirjallisuus

tosin ei saavuta samaa euroopp. mainetta, mutta
silläkin alalla edistys on tuntuva. Tähän vai-

kuttivat paitsi kotimaiset olot euroopp. kulttuuri-

liikkeet, varsinkin valistusfilosofia. Tämän Eng-
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lannista lähteneen aatesuunnan opit tulevat

Ranskan välityksellä tunnetuiksi Ruotsissa. Var-
sinkin Voltairella ja Rousseau'lla oli suuri vai-

kutus. Siten valistusfilosofia ja ranskalais-

klassillinen makusuunta samaan aikaan ja toi-

siinsa kietoutuneina saapuivat Ruotsiin. Näistä
jälkimäinen kulttuuri-ilmiö on vanhempi. Vas-

tustaen barokki-tyylin (marinismin) liioiteltua

sanaprameilua se vaalii runoudelta selvyyttä ja

sopusuhtaisuutta. Esikuvina pidetään vanhoja
kreik. ja roomal. kirjailijoita, erittäinkin kiinni-

tetään huomiota heidän tasaiseen täsmällisyy-

teensä. Muoto tulee siten hiotuksi ja siroksi,

mutta runous muuttuu sisällyksensä puolesta, sen

kun tulee palvella ..tervettä järkeä", kuivakiskoi-

seksi deklamoivaksi kaunopuheisuudeksi. Jo 1600-

luvun loppupuolella tämä uusi suunta oli saanut
jonkun verran alaa Ruotsissa, mutta vasta 1700-

luvulla se pääsee valtaan, kohoten korkeammil-
leen Kustaa III:n aikana. Ajan kuuluisimmista
kaunopuhujista mainittakoon K. G. Tessin
(ks. t.) ja A. J. von H ö pk e n (ks. t.). Rans-
kalais-klassillisen maun ohessa on huomattava
toinen. Englannista saapunut vaikutus. Se tulee

näkyviin suorasanaisessa kirjallisuudessa, erit-

täinkin n. s. siveysopillisissa viikkolehdissä. -

Tämän porvarillisen ajan kuvaavimpia piirteitä

on myöskin liittyminen yhdistyksiksi ja akate-

mioiksi. Niistä mainittakoon Tukholman tiede-

akatemia (1739), Kirjallinen akatemia (1753),
Tankebyggarorden (1753) ja Utile dulci (1766).
— Uuden runouden varsinainen aloittaja on
Olof von Dalin (1708-63, ks. t.), jonka suu-

rin merkitys on siinä, että hän on uudistanut
ruots. proosatyylin. Hänen tavatonta huomiota
herättäneestä aikakauskirjastansa ..Then swänske
argus" katsotaankin alkavan ruotsin kielen uuden
kehityskauden. Mestari hän on myöskin kansan-
omaisissa lauluissaan. Dalin harrasti aikansa ja

isänmaansa kysymyksiä ja sai säädyiltä tehtä-

väkseen kirjoittaa Ruotsin valtakunnan historian,

minkä hän suoritti suurella menestyksellä. Dalin
ei ollut mikään syvä luonne, ja haitallisesti

hänen kirjaili jatoimeensa vaikutti hänen voi-

miensa hajaantuminen erilaisiin tehtäviin ja

osanotto turhamaiseen hovielämään. — Dalinin

runouden vaietessa esiintyy nuorempi runoilija-

piiri, jonka yhdistävänä voimana oli Hedvig
Charlotta Norden f ly elit (1718-63, ks. t.),

joka vaati runolta välitöntä persoonallista tun-

netta. Kulttuurihenkilönä hän on huomattava
senvuoksi. että hän puolusti naisen oikeutta

saada kehittää kaikkia luontonsa mahdollisuuk-
sia. Hänen piiriinsä kuuluivat kreivit Gustaf
Philip Creutz (1731-85, ks. t.) ja Gustaf
Fredrik G y Ilen b o r g (1731-1808. ks. t.)

.

Creutz, syntyjään suomalainen, on Ruotsin etevin

paimenrunoilija, eikä häntä ennen kukaan ollut

saavuttanut sitä kielen ja muodon notkeutta,

mikä ilmenee hänen kuuluisassa runoelmassaan
,,Atis och rämillä". Gyllenborg liikkui pääasial-

lisesti opetusrunon ja satiirin alalla ja on engl.

vaikutuksen alaisena kirjoittanut sarjan maalai-

levia luonnonkuvauksia, ,,Arstiderna". Myöhem-
min hän sepitti joukon moralisoivia ..fabuloita".

— Vapaudenajan valtiolliset harrastukset tulevat

kirjallisuudessakin näkyviin, esiintyy kaksi uutta

runoudenlajia: valtiollinen laulu ja valtiollinen

satu. Kummallakin alalla tapaamme Dalinin ni-

men, mutta vielä suurempaa huomiota herätti

Anders Odelin (k. 1773, ks. t.) »Sinclairin
laulu", joka puolestaan nostatti sotaista innos-

tusta, mistä 1741 vuoden sota oli seurauksena.
Ruotsin ensimäinen alkuperäinen romaani oli

,,Adalrik ja Göthilda", Jakob Henrik
M ö r k in (k. 17i>3. ks. t.) kirjoittama. — Myö-
hemmän vapaudena jan levottomien, epävarmojen
olojen mestarillisena kuvaajana Karl Mikael
B e 1 1 m a n i

1740-!)."), ks. t.) on ..Fredmanin
epistolani" ja ..Fredmanin laulujen" kautta saa-

vuttanut ikimuistettavan maineen. Tyyliltään

hän eroaa kaikista 1700-luvun runoilijoista sa-

moinkuin realistisessa sekä ihmiselämän että

luonnon kuvaamisessa. Hän on ruots. huumorin
etevin edustaja. Useimmissa hänen runoissaan
vallitsrc väkevä, haltioitunut elämänilo, mutta
usein niihin sekaantuu eleginen perussävel, mikä
on aiheuttanut Tegnerin sanat hänen ,.ruusun-

punervasta surustaan".

Kirjallisessa suhteessa Kustaa III:n aikakausi

on edellisen jatkoa. Kustaa III :n valtaistui-

melle-nousu merkitsi muutosta vain valtiollisella

alalla. Kansa oli väsynyt vapaudenajan puolue-

riitoihin ja näki kuninkaassa verettömän val-

lankumouksen jälkeen isänmaan pelastajan. Kir-

jallisuutta ja taiteita harrastavan kuninkaan
suojassa runous käy kohti valoisata tulevai-

suutta. Ransk. maku on vielä ylivallassa ja kir-

jallisuuden muodot samat kuin ennen. Valistus-

filosofian opit leviävät laajempiin piireihin. Kus-
taa III kerää ympärilleen eteviä runoilijoita, hel-

pottaa raha-avuilla ja viroilla heidän toimeen-

tuloansa, perustaa Ruotsin akatemian (1786), luo

ruotsalaisen teatterin ja esiintyy itse runoilijana,

varsinkin draaman alalla. Kustavilaisessa ru-

noudessa voimme erottaa kaksi pääsuuntaa. Toi-

sen, voltairelaisen. tunnusmerkillisimpiä piir-

teitä on kylmä järjenmukaisuus ja terävä krii-

tillisyys; toinen, rousseaulainen. puolustaa mieli-

kuvituksen vapautta ja tunteiden oikeutusta.

Edellisen suunnan huomattavin edustaja on J o-

han Henrik Kellgren (1751-95, ks. t.).

aikansa suurin runoilijakyky. Hän vaati runou-

delta ennen kaikkea selvyyttä ja totuutta. Nämä
ominaisuudet ilmenevät hänen omissa runoissaan.

Terveen järjen edustajana hän säälimättömästi

ruoskii ajan taipumusta taika- ja ihmeuskoon.
henkien näkemisiä j. n. e. Kellgrenin syvä ja

virkeä luonne oli alituisesti kehittymis- ja uu-

distumistilassa. Hänen elämänkatsomuksensa sy-

ventyi, hänen tunne-elämänsä jalostui, ja tuo nuo-

ruusvuosinaan aistillinen runoilija ylisti elämänsä
loppuaikoina puhtaan rakkauden onnea. — Vol-

tairelaisen suunnan muista runoilijoista, mainit

takoon Johan Gabriel O x e n s t i e r n a

(1750 1818. ks. t.). joka seuraa Creutzin ja Gyl-

lenborgin jälkiä kuvailevana runoilijana. G u d-

nm n d Göran Adlerbeth (1751-1818, ks.

t.i. näytelmäkirjailija ja etevä kääntäjä, sekä

Karl Gustaf af Leopold (1756-1829, ks.

t.). Leopoldilla ei ollut suurta lyyrillistä syvälli-

syyttä ja lämmittävää vakaumusta, mutta hän oli

lahjakas runoilija, aina selväniuotoinen, hillitty

ja siro. Tietorikkaana sekä estetiikkaan ja filo

sotiaan perehtyneenä hän esiintyi Kellgrenin kuo-

leman jälkeen akateemikkojen johtajana ja sai

ensi sijassa vastaanottaa nuorien hyökkäykset.

Suorasanaisena kirjailijana hän voittaa useim
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mat aikalaisistaan. — Läheistä sukua Leopoldille

viimemainitulla alalla oli Nils v. Rosen-
s tein (ks. t.), joka jatkoi Tessinin ja Höpkenin
kaunopuheisuutta. Loistavia muistopuheita kir-

joitti pappi Magnus Lehnberg. — Rousseau-

lainen suunta tahtoo ulkonaisen muodon noudat-

tamisen, järjenpalvelun ja objektiivisuuden sijalle

asettaa subjektiivisen vapauden. ,,Myrsky- ja

kiihko"-kausi tekee siten tuloaan Ruotsin kirjalli-

suuteen. Ensi rynnäköllään se tosin ei jaksanut ku-

kistaa vastustajaansa, mutta sillä oli tulevaisuus

puolellaan. Tuon ensimäisen rynnäkön johtaja oli

Thomas Thor i Id (1759-1808, ks. t.).

Vaikka ei itse ollut mikään etevä runoilija,

avasi hän runoudelle uusia näköaloja. Puolustaen
luonnon ja tunteen oikeutta hän hyökkäsi kus-

tavilaisen muodollisen turhamaisuuden ja yksi-

puolisen järjenjumaloimisen kimppuun. Hänen
myöhemmällä iällä kirjoittamansa ,,Götamanna-
sänger" ovat tosikansallisen ruots. runouden
enteitä. Thorildin runollinen täydentäjä on

Bengt Lidner (1757-93, ks. t.), ajan ensi-

mäinen merkittävä sentimentaalinen runoilija,

joka runoissaan ainakin osaksi toteutti sen,

minkä puolesta Thorild taisteli. Näissä ilmenee

subjektiivista tunnehaaveilua ja hillitöntä mieli-

kuvitusta. •— Akateemisen suunnan vastustajiin

kuului myöskin Karl August Ehren-
svärd (k. 1800, ks. t.), joka puolusti taiteen

itsenäisyyttä ja vaati antiikkiin palaamista.

Myöhäiskustavilaisella aikakaudella on monessa
suhteessa toinen leima. Akateeminen runous oli

1700-luvun lopussa elänyt parhaat päivänsä ja

saks. vaikutus alkaa käydä yhä tuntuvammaksi
(Sclrller, Goethe, Voss). ..Nuoremmista kustavi-

laisista" huomattavimmat ovat rouva Lenngren,
Franzen ja Wallin. He liikkuvat etupäässä

opetusrunon, lapsi-idyllin ja seuralaulun alalla.

Anna Maria Lenngren in (1755-1817,

ks. t.) runoelmat ovat pääasiallisesti idyllejä ja

satiireja. Milloin hän lämpimällä myötätunnolla
kuvaa lapsuuden iloja, yksinkertaisia maalais-

oloja tai töllin elämää, milloin taas ruoskii aika-

laistensa heikkouksia. Kaikissa ilmenee rauhai-

saa suloutta, tasaista iloa. terävää arvostelua ja

leikkivää sukkeluutta. — Frans Mikael
Franzenin (1772-1847. ks. t.) olisivat hänen
rikas tunne-elämänsä, lämmin uskonnollisuutensa

ja hieno muotoaistinsa voineet tehdä uuden uran
raivaajaksi kirjallisuuden alalla, mutta hän jätti

luonnollisimman, omintakeisimman alansa, kodin
ja lemmenonnen kuvailemisen, yrittääkseen voi-

miansa suuremmissa ajan vaatimusten mukai-
sissa runoissa, joihin hänen voimansa eivät riit-

täneet. Hänen merkityksensä runoilijana perus-

tuu sentähden hänen aikaisempaan lyriikkaansa,

jonka pääasiallisimpia ominaisuuksia ovat puh-
das viattomuus, yksinkertaisuus, lempeys ja

kristallikirkas muoto. Franzen oli Suomen suu-

rin runoilija Ruotsin-vallan aikana. Vielä sel-

vemmin kuin luinen edelläkävijöissään Fresessä
ja Creutzissä tulee suomalainen sävy ilmi hä-

nen runoissaan. Virsienkin seppänä Franzen on
huomattava. Etupäässä viimemainitulla alalla

on tullut kuuluisaksi Johan Olof VV allin
(1779-1839, ks. t.), „Pohjolan Davidinharppu",
jonka pääasiallisin ansio on Ruotsin oivallisen

virsikirjan aikaansaanti 1819.

19:nnen vuosis. alussa oli koko Euroopassa
huomattavissa voimakas reaktsioni sekä va-

listusajan järjenjumaloimista että sen kosmo-
poliittisia pyrkimyksiä vastaan. Romantiikka
kulki voittoisasti kautta Euroopan ja Na-
poleonin maailmanvalta herätti kansallisuuden-

aatteen täyteen tietoisuuteen. Ruotsinkin hen-
kisessä elämässä ja kirjallisuudessa nämä vir-

taukset saavat aikaan suuria muutoksia. Ransk.
maun ylivallan kukistaminen jäi uusromantiikan 1.

Ruotsissa n. s. f o s f o r i s m i n tehtäväksi. Seu-

raten Thorildin viittomaa suuntaa fosforistit vas-

tustivat akateemis-klassillisen suunnan käsitystä

runoudesta. Se ei saisi alistua hyödyn palveluk-

seen eikä myöskään olla vain miellyttävänä ajan-

vietteenä. Se oli oleva koko elämän pääsisällyk-

senä ja suurimpana voimana, joka siirtäisi ih-

misen pois jokapäiväisistä oloista tuntematto-

maan ja äärettömään. Aiheensa uusromantikot
valitsivat uneksituista satumaailmoista, men-
neistä ajoista ja kaukaisista maista. Mielikuvi-

tus sai siten vapaan liikkumisalan. Mutta men-
neitten aikojen kuvaaminen vaati myös niiden

tuntemista, ja näin uusromantiikka on edistänyt

historiantutkimusta. Se ihaili niinikään kansan-
runoutta, ja taiderunous korjasi tältä alalta run-

saita satoja. Valtiollisessa ja uskonnollisessa suh-

teessa romantikot olivat vanhoillisia. Fosforis-

tien etevimmät edustajat olivat kirjallisuushis-

toriallisen tutkimuksen uranaukaisija Ruotsissa

Lorenzo Hammarskjöld (k. 1827, ks.t.),

kriitikko, tiedemies ja romaaninkirjoittaja Vil-
helm Fredrik Palmblad (k. 1852, ks. t.)

ja etevä lyyrillinen runoilija Per Daniel
Amadeus Atterbo m ( 1790-1855, ks. t.)

.

Suurimman maineensa Atterbom saavutti pienillä

hienoilla lyyrillisillä runoillaan, jotavastoin hänen

suurin teoksensa ,,Lycksalighetens ö" ei saavutta-

nut sitä tunnustusta, jota runoilija oli toivonut:

se oli siksi liian symboolinen. Yleensä fosforistien

usein sumuiset, epäselvät runot eivät koskaan

päässeet kansan suosioon. Fosforismin rinnalla

kulkee toinen kirjallinen virtaus, jonka tarkoi-

tuksena oli kansallistunteen herättäminen, ja

vasta tämä vei uuden suunnan kirjallisuudessa

täydelliseen voittoon. Sekin on kaikua yleisestä

Euroopassa vallitsevasta suunnasta, mutta se oli

samalla luonnollinen seuraus Ruotsin omista

oloista, varsinkin onnettomasta sodasta. Halu

vaikuttaa kansallistunteen vahvistamiseksi ai

heutti ..göötiläisen liiton" („Götiska f or-

hiin d e t", ks. t.) perustamisen (1811) ja tästä

kehittyi sitten „göötiläinen koulu", kun useat sen

jäsenet samalla olivat eteviä runoilijoita. Näiden

joukossa oli sellaisia merkkimiehiä kuin E c i k

Gustaf G e i j e r (1783-1847. ks. t.) ja Esaias
Tegner (1782-1846, ks. t.). Geijerin suurin

merkitys on historiantutkimuksen alalla. Mutta

myöskin runoilijana ja ajattelijana hän on aina

luettava Ruotsin suurien joukkoon. Tegner „syn

nynnäisenä kustavilaisena" ei oikeastaan kuulu-

nut mihinkään kouluun, hiin oli ..puolueeton".

Hiin yhdisti kaikkien suuntien parhaimmat puo-

let. Hänen runonsa ovat usein sangen retorista

laatua, mutta aina selviä ja läpikuultavia. Niinä

suhteessa häntä voidaan verrata kustavilaisiin,

mutta uuden suunnan miehiä hän on puhtaan,

voimakkaan lyyrillisen innostuksensa ja subjek-



367 Ruotsin kieli ja kirjallisuus 368

tiivisuutensa vuoksi. Hänen „Fritjofin sadus-

taan" tuli kansallisrunoelma, ja se on kantanut

Ruotsin nimen kauemmas maan rajojen ulkopuo-

lelle kuin mikään muu runotuote. — Tämän kir-

jallisessa suhteessa merkillisen ajan muista huo-

mattavista runoilijoista mainittakoon lahjakas

lyyrikko Erik Johan Stagnelius 1 1 703-

1823, ks. t.), joka melkein kaikilla runouden

aloilla loi muodon puolesta mestarillisia, mutta

sisällykseen katsoen usein vaikeatajuisia runoel

m ia. vieno lyyrikko Karl August N i c a n-

der (k. 1839, ks. t.), sekä elegisten ja satiiris-

ten runojen tekijänä tunnettu Erik Sjöberg
.V Mali s"; k. 1828, ks. t.).

1830-luvulla vapaamielisyys pääsi valtaan Ruot-

sissa niinkuin kaikkialla Euroopassa. Porvarilli-

set luokat pyrkivät vahvistamaan vaikutus-

taan yhteiskunnassa, vaativat laajempaa ääni-

oikeutta, ajanmukaisempaa eduskuntalaitosta,

painovapautta, kansanopetusta y. m. Näiden

vaatimusten äänenkannattajaksi tuli Lars
H i e r t a n (ks. t.) toimittama ..Aftonbladet".

Koko elämä sai porvarillisemman, käytännöllisem-

niän leiman. Se huomataan kirjallisuudessakin.

Ennen vähän viljelty proosakirjallisuus raivasi

itselleen tietä ,,porvarillisen romaanin" kautta.

Tämä tendenssikirjallisuuden ja todellisuus-

kuvauksen aikakausi kestää noin 30 vuotta. Se

alkaa jo romantiikan kukoistusaikana. Suurinta

huomiota herättänyt kirjailija oli Karl Jonas
Love Almqvist (1793-1866, ks. t.), joka

kuuluu molempiin aikajaksoihin. Hän lähti fos-

forismista ja johti sen muutamissa suhteissa

äärimpiin johtopäätöksiin asti, mutta samalla hän

todellisuudenkuvaajana ja tendenssikirjailijana

aloitti uuden ajanjakson. Almqvist on ruots. kir-

jallisuuden merkillisimpiä ja omaperäisimpiä il-

miöitä. Yksinomaisemmin kuin Almqvist antautui

Fredrika Bremer (1803-65, ks. t.) „por-

varillisen romaanin" kehittämiseen. kuvaten

romaaneissaan kotoista elämää ja pikku oloja

sekä ajaen naisen täysivaltaisuuden asiaa. Fred-

rika Bremerin jälkiä seurasivat sitten useat

sekä nais- että miespuoliset kirjailijat, kuten

Sofia von Knorring (ks. t.) , E m e 1 i e

Flygare-CarUn (ks. Carl en), O. P.

SI u r z e n-B e c k e r (ks. t., O r v a r O d d)

,

C. A. W e 1 1 e r b e r g h (ks. t.. O n k e 1 Adam).
Historiallinen romaani sai myöskin monta vilje-

lijää, joista mainittakoon M. J. Crusen-
s t o 1 p e (ks. t.) ja August B 1 a n c h e (ks. t.)

.

joka viimemainittu myöskin on tunnettu näy-

telmä nkir joitta jana. 1830-60-luvuilla esiintyi

joukko lyyrillisiäkin runoilijoita, mutta tästä

lyriikasta ei ole paljoa pelastunut unohduksesta.

1840-luvulla se liittyi lähinnä ylioppilaselämään.

Silloin ylioppilas esiintyy uutena ja tyypillisenä

ilmiönä kirjallisuudessa ja silloin pidetään ensi-

mäiset skand. ylioppilaskokoukset. Se skand.

aate, joka ilmeni näissä kokouksissa ja joka

tarkoitti pohjoismaiden sivistyksellistä ja mikäli

mahdollista valtiollistakin yhdistymistä, lähtee ta-

vallansa Franzenin, Geijerin ja TegneTin ajoista

asti ja saa järkyttävän kolauksen vasta 1864

vuoden sotatapahtumien kautta. Etevimmät
tiimiin ylioppilaspolitiikan laulajat olivat C. W. A.

Strandberg iks. t.. Tai is Q vai is),

Gustaf Sommelius ja Johan Nybom
ks. t.). Heihin liittvv hymneissään myöskin

.."Junttien" tunnettu runoilija G u n n a r W e n-

n e r b e r g (k. 1901. ks. t.) . Puhtaan tunnelyrii-

kan viljelijöistä ovat B. E. M a 1 m s tr ö m
(ks. t.) ja C. W. Böttiger huomattavia. Humo-
risteja olivat Wilhelm von B r a u n (ks. t

.

ja E 1 i a s S e h 1 s t e d t(ks. t.). — 1800-luvulla as-

tuu uusi runoilijapolvi esille. Se palautuu niihin

ajatuksiin ja tunnelmiin, jotka Tegnerin. Gei-

jerin, Atterbomin y. m. runojen kautta oli pääs
syt kuuluville. Tämä myöhäisromantiikka on

kuitenkin siinä suhteessa realistisempaa, ettei

sitä tyydytä esikuvien korkealentoinen isänmaal-

linen paatos ja että se vaalii enemmän tosi-

havaintoihin perustuvia yksityispiirteitä. Suun-
nan harrastajat liittyivät Upsalassa (1860) n. s.

,,Nimettömäksi -emäksi", ja sen etevimmistä
jäsenistä mainittakoon K a r 1 S n o i lsky (1841-

1903, ks. t.). Pontus W i k n e r (k. 188S.

ks. t.) ja K a r 1 D a v i d a f W i r s e n (1842-

19121. Saman suunnan syvämietteisin runoilija

on Viktor R y d 1> e r g (1828-95. ks. t.).

Rydberg oli romantikko ja haaveilija, mutta
samalla teräväjärkinen ajattelija, ja hänen teok-

sensa ..Bibelns lära om Kristus" (1859) on taval-

lansa katsottava edellisten vuosikymmenien porva-

rillisen vapaamielisyyden viimeiseksi ja suurim-

maksi merkkiteokseksi. Jo 1870-luvun loppupuo-

lella esiintyy kirjallisuudessa uusi suunta, natura-

lismi, ja sen kuuluisa esitaistelija August
Strindberg (1849-1912. ks. t.) . jonka rik-

kaassa tuotannossa nykyajan ihmisen monivirei-

nen sielunelämä paljastuu häikäilemättömällä voi

maila ja rajuudella. Naturalismin tunnusmerkil-

lisin piirre on pyrkiminen suurempaan todelli-

suuteen. Se perustui siihen luonnontieteelliseen

katsantotapaan, jonka edustajien tunnetuin nimi

oli Darwin. Ihmistä tutkittiin ja kuvattiin sa-

malla tavoin kuin biologi tutkii kasvia tai eläintä.

Naturalismi käsittää Ruotsin kirjallisuudessa vain

1880-luvun. Ei missään ole sen kimppuun käyty

ankarammin; seikka joka ainakin osaksi johtuu

ruots. temperamentin rakkaudesta lyyrillisyvteen.

1890-luvun puolivälissä Ruotsin kaunokirjallisuus

on joutunut uuteen käänteeseen; uus-idealistinen

suunta pääsee voitolle ja Ruotsin kirjallisuudessa

alkaa uusi loistokausi, jonka kuuluisimmat nimet

ovat Verner von Heidenstam (s. 1859.

ks. t.), Oskar Levertin (k. 1906, ks. t.).

Selma Lagerlöf (s. 1858, ks. t.). Per
H ali s tr ö m Is. 1866. ks. t.). Gustaf F r ö-

d i n <i' (k. 1912. ks. t.) ja Erik Axel K a r 1-

f el d t (s. 1864, ks. t.).

\ rt. S u o tn e n ruotsinkielinen k i r-

jallisuu s.

[P. 1). A. Atterhom. ..Svenska siare och skal

der'* r \'l (1841-52), P. Wieselgren, ..Sveriges

skrma litteratur" LV (1847-49), B. E. Malm-
ström, ..Grunddragen af svenska vitterhetens

historia" IV (1866-68), H. Schöck ja K. War-

burg, ..Illustrerad svensk litteraturhistoria" IIII

(2:nen pain., 1911-13), H. Lindgren. »Sveriges

vitra storhetstid" 1:1-2 (1895-96). E. Wrangel.

..Frihetstidens odlingshistoria" (1895), I.. Hiet

riehson. ..Indledning i studiet af Sveriges litera-

tur i vort aarhundrede" (1862). R. lljiirne.

»Götiska förbundet" (1878), O. Sylwan, ..Svensk

litteratur vid adertonhundratalets midt" (1903).

V. Vedel, ..Svensk romantik" (1894), C. Bääth-

Holmberg. ..Frihetens sängarätt i Sverige pa
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1840-talet" (1889), J. Mortensen, ,,Frän Afton-

bladet tili Röda rummet" (1905).] R. S.

Ruotsin kirkon lähetys. V. 1874 Ruotsin
kirkolliskokous asetti lähetysjohtokunnan, jonka
itseoikeutettu puheenjohtaja on Ruotsin arkki-

piispa ja jonka tarkoituksena on liittää viralli-

sestikin Ruotsin kirkolliseen elimistöön kaikki

sen piirissä harjoitettu pakanalähetystyö. Tar-

koitusta ei kuitenkaan saavutettu, kun ainoas-

taan vanha Ruotsin lähetysseura luovutti maini-
tulle johtokunnalle lähetystyönsä Intiassa. Ruot-

sin kirkon lähetys on sittemmin saanut verrat-

tain runsasta kannatusta Ruotsin korkeakirkolli-

sissa piireissä. Lähetysaloja Etelä-Afrikassa
(Natalissa) ja Intiassa. Lähetystyöntekijöitä

(1913) 49, niistä 24 pappia ja 22 naista, 21 lähe-

tysasemalla; heillä 261 alkuasukasapulaista, niistä

5 papiksi vihittyä; kastettuja pakanakristittyjä
lähetyksen hoidossa 7,666. U. P.

Ruotsin laki, Ruotsin oikeus. Ruot-
sin kirjoitettu laki, nimitys, jolla van-

hoissa laeissa useasti tarkoitetaan yleistä lakia,

aikaisemmin siis yleistä maanlakia (ja kau-

punginlakia), sittemmin 1772 v:n lakia. R. 1.

tarkoittaa toisinaan myös Ruotsin oikeusjärjes-

tystä sellaisenaan. Kun Hallitusmuodon 2 § :ssä

sanotaan, että kuninkaan tulee hallita valtakun-

taansa, niinkuin R. 1. sanoo, tarkoitetaan R. 1 :11a

lähinnä maanlain Kuninkaankaarta. — R. 1. tar-

koittaa joskus jokapiiiväisessä kielessä Suomen.
Ruotsin-vallan ajoilta alkuisin olevia (perustus-

y. m.) lakeja. R. E.

Ruotsin Lappi (ruots. Lappland, myös Lapp-
inarken) , maakunta Pohjois-Ruotsin sisäosassa,

Norlannissa, käsittää Länsipohjan maakunnan
ja Norjan rajan välisen, harvaan asutun ent. lap-

palaisalueen (Äselen, Lyekselen, Piitimen, Luulajan
ja Tornion Lapinmaat), nykyisten Vesterbottenin

ja Norrbottenin läänien sisäosat ja ulottuu etelästä

pohjoiseen 570 km, lännestä itään 270 km; n.

118,650 km 2 (josta sisävesiä 7,700 km2
), 81,509 as.

(1910). — Norjan rajalla R. L. on korkeaa (aina

2,123 m yi. merenp.), karua ja autiota tunturi-

maata, jossa vain lappalaiset poroineen tulevat toi-

meen. Itään ja kaakkoon tunturialue jyrkästi las-

keutuu ylätasankomaiseen, suo- ja vesistörikkaa-

seen (Malgomai-, Voim-, Suur-Uumajan-järvi, Hor-
navan-, Uddjaur-, Storavan-, Suur-Luulajan- ja

Tornionjärvi) järvialueeseen. Se taas idempänä
vaihtuu järvistä lähteneiden vuolaiden, koskirik-

kaiden jokien (osa Angerman-jokea, Uumajan-,
Skelleften-, Piitimen-, Luulajan-, Kainuun- ja

Tornionjoki) halkomaan, laaksoissa paikoitel-

len viljelyskelpoiseen, verraten metsärikkaaseen
maahan. R. L:n Vesterbottenin lääniin kuulu-
vasta osasta 0,24% on peltoa. 2.5% luonnonniit-

tyä, 38% metsämaata; vastaavat luvut Norrbot-
tenin lääniin kuuluvasta osasta ovat 0,oe%.

0,8% ja 19%. R. L:n pohjoisosassa ovat tavat-

toman rikkaat n. s. Pohjois-Ruotsin 1. Lapin
rautamalmialueet. Asutuksesta ja elinkeinoista

ks. N o r r b o t t e n, Vesterbotten, Lappi,
Lappalaiset. (E. E. K.)

Ruotsinmielisyys ks. Ruot sai a i ne n p u o-

1 u e.

Ruotsin oikeus. 1 . ks. Ruotsin laki.
2, ks. H e 1 s i n g 1 a n n i n oikeus.
Ruotsin Pommeri, se osa Pommeria, joka jäi

Ruotsille Tukholman rauhassa 1720 (Preussin

saadessa muun osan), nimittäin Peene-joen länsi

puolella oleva osa Etu-Pommeria. Se luovutettiin
Kielin rauhassa 1814 Norjaa vastaan Tanskalle,
joka vuorostaan jätti sen Preussille (vrt. Po ni-

in eri. hist.). (?. R.
Ruotsinpyhtää (ennen myös Kuukin p i t ä-

j ä s; ruots. Strömfor s, ennen Svenska
Pyttis). 1. Kunta, Uudenmaan 1., Pernajan
kihlak., Ruotsinpyhtään Lapt raskin nimisiniesp.

;

kirkolle Loviisan kaupungista 19 km. Pinta ala

277,9 km 2
,
josta viljeltyä maata (1910) 4,355 ha

(siinä luvussa luonnonniityt 1,375 ha. puutarha-
ala 19 ha). Manttaalimäärä 36,9994, talonsavuja
215, torpansavuja 41 ja muita savuja 719 (1907).

4,361 as. (1914), joista ruotsinkielisiä 2,024.

929 ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelin-

keinona 405:llä, teollisuus 270 : 11 Li (1901).

461 hevosta, 2,252 nautaa (1912). -- Kansakou-
luja 11 (1914), joista 5 ruotsinkielistä; 3 kiin-

teätä pientenlastenkoulua. Säästöpankki. — Teol-

lisuuslaitoksia: Strömforsin ruukki, saha ja mylly
(omist. A. Ahlström o.-y.) ; Kungsbölen juusto-

meijeri. — Historiallisia muistoja: Vähä-Ahven-
kosken kylä oli v:een 1809 ruotsalaisen raja-

vartioston asemapaikka, siinä oli silloin myös
rajapostikonttori ja tulliasema; main. kylässä

on myös vanhoja vallituksia. -- Vanhoja karta-

noita: Petjärvi ja Kulia. — Luonnonnähtävyyk-
siä: Vähä-Ahvenkoski, Kymijoen läntisimmässä
suuhaarassa. Kaunis merensaaristo. — 2. S e u r a-

k u n t a, keisarillinen, Porvoon hiippak., Porvoon
tuomiorovastikuntaa : muodostettu Pernajaan kuu-
luvaksi kappeliksi kunink. käskykirj. 22 p:ltä

marrask. 1745 niistä osista Pyhtään pitäjätä,

jotka Turun rauhassa (1743) jäivät Ruotsin puo-

lelle rajaa, mutta jo 1748 (kunink. käskykirj.

2 p:ltä tammik. sam. v.) tehtiin Loviisan

(1. Degerbyn) anneksiksi (silloin nimellä ..Svenska

Pyttis"). R. erotettiin Loviisasta itsenäiseksi

khrakunnaksi keis. käskykirj. 13 p:ltä huhtik.

1863 (ensimäinen khra v:sta 1870). -- Kirkko
puusta, rak. 1770-72. perinpohjin korj. 1898.

L. H -n en.

Ruotsinsalmi (ruots. Svensksund). Kuut-
salon ja Tiutisen välinen useiden pikkuluotojen

jakama salmi Kymissä Kotkasta itäkaakkoon; sen

kautta kulkee Kotkan-Haminan välinen laiva-

reitti. Kotkan saaren edustalla lähellä tätä sal-

mea 1789 ja 1790 tapahtuneita meritaisteluja

nimitetään R:n taisteluiksi. Edellinen oli

24 p. elok. 1789. Summan lahdessa (Haminasta
lounaaseen) oleva ven. saaristolaivasto ryhtyi

main. päivänä karkoittamaan ruots.-suomal. saa-

ristolaivastoa Kotkan edustalta. Päävoima ( 7 S lai-

vaa) lähestyi Nassau-Siegenin prinssin johdolla

idästäpäin, missä ruotsalaiset olivat esteitä upot-

tamalla tukkineet R:n ja läheiset pikkusalmet.

Toinen osasto, n. s. Haapasaaren eskaderi (29 lai-

vaa), jota komensi amiraali Kruse, purjehti me-

relle ja kierrettyään Kirkkomaan saaren alkoi

x
/2 10 aamulla etelästä päin ampua Ruotsin lai-

vastoa, joka oli asettunut rintamaan Kotkan ja

Kuutsalon välille Varissaarista (nyk. Forl Elisa-

bet) Hietakarille (nyk. Fort Slava). Viimemain.

laivasto, jota johti amiraali K. A. Ehrensvärd.

käsitti 49 alusta, joista 13 oli kuitenkin rinta-

man takana R:ea vartioimassa. Seitsemättä tun-

tia kestäneen taistelun jälkeen pakotettiin Kruse
peräytymään. Venäläisten päävoima sai tällä
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välin idästä pain tulevat väylät avatuiksi ja

Kustaa III: n, joka seurasi taistelun kulkua
Kotkan saarella, nimenomaisesta käskystä Ehren-
svärd alkoi klo 7 ill. uuden ottelun lähes kolmin-
kertaista, verestä ylivoimaa vastaan. Kahden
tunnin kuluttua venäläiset pääsivät täydelleen
voitolle ja Ruotsin saaristolaivasto peräytyi yötä
myöten Svart liolnian linnoituksen turviin. Ruot-
salaisten tappiot olivat 1,350 miestä ja 5 isoa

sekä useita pieniä aluksia, joiden lisäksi

joukko Kyminlahteen jääneitä laivoja poltettiin

ja eräälle saarelle jäi 500 sairasta. Venäläisten
mieshukka oli 1.010 henkeä. Tämän tappion joh-

dosta Ruotsin maa-armeian. jonka oikeata siipeä
saaristolaivasto oli tukenut, täytyi vetäytyä
Kyminjoen taakse.

Toinen, ruotsalaisille voitollinen R :n taistelu

oteltiin ja 10 p. heinäk. 1790. Ruotsin saa

ristolaivasto oli suoriuduttuaan Viipurin kujan-
juoksusta (3 p. heinäk.) vetäytynyt Kotkan edus-
talle. Yhdyttyään täällä Kaarle Olavi Cron-
stedtin johtamaan osastoon se käsitti n. 150 eri-

kokoista alusta, joissa miehistöä oli 14.000 hen-
kesi. Päätettiin täällä ryhtyä ratkaisevaan tais-

teluun. Heinäk. 8 p. saapuikin venäläinen lai-

vasto Kirkkomaan ja Haapasaaren välille. Siinä
oli 159 alusta, joiden joukossa isompia aluksia
im. m. 8 fregattia) runsaammin kuin ruotsalai-

silla; miehistöä oli 18.500 henkeä. Johtajana oli

Nassau-Siegenin prinssi, joka heinäk. 9 p:nä
- Katariina II :n valtaistuimelle nousun vuosi-

päivänä — ryhtyi taisteluun, aikoen lopullisesti

tuhota vastustajan. Ruotsin laivasto, jonka yli-

l>äällikkönä nimellisesti oli Kustaa III itse. mutta
jota varsinaisesti johti sittemmin Viaporin luo-

vuttamisesta tunnettu yllämain. Cronstedt. jär-

jestäytyi rintamaan, jonka keskusta oli "Varis-

saarten ja Hietakarin välillä, oikea sivusta suun-
tautui Varissaarista Mussaloon, vasen Hieta-
karista Lehmään. Rintaman taakse jätettiin

varalaivoja. Taistelu alkoi x
/2 10 aam. ja loppui

vasta seuraavana aamuna Ruotsin laivaston täy-

delliseen voittoon, suurimpaan, mitä se kos-

kaan oli saavuttanut. Tulokseen vaikutti mel-
koisesti vähitellen myrskyksi yltyvä lounais-

tuuli. Venäläiset olivat menettäneet n. kolman-
nen osan aluksistaan (m. m. 5 fregattia), n. 6.500

miestä vankeina ja n. 3,000 kaatunutta ja haa-
voittunutta. Vastapuolen tappiot olivat vain
300 miestä ja 4 alusta. Tämä taistelu ratkaisi

koko sodan ja johti piakkoin Värälän rau-

haan. Kustaa III. joka itse oli seurannut tais-

telua veneestä rintaman takana, lyötätti voiton

johdost a muist orahan („Svensksundsmedaljen" i

.

jota hän itse kantoi ja joka jaettiin kai-

kille taisteluun osaaottaneille upseereille. Tuk-
holmassa Skeppsholmenilla on R:n voiton sata-

vuotispäivänä (1800) paljastettu muistopatsas.
R:n taistelujen ajoilta R:n itäpuolella ole

vissa salmissa on vielä jäännöksiä 1780 sinne
esteiksi upotetuista laivoista. Useilla läheisillä

saarilla on taisteluissa kaatuneiden hautoja.

Huomattuaan vv:n 1788-90 sodassa paikan
strategisen merkityksen venäläiset 1791-95 lin-

noittivat R:n lähistöllä olevat saaret. Tämä n. S.

R:n linnoitus (RotsensaLjiiiskij port), jonka
rakentaja oli sittemmin kuuluisa kenraali Suvo-
rov. oli aiottu laivastosatamaksi ia rajavarustuk-
seksi Ruotsia vastaan. Se käsitti 19 erillään

olevaa linnaketta, joista isoin osa oli Kotkan
saarella. Pari salmessa olevaa luotoa, Varis-
saarel ja Hietasaari, linnoitettiin myös ja saivat

tällöin nyk. nimensä: Fort Elisabet ja Fort Slava.
Miehistö oli 14,000 henkeä. Haminan rauhan jäl-

keen R:n linnoitus menetti merkityksensä. Sota
satamana se oli v:een 1S26 ja sitten kasarmi-
paikkana kunnes armollinen käskykirje v :lta 1836
luovutti Suomen siviilihallinnolle sen rakennuk
set. jotka englantilaiset hävittivät 1855. Sen
raunioita on vielä runsaasti jäljellä Katariinan
puistossa Kotkassa ja yllämainituilla luodoilla.

A. Es.

Ruotsin suomalaiset. P o h j o i s-R u o t-

s i i n, Norrbottenin rannikolle, lienee suomalai
sia asettunut jo ajanlaskumme ensimäisinä vuosi-
satoina. Nykyisen suomalaisasutuksen alku-

perästä on lausuttu eri mielipiteitä: M. A. Cast-
ren piti sitä itäsuomalaisena (kuten eräät tutki-

jat myöhemminkin), Yrjö Koskinen hämäläisenä.
Kun R. s:n murre — samoinkuin Suomen puo-
lella rajaa — eräistä itäsuomalaisista piirteistä

huolimatta on länsisuomalaista, täytyy päättää
nykyisen asutuksen valtavalta pääosaltaan ole-

van länsisuomalaista. Nimenomaan murre viit-

taa eteläiseen Satakuntaan (eräiltä piirteiltään

Varsinaissuomeen)
, ja näin ollen on todennäköi-

senä pidettävä, että nykyinen suomalaisasu-
tus enimmäkseen on saanut alkunsa pirkkalai-

sista. Tätä päätelmää tukee voimakkaasti pai-

kannimistö. — Rannikolta ja Tornion-joen suulta

levisi asutus niin. että Ylitornion Pellonkylä

1553 on pohjoisin kyläkunta. Jukkasjärvessä tava-

taan ensimäinen uutisasukas 1631. Kaaresuvan
nossa 1650. 1700-luvun keskivaiheilla alkoi Jälli-

vaaran suom. asutus: 1740 oli Jukkasjärven La-

pissa S paikassa suom. uutisasukkaita. Nykyään
suom. asutus käsittää seur. Länsipohjan (Vester-

bottenin) ja Lapin maakuntain pitäjät ja kappe-

lit: Alatornion, Karungin, Hietaniemen, Ylitor-

nion. Korpilompolon. Pajalan. Tärännön, Muo-
nionalustan, Junosuannon. Kaaresuannon. Juk-
kasjärven ja suurimman osan Jällivaaraa. Van-
hin on suomalaisasutus Suomen rajaa vastassa

olevissa pitäjissä. — Pohjois-Ruotsin suomalais-

ten lukumäärä oli 1860 13.739. 1870 14.015. 1880

16.510. 1890 19.345. 1900 21.940 ja 1910 25.266.

Norrbottenin väestöstä oli suomalaisia aiemmin n.

18%. 1900 enää vain 16% ja 1910 15,4%. Ri-

peintä on suomalaisten prosenttiluvun alenemi-

nen ollut Jällivaarassa, jossa vuorikaivokset ja

rautatie ovat lyhyessä ajassa moninkertaistutte

neet ruotsalaisten lukumäärän (ruotsalaisia 1890

1.476. 1900 8.394. 1905 11,158). Kuitenkin suo-

lnalaisten (suomenkielisten) lukumäärä Pohj.

Ruotsissa on tuntuvasti suurempi kuin viralliset

numerot osoittavat, ja voitaneen nykyjään ar-

vioida n. 30.000 hengeksi.

Norrbottenin suomalaisväestö elää ylipäänsä

sangen niukoissa oloissa. Mainittavaa varakkuutta

tavataan vain päajokien varsilla Pääelinkeinot
ovat tietenkin maanviljelys ja karjanhoito. Ohra
on tärkein viljalaji: yleisin on kuusirivinen.

Kuista tapaa Tornion jokilaaksossa Pellon ky-

lään saakka. Ohran ohessa on peruna. ..putti".

tärkein viljelyskasvi; sen sato ei kuitenkaan
riitä vuoden tarpeeksi. Paitsi meillä tavallisia

ohrankorjuutapoja käytetään Norrbottenissa pit-

kiä pystyvartaita, joihin lyhteet pujotetaan.
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Pohjoisempana tavataan yleisesti valkoista karja-

rotua, tunturirotua. Norrbottenin suom. talolli-

sen tärkein kesätoimi on rehunhankinta. Jos tarve

vaatii, ollaan heinänkorjuussa aina lumentuloon
saakka. Monet suomalaisistakin omistavat muu-
taman kymmenen poroa, jotka kuitenkin anne-

taan lappalaisille paimennettaviksi. Suomalais-
seutujen pohjoisosissa on erikoisen kalarikkaita

tienoita; onpa esimerkkejä että kokonainen kylä-

kunta elää kalastuksella, joka muillakin seuduin
on tärkeä elämisen apu. Metsä- ja kaivostöissä

suomalaisia on paljon. Norrbottenin suomalais-

ten elinkeinoista ja oloista Ruotsin tilasto ilmei-

sesti karttaa erikoistietojen antamista.

Nykyajan, edistysriennot ovat jättäneet Poh-

jois-Ruotsin suomalaiset jotakuinkin koskemat-
tomiksi. Haaparannalla tosin on ollut suomalais-

ten raittiusseura ja osuuskauppa, mutta ne ovat

lopettaneet toimintansa, — maaseudulla yhteisiä

pyrintöjä on tuskin nimeksikään. Yllykettä ei

tule ulkoapäin, eikä kernaasti suoda suomalaisia

sivistysrientoja nousevankaan: kaikki julkinen

elämä on oleva ruotsalaista. Kirjallisuutta vil-

jellään perin vähän: talon kirjaston muodostaa
joku hengellinen teos ja almanakka, joskus tilataan

Haaparannan lehteä ja ehkä jotakuta hengellistä

aikakauslehteä. Maanviljelyksen edistämiseksi ja

ruotsin kielen taidon kartuttamiseksi Norrbotte-
nin talousseura on saanut avustusta maanvilje-
lystä koskevain kirjain julkaisemiseksi suoma-
laisin ja ruotsalaisin rinnakkaistekstein. — Ol-

len kulttuurin vaikutuksista erillään suomalainen
hakee tyydytystä hengelleen uskonnollisten ky-

symysten pohdinnasta. Hänen ajatustapansa kul-

kee yhä vieläkin Laestadiuksen viittomaa suun-
taa, häntä ja hänen oppilaitaan mainitaan sy-

vimmällä kunnioituksella. Riitaisuuksia ja eri

suuntia on kuitenkin päässyt valtaan voimak-
kaan johtajan puuttuessa. Valtiokirkon hoivissa

ei suomalaisen hengellinen elämä viihdy; useissa

kylissä on omat seurat, joissa Laestadiusta lue-

taan ja, jos mahdollista, saarnamies esiintyy. Mi-
käli nuorempi polvi, kuten varsinkin liikepai-

koissa on laita, luopuu vanhempain uskosta, se hel-

posti joutuu tuuliajolle. Suomalaista työväestöä
on usein moitittu huonotapaiseksi ja juoppouteen
meneväksi. — tätä pahetta ei kestadiolaisissa

tavata.

Pohjois-Ruotsin erämaita ensimäiseksi viljelyk-

selle valloittanut suomalaisväestö, joka suoranai-

sena jatkona liittyy rajantakaiseen asutukseen
ollen rajaseudulla vilkkaassa yhteydessä tämän
kanssa, on ollut pahinna haittana kansallisesti ja

kielellisesti eheälle Ruotsille. Silleen jätettynä

suomen kieli ei näyttänyt väistyvän valtakunnan
kielen tieltä, vaan valloittavan tämän kustan-
nuksella lisää jalansijaa sulattamalla sekä sen

keskuudessa asuvaa ruotsalaista väestöä että jossa-

kussa kohden pyrkimällä työntämään kielirajaa

kauemmaksi. Oskar II :n alettua kiinnittää huo-
miota Pohjois-Ruotsin kansallisuuskysymykseen
tuli ruotsin kielen taidon levittämisen välikappa-
leeksi kansakoulu (ynnä pikkukoulut), jossa ope-

tusta alusta alkaen annettiin ruotsin kielellä ja
suomen kieleen turvauduttiin vain hätätilassa.

Tuloksena opetuksesta kansakoulussa, joka näin
muuttui tietokoulusta kielikouluksi, on, että nuo-
rempi polvi ymmärtää ruotsia ja kykenee sitä

käyttämään, joskin vaillinaisesti. Ruots. kansa-

koulun kintereillä seuraa ruots. rippikoulu. Kun
kansakoulu yksin ei näyttänyt taatusti vievän
perille, ryhdyttiin korkeimpain paikallisten viran-
omaisten ehdotuksesta lisätoimenpiteihin. Niinpä
kesäksi 1915 myönnettiin toistamiseen 6,000 kruu-
nun määräraha suomalaisten lasten lähettämistä
varten etelämpään ruots. perheisiin enintään 3

kuukauden ajaksi, toimenpide, joka ei ole saanut
kaikkialla lasten vanhempain puolelta suopeata
vastaanottoa. Ruotsalaistuttaniistyön palvelukseen
on myös otettu 1902-03 vallinneen nälänhädän
ja työnpuutteen lievittämiseksi alkuaan perus-

tetut työtuvat, joiden tarkoitukseksi asetettiin

taitavan ruots. ja ruotsinmielisen rahvaan luo-

minen. V. 1914 oli kaikkiaan n. 650 lasta ollut

näissä valtion avustusta nauttivissa työtuvissa

hoidettavana. Luku-v. 1912-13 oli niissä 189 suom.
lasta, joista 83 sanotaan edistyneen ruotsin kie-

len taidossa. Vielä on koettu huolehtia ruots.

kyläkurssien toimeenpanemisesta, kiertävien kir-

jastojen perustamisesta ja ruots. sanomalehtien

ja aikakauskirjani levittämisestä. V. 1899 perus-

tettiin Matarenkiin kansanopisto avaamaan suo-

malaisseutuja ruots. sivistykselle ja hävittämään
kielimuuria. Ja Haaparannan seminaari, jossa

alkuaan suomi oli opetuskielenä (lienee tätä

nykyä oppiaineistakin pois suljettu), on saa-

nut erikoistehtäväkseen valmistaa suomalaisseutu-

jen nuorisosta tarmokkaita ruots. sivistyksen ja

ruotsin kielen levittäjiä. Pohjois-Ruotsin suoma-
laisten opetuksen edistämiseksi on v :ksi 1915

anottu kaikkiaan 46.141: 70 kruunua. — Yleinen

käsitys lienee Ruotsissa se, että Pohjois-Ruotsin

kansallisuuskysymys nyt jo on voittanut suurim-

mat vaikeudet. Miten tärkeänä sitä pidetään,

todistaa vielä se. että ruotsalais-kansallisten ja

strategisten näkökohtain joutuessa Tornion joki-

laakson ratakysymyksessä vastakkain edelliset

voittivat: väestön ruotsalaistuttaminen oli sitten-

kin tärkeämpi kuin strategia. — Suomalaiset
suhtautuvat enimmäkseen passiivisesti ruotsalais-

tuttamispyrintöihin. Monestakin syystä : 1) Kansa
ei ole niin valveutunutta, että käsittäisi oman
kielen ja kansallisuuden merkitystä, ja ulkoa

päin se ei saa vaikutelmia. Onpa ainoa suomen-
kielinen lehti. Haaparannan lehti, ruotsalaistut-

tamistyön palveluksessa. 2) Opettajien, pappien

ja muiden virkamiesten painostus kieliasiassa on

tuntuva, ja suomalaisissa on koetettu synnyttää

käsitys, että kaikki ruotsalainen on kulttuuria,

ylemmyyttä. Siksi moni vanhempi ylpeilee lap-

sensa ruotsin kielen taidosta. Saattaa kuitenkin

syvemmällä piillä tieto omasta arvosta ja joskus

voi pulpahtaa pureva sana ruotsalaisesta herrasta.

3) On uskoteltu suomalaisille venäläisvaania

uhkaavammaksi, jos he pysyvät puhtaina suoma-

laisina. 4) Ruotsin kielen taito tuottaa ilmeisesti

käytännöllistä hyötyä: suomalainen on tuntenut

itsensä kielensä takia eristetyksi lapsipuolen

asemaan, ks. myös Ruija ja Skandinaa-
vi a n m e t s ii s u o m alaiset. M. A.

Ruotsin tiedeakatemia (Kongliga svenska

vetenskapsakademien) perustettiin 1739 m. m.

J. Alströmerin ja K. v. Linnan aloitteesta mate

maattisten ja luonnontieteellisten tieteiden edis-

tämiseksi. Nykyään voimassa olevien. 1850 väli

vistettujen sääntöjen mukaan akatemian tarkoi-

tuksena on ..edistää tieteitä, seurata niiden kehi

tystä sekä julkaisujen kautta levittää niiden
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tuntemusta". Akatemialla on v:sta 1829 oma
talonsa Tukholmassa kirjastoilleen. tähtitiet.

observatoreiueen, luonnontieteellisille kokoelmi

neen y. m. Jäseniä kutsutaan sekä Ruotsista

että ulkomailta. Akatemian asioita hoitavat vuo-

deksi valittu puheenjohtaja, pysyväinen sihteeri

ja u^eat virkamiehet. Aina v:sta 1739 akatemia

on vuosittain julkaissut „toimituksensa" illand-

lingar) ja sitä paitsi lähettänyl julkisuuteen

suuren joukon muita julkaisuja. Akatemian teh-

täviä edistävät useat suuret lahjoitukset, ja

oikeus julkaista almanakkoja tuottaa vuosittain

suuria tuloja. Akatemia toimittaa myöskin Ruot-

sin valtiokalenteria. R. 8.

Ruotu (ruots. rote, saks. Rotte, < mlat. ml ta,

rupta = murrettu osa), oik. joukko, osasto. 1. Rin-

tamassa muodostaa r:n kaksi tai useampi peräk-

käin seisovaa sotamiestä tai hevosta. Kun rin-

tamana tavallisesti on vain kaksi riviä, muodos-
taa kaksi peräkkäin seisovaa sotamiestä r:ii.

Miehistön ollessa rintama-asennossa se jaetaan

aina, ennenkuin harjoitukset saattavat alkaa, pa-

rittomiin ja parillisiin r :hiu (j a k o r u o t u i-

h i n). R:jen kaksin n u s tapahtuu siten, että

parilliset numerot astuvat askelen taaksepäin ja

askelen sivulle päin. niin että ne tulevat samaan
linjaan kuin parittomat numerot. — 2. J a o i-

t e 1 t u r. ks. Ruotu Jakola) t o s. — 3. R.

vaivaishoidossa ks. Vaivaishoito.
Ruotujakolaitos, Kaarle XI :n Ruotsissa ja

Suomessa toimeenpanema uudistettu sotalaitos.

Kansa asetti eri maakunnissa tehtyjen sopimus-
ten mukaisesti määrätyn luvun sotaväkeä ja huo-

lehti osaksi tai kokonaan sen elatuksesta sekä
rauhan että sodan aikana. Päällystölle oli jaet-

tuna virkataloja, puustelleja, ja se sai palkkansa
erinimisinä talonveroina. Jo aikaisemmin. 1500-

luvulta lähtien, oli kuitenkin jonkunverran sovel-

lutettu näitä samoja periaatteita.

R. ennen Kaarle XI :t ä. Vanhimpina ai-

koina oli sotalaitos Ruotsissa niin järjestetty, että

useimmat paikkakunnat olivat jaetut laivakuntiin.

joista kukin varusti laivan miehistöineen valta-

kunnan turvaksi. Rauhan aikana maksettiin eri-

koinen vero (ledingslame, ks. t.). Maasodan merki-
tyksen kasvaessa tuli maasotajoukko tärkeäksi ja

siitä erikoisesti ratsuväki. Kuninkaat koettavat-

kin siksi muiden maiden esimerkin mukaan hank-
kia hyvin varustetun ratsuväen omaksi ja valta-

kunnan turvaksi. Sen ylläpitäminen tuli hyvin
kalliiksi. Sentakia annettiin niille, jotka sitou-

tuivat kuningasta ratsain palvelemaan, heidän ta-

lonsa veroista vapaiksi. Näin syntyi maallinen
rälssj (ks. t.i. aatelisto. Jalkaväkeä taas saatiin

yleisellä väen nostolla. Pestattujakin joukkoja oli

Ruotsissa jo keskiajalla sekä jalka- että ratsu

väkeä. Kustaa Vaasa järjesti Ruotsin sotalaitok-

sen uudelle kannalle. Rälssimiesten suorittama
ratsupalvelus määrättiin tarkasti kunkin varalli-

suuden mukaan: rikkaammat saivat asettaa

useamman miehen puolestaan. Seisova, vakinai-

nen maa-armeia luotiin. Sotalaitoksen ylläpitä

miseksi määrättiin yltympäri koko maata taloja;

niiden verot käytettiin sotalaitoksen hyväksi. Mie-
hiä saatiin väenotolla. Se oli jonkinlainen vein

minkä kansa suoritti. Aikaisemmin tämä suori

tettiin miesluvun, myöhemmin talonluvun mu-
kaan. Kansalle se oli hyvin vastenmielistä, var-

sinkin kun siinä harjoitettiin myöhemmin paljon

vääryyttä, köyhä vietiin ja rikas jätettiin. Aikai-

semmin oli sotamiehiksi otettu kaikenlaista
]::•. -ii ja irtainta vik< i |i palvelijoita, potka

eivät olleet vuosipalveluksessa. Aatelin talonväki

sekä vapaavirstan (fredsmil) sisäpuolella asuvat

olivat yleensä vapautetut kokonaan. Eri tavoin

yhtyneinä asettivat sotaväenotolla rasitetut talot

miehen. Oli myös sallittu asettaa mies sijai-

seksi, ellei itse tahtonut ruveta sotamieheksi.

Tämä kiivi mahdolliseksi vain rikkaille, joten

köyhät olivat huonommassa asemassa silloinkin,

kun heille ei suoranaista vääryyttä tehty. Muu-
ten aateliset usein pakottivat vastenmieliset ja

uppiniskaiset alustalaisensa sotamiehiksi. Alkuaan
sotaväenotolla saatu väki oli vapaa lopetetun

sotaretken tai vuoden kuluttua, mutta hallitus

koetti kaikin tavoin, m. m. antamalla huojen-

nusta veroista, saada sotaväenoton kautta saatua

väkeä vakinaiseksi. Jo 1500-luvulla ruvettiin

myös antamaan niille, jotka halusivat jäädä sota-

miehiksi. pieniä kruununtiloja ja Linköpingin
valtiopäivillä 1600 tästä tehtiin erikoinen pää-

tös. Päällystölle annettiin veroista vapaita kruu-

nuntiloja. Hallitus halusi -iis saada sotaväen

täysin vakinaiseksi ja säätyjen myöntämistä
sotaväenotoista riippumattomaksi. Edistysaskel

tässä suhteessa oli, kun saatiin aikaan sopimuk-
sia hallituksen ja eri maakuntain asujanten vä-

lillä vakinaisesta sotaväenasettamisesta. Ensimäi-

set tällaiset sopimukset ovat tehdyt Taalainmaan
rahvaan kanssa 1621, jolloin se lupasi asettaa

1.400 miestä. Västmanlandin 1623, Jämtlandin
1i)45. Länsipohjan 1649 ja Hälsinglandin 1675.

Tiima järjestelmä oli kansallekin parempi, vää-

rinkäytökset siten vähenivät, samalla kuin se

takasi hallitukselle määräsuuruisen vakinaisen
maa-armeian. Kun Juhana III julisti aateluuden

perinnölliseksi, ratsupalveluksesta kokonaan riip-

pumattomaksi, ei aateliston suorittama ratsupal-

velus enää vastannut tarkoitustaan, ratsuväki vä-

heni ja heikkeni. 1500-luvun lopulta alkaen ru-

vettiin vapauttamaan joistakin veroista sellaisia

taloja, jotka sitoutuivat asettamaan ratsumiehen
armeiaan ja antamaan kruununtiloja samasta
palveluksesta sellaisille, joilla ei ollut omaa ta-

loa. Tämä oli siis jonkinlaista analogiaa var-

haisemmalle maalliselle rälssille — knaappi-aate-

liksi tätä nimitettiinkin. — Pestattuja joukkoja

käytettiin edelleenkin.

Kaarle XI:n r. Kaarle XI rakensi sotalai-

toksen edelliselle pohjalle. Hänen ryhtyessään hal-

litukseen (di sotalaitos aivan kurjassa tilassa. Sen
parantamiseen ja kohottamiseen kuningas uhrasi

enimmät voimansa. Reduktsionin (ks. t.) kautta
hän sai valtiolle peruutetuksi paljon sellaisia ti-

loja, jotka aikaisemmin olivat kuuluneet sotalai-

tokselle päällystön virkataloina, eläketaloina j. n. e.

Nämä anneltiin takaisin sotalaitokselle. Mutta
se toi kovin paljon uusia lisäksi niistä lukuisista

tiloista, mitkä peruutettiin.

.1 :i 1 k a v ä e n ylläpitoon nähden oli kuninkaan
aikomuksena saada aikaan samanlaisia sopimuksia
kaikkien maakuntain asujainten kanssa kuin edel-

lisinä vuosikymmeninä oli ollut muutamien kanssa.

Hiin teki 10S-J \:n valtiopäiville tästä esityksen,

ja talonpojat silloin siihen suostuivatkin. Myöhem-
min tehtiin eri maakuntain asujainten kanssa eri-

koinen kirjallinen sopimus, kontraht i. jossa

molemminpuoliset velvollisuudet olivat tarkoin
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määrätyt. Viimeinen tehtiin 1733, jolloin Pohjan-

maallakin pantiin voimaan r. Kansa suostui

näissä kontrahdeissa asettamaan määrätyn luvun

miehiä (1.000-1.200). Kuningas puolestaan takasi.

ettei kansaa muunlaisella sotaväenotolla enää tä-

män lisäksi rasiteta. Tätä Kaarle XI :n ruotujako-

laitosta on sanottu maaomaisuudesta riippuvaksi

asevelvollisuudeksi. Kaikki talot jaettiin r u o-

t u i h i n. jotka puolestansa pestasivat ja palk-

kasivat miehen. Useimmiten tuli ruotu olemaan
n. 2 manttaalia ; ne koetettiin jakaa niin, että

ne suuruudeltaan ja varallisuudeltaan olivat tasa-

väkisiä. Suurin ruodun taloista oli päätalo ja

sen omistaja ,,ruotumestari". Kun sotamies

oli kuollut tai hänen paikkansa muuten tul-

lut avoimeksi, piti ruodun hankkia uusi mies

kolmen kuukauden kuluessa. Kuka hyvänsä ei

kuitenkaan sotamieheksi kelvannut. Rykmentin
päällikkö ja ruotujen puolesta usein maaherra
yhdessä tarkastivat väenottokokouksissa (rekry-

teringsmöte) kaikki uudet miehet; silloin hyljät-

tiin heikot ja kykenemättömät. Ruodun pää-

talo oli pääasiallisesti vastuussa sotamiehen hank-
kimisesta. Sotamiehet saivat ruodultansa pestin

(10-125 kruunua i. vuosipalkan (2-15 kruunua),
torpan, johon kuului tupa tarpeellisine ulkohuo-

neineeu, kaalimaa, 1
/ 2 tynnyrinalaa peltoa, niitty,

josta voi saada 2 häkkiä heiniä. Missä torppia ei

ollut, siellä saivat sotamiehet asunnon sekä muo-
nan ruodulta. Palkka oli eri suuri eri seuduilla.

Kokouksiin ja katsastuksiin piti ruodun myös
miehensä kyyditä ja huolehtia heidän elannos-

taan niissä. Kustaa III:n ajoista maksoivat ruo-

dut muutamissa osissa valtakuntaa katsastus-

ajan muonasta erikoisen passevolanssimaksun,
joka 1812 tuli yleiseksi Ruotsissa. Sodan aikana
piti ruotujen huolehtia sotamiesten torppien kun-
nossapitämisestä. Ruodut olivat vielä velvolliset

sotamiehilleen kustantamaan tarpeelliset pito-

vaatteet ; kruunu antoi heille univormupuvut sekä

aseet. Ruotujaosta olivat vapautetut: säteri-

talot, kuninkaankartanot ja -karjataiot, papin
ja lukkarin puustellit sekä prebendatalot, osa

siviiliviranomaisten puustelleista, sotilaspuustel-

lit, ratsutilat, osa kestikievareista, posti- ja

luotsitaloista, ynnä jotkut muut. — Kuninkaan-
ja karjakartanolta sekä puhtaita kruununtaloja
tehtiin upseerien puustelleiksi. Ne valit-

tiin siten, että päällikkö tuli asumaan väkensä
keskellä voidakseen tarkemmin pitää sitä silmällä.

Palkkansa päällystö sai osaksi talonveroina. Tar-
kat maakirjat tehtiin kaikista sotalaitokselle

määrätyistä taloista ja veroista. — Ahkeraan oli

määrätty sotaharjoituksia, kokouksia ja katsas-

tuksia pidettäväksi. Kuri oli ankara ja sota-

miehet saivat kestää kovia ponnistuksia. Yleisissä

kokouksissa ja katsastuksissa tarkastettiin aseet

ja vaatteet, otettiin ja erotettiin sotamiehiä ja

ratkaistiin riitoja. Uskonnollinen Kaarle XI oli

määrännyt, ett ii tällaisissa kokouksissa sotamie-

hiltä myös kuulusteltaisiin kristinopin pää-

totuuksia. — Sisämaassa asettivat ruodut mie-
hiä jalkaväkeen, rannikolla ja saaristossa laivas-

toon (merimiesruodut). Kaupungit asettivat myös
laivastoväkeä.

Ne kruununtalot, joiden vero ennen oli mennyt
ratsuväen pitoon, saivat nyt tämän veron
asemesta asettaa miehen ja- ratsun täysine
varustuksineen armeiaan. Xäitä taloja ruvettiin

nimittämään ratsut iloiksi (ks. t.) 1. r u s t-

h o 1 1 e i k s i. Kaarle XI perusti senlisliksi

uusia ratsutiloja osaksi peruuttamistansa taloista,

osaksi tavallisista verotaloista, joiden omistajien
kanssa tehtiin erikoisia sopimuksia: he saivat

vapautusta tai lyhennystä veroista suorittamalla

vain ratsupalvelusta. Ellei vapautusta ratsu-

tilasta kruunulle tulevasta verosta katsottu riit-

täväksi korvaukseksi' ratsupalveluksesta, saivat

ne kantaa joidenkuiden lähitalojen verot. Näitä
taloja sanottiin a u g m e n t t i- 1. a k u-

menttitaloiksi. Kullekin ratsutilalle annet-
tiin erikoinen ratsutilakirja.

Ratsutilojen tuli sodau ja rauhan aikana hank
kia ja kustantaa hevonen ja mies täysissä varus-

tuksissa. Kun mies tai hevonen oli kuollut tai

niiden paikka muuten tullut tyhjäksi, tuli ratsu

tilojen kuuden viikon kuluessa hankkia uusi. Sa-

maten kuin jalkaväen päällystö sai ratsuväenkin

puustellej a asuttavaksensa ja palkkansa
erinimisinä talonveroina.

Aikojen kuluessa tähän järjestelmään tehtiin

joitakin muutoksia. Niinpä sallittiin myöhemmin.
1700-luvulta alkaen, että ruotuväki rykmenteissä

oli vakansseja, s. o. ne eivät olleet täysi-

lukuisia, jolloin puuttuvien miesten ja hevosten

puolesta maksettiin erikoinen vakanssivero.
Mutta toisenlainenkin ilmiö oli havaittavissa.

Ruodut velvoitettiin vakinaisten miesten lisäksi

hankkimaan täydennysmiehiä (vargc-

ringskarlar), jotka varsinkin Suomessa ajoittain

muodostivat melkoisia joukkoja; etenkin 1741 v:n

sodan jälkeen asetettiin tällaisia täydennys-

joukkoja (Pohjanmaalla rahvas ei ottanut niitä

asettaaksensa; Ruotsin puolella koko tämä uusi

laitos jäi vähiin tuloksiin).

V:n 1788-90 sodan syttyessä oli olemassa seu-

raavat jaoitetut joukot:

Jalkaväkeä:
Turun läänin rVkmentti 8 komppaniaa 1,025 miestä

Porin ,. 8 ., 1,025

Hämeen „ 8 „ 1,025 „

Savon jalkaväkiryk-

mentti 8 „ 954

Uudenmaan „ 8 .. 1.025

Elimäen komppania
Kyminkartanon patal-

joona 1 .. 92

Pohjanmaan rykmentti 8 .. 1.200

Kajaanin pataljoona
(ruotujakoinen osa) 4 .. 356 ,.

Yhteensä 58 kompp. G. 702 miestä

Ratsuväke ii

:

Henki rakuuna ryk-

mentti 8 eskadroonaa 1,000 miestä'

Uudenmaan rakuuna

-

rykmentti 8 „ 1,000

Kyminkartanon
eskadroona 1 ,.

50

Karjalan rakuuna
rvkmentti 2 ., 200

Yhteensä 19 eskadr. 2,250 miestä

Yv:n 1788-90 sodan jälkeen muodostettiin

henkirakuunarykmentistfi ja osasta Uudenmaan
rakuunoita jalkaväkijoukkoja. Henkirakuunoista

muodostettiin

:
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Turun läänin rykmentin
ratsutilapataljoona 4 komppaniaa 500 miestä

Porin rykmentin ratsu-

tilapataljoona 4 komppaniaa 500 miestä

Uudenmaan rakuuna rykmentistä muodostettiin

Hämeen rykmentin jääkäripataljoona, 4 komppa-
niaa, yhteensä 500 miestä.

Vv:n 1808-09 sodan alkaessa oli Suomen jaoite-

tun armeian miesluku:

V a k i n a i s t a v ä k e ii :

Jalkaväkeä 8.199 miestä
Ratsuväkeä 750 „

T ä y d e n n y s v ii k e ii 4,050

Yhteensä 12,999 miestä

Karjala, jossa ei aikaisemmin ollut ruotu-

väkeä, jaettiin nyt 416 ruotuun, mutta rahvas

pääsi pyynnöstään toistaiseksi asettamasta sota-

väkeä suorittamalla aikaisemmin maksettua n. s.

j ä ii k ii r i v e r o a kahta vertaa enemmän. Tiiliä

verolla ylläpidettiin pestattua joukkoa, n. s.

Karjalan j ä ä k äreitä, joita oli 600 miestä

ja joiden riveissä syntyneitten aukkojen täyttä-

misestä rahvaan itsensä tuli pitää huoli.

R. oli voimassa Ruotsissa tälle vuosisadalle

saakka. Vasta 1901 saatiin uusi asevelvollisuus-

laki, seur. v:n alusta vapautettiin ruodut ja

ratsutilat velvollisuudesta asettaa uusia miehiä
(viime vuosisadan kuluessa oli useaan keitaan

muutettu ruotujen velvollisuuksia miesten vaate-

tuksen, palkan y. m. suhteen sekä sallittu koko-

naisia rykmenttejäkin olla vakanssitilassa) . V.

1909 oli Ruotsissa vielä 5.795 miestä ruotuväkeä.

Suomessa, r. lakkasi 1809. Porvoon valtiopäi-

villä Aleksanteri I suostui säätyjen anomukseen.
että Suomi sotaväen asettamisen sijasta maksaisi

50 vuotena erikoista veroa: 8 tyn. ruista ja

2 V2 tyn. kauraa ratsutilalta sekä 2 2
/3 tyn. ruista

ja 1 tyn. kauraa ruodulta. Täydennysmiehistön
ja laivaväen asemesta maksettiin myös veroa.

Vasta itämaisen sodan aikana 1s:>4 asetettiin,

Turun ja Porin, sekä Vaasan ja Oulun lääneissä

2 ruotutarkk'ampujapataljoonaa, ä 600 miestä.

Myöhemmin asetettiin sitten muihinkin läänei-

hin samanlaisia tarkk'ampujapataljooneja, jotka

kuitenkin jälleen 1867 lakkautettiin. Kun 1879

Suomessa asevelvollisuus oli pantu voimaan, lak-

kautettiin r. 1885; vakanssimaksuja maksettiin

kuitenkin v :een 1889.

Aikoinaan r. oli sotalaitoksena aivan erinomai-

nen. Samoihin aikoihin, jolloin muualla maail-

massa oli etupäässä palkkajoukkoja, oli Ruotsissa

ja Suomessa kotimainen, kansallinen sotavoima,

joka vielä asui ja elikin kansan keskellä.

R:n tuottama rasitus ei myöskään ollut niin

suuri, ettei kansa sitä olisi voinut kestiiä. Edel-

listä sotaväenottojärjestelmää se oli paljoa

parempi. Väärinkäytökset vältettiin paremmin,
kun sotamies kaikissa tapauksissa oli vapaasti

pestattu ja palkkaa nauttiva. Sotamiehet olivat-

kin rauhan aikana hyödyllisiä yhteiskunnan
jäseniä, useimmiten he viljelivät peltotilkkujaan

tai auttoivat isäntiään maatöissä, sodan puhje-

t.essa taas tarttuivat aseisiin. Heikoin kohta
iässä laitoksessa oli se, ettii harjoitus jäi useasti

liian vähiin: ei ollut helppo saada hajallaan

asuvia miehiä koolle. [Frosterus, „Inledning tili

svenska krigs-lagfarenheten" ; Rabenius, .,Om

bätsmanshället" : YVijkander, ..öfversigt af svenska
krigsförfattningens historiska utveckling frän

äldre tider tili indelnings verkets afslutande är
1733"; Mankeli. ..Anteckningar rörande finska

armeens och Finlands kriiishistoria".]

/;. w. ./. a- .1/. v. 11.

Ruotulaitos ks. Ruotujakolaitos.
Ruotumanttaali ks. K u o t'u j ak o 1 a i t o s.

Ruotumestari ks. R u otujakplaito s.

Ruotus, kansanrunossa esiintyvä Herodeksen
(ks. t.) nimen väännös.

Ruotutalo ks. Ruotujakolaitos.
Ruotuvakanssi ks. Ruotujakolaitos.
Ruotuväki ks. Ruotujakolaitos.
Ruoveden kihlakunta käsittää Ruoveden,

Vilppulan, Kurun, Teiskon, Oriveden ja Juupa-
joen kunnat Hämeen lääniä. Pinta-ala (maat ai

2,796,2 km 2
; väkiluku (1908) 33.163 henkeä (=

11.9 1 km2 :iä kohti).

Ruoveden tuomiokunta käsittää seur. 3 kä-

rä jiikuntaa : 1. Ruovesi ja Vilppula; 2. Orivesi

ja .luupa joki; 3. Kuru ja Teisko. Turun hovi-

oikeuden alainen.

Ruovesi. 1. Ku n t a. Hämeen 1.. Ruoveden kih-

lak., Ruoveden-Vilppulan nimismiesp. ; kirkolle

sekä Vilppulan ettii Korkeakosken rautatiease-

milta 32 km. Pinta-ala (Ruovesi ynnä osa Vilppu
laa) 1,034.4 km 2

, josta viljeltyä maata (1910) 11,021

ha (siinä luvussa luonnonniityt 2.356 ha, puutarha-
ala 33,4 ha). Manttaalimäärä 51,7552, talonsavuja
304, torpansavuja 737 ja muita savuja. 980 (1907).

11,265 as. (1913); 2,249 ruokakuntaa, joista

maanviljelys pääelinkeinona 1.496:11a, teollisuus

411:119. (1901). 893 hevosta, 3.134 nautaa

(1912). — Kansakouluja (1914) 15 (22 opett.).

Säästöpankki. Kunnanlääkäri. Apteekki. Kunnan-
sairaala. Keuhkotautiparantola (rakennuttanut
maanviljelysneuvos A. Aminoff, omistaa R:n
kunta, avustaa „Keräystoimikunta vähävaraisten

keuhkotautisten hyväksi"). — Teollisuuslaitoksia:

Vehkakosken saha (rva A. Grönberger)
;
Salmen

saha (J. Virtanen) ; Muroleen saha (A. Eklöf <>.-y.)
;

Pekkalan meijeri (A. Aminoff). — Vanhoja kar-

tanoita: Pekkala (ks. t.). Pitkälä, Ritoniemi

y m. — Luonnonnähtävyyksiä : Koveron järvi,

Helvetin kolu, ..Runebergin lähde" (Kirstan

lähde), Poukanhar.ju y. m. — 2. Seurakunta,
konsistorillinen, Porvoon hiippak.. Ruoveden
rovastik. ; lohkaistu Pirkkalasta (ks. t.) omaksi

emäseurakunnaksi n. 1576 (tahi 1571). R:een
ovat aikoinaan kuuluneet seuraavat nykyjään
itsenäiset khrakunnat : Virrat, Ätsäri, Kuru,
Keuruu, Pihlajavesi, Multia ja Vilppula.

Kirkko puusta, rak. 1778. korj. 1852 ja 1905.

[K. K. IL, ,.Piirteitä Ruoveden pitäjästä" (Aamu-
lehti 1912, N:o 22).] /.. E-n&n.

Ruovivesi (engl. bilgc-icater), aluksen pohjalle

sen sisälankutuksen alle kokoontunut vuoto- y. m.

resi. /' W. L.

Ruovonpäristäjä, kaulushaikaran (ks. t.) toi-

si ntonimi. vrt. myös Pelikaani.
Rupeama, kahden aterian välinen aika. ruoka-

väli.

Rupi (lat. crusta), kuolleista kudososista ja

ihottumien eritteestä muodostunut kerrostuma

ihossa tai limakalvoissa. Polttamalla tai syö-

vyttämällä (hapot, alkalit) tuhoutuneita kudos-

osia sanotaan karstaksi (eschara) • vasta sit-
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ten kuin ympäristön reaktsionieritteet täyttävät

ja paksuntavat kaistan, tulee siitä r. Samoin
sj ntyy r. mitä erilaisimpiin märkiviin ihottu-

miin ja haavoihin, kunhan kudososaset ja haava-
eritteet pääsevät kuivumaan. Ennen antiseptistä

haavanhoitoa parannettiin haavat ,, ruven pei-

tossa". J. J. K.
Rupia (lat. rupes) t. rhypia (kreik. rhi/pos),

kerroksittain ylenevä ja laajeneva kiinteä rupi,

etenkin syfiliittisten haavoittumain peitteenä.

J. J. K.
Rupia (engl. rupee), int. hopearaha

,

; raha-

yksikkö brittil. Itä-Intiassa ja myöskin Saksan
ja Englannin Itä-Afrikassa; r = 16 engl. pennyä
= n. 1 Smk. 70 p. Engl. punta = 15 r:aa. E. jae-

taan lain mukaan 16 annaan, 1 anna = 12 pioea.

J. F.

Rupicapra ks. Gemssi.
Rupijäkälä ks. Jäkälät.
Rupikonna ks. Korpisammakko.
Rupilisko ks. Vesilisko.
Rupirohtuma ks. Rohtuma.
Rupisammakko ks. Korpisammakko.
Rupla (ven. rub[l'J), Venäjän raha- ja lasku-

yksikkö, = 100 kopeekkaa. Tätä nimitystä käy-
tettiin ensin (14:nnellä vuosis.) palasista, joita

hakattiin hopeaharkoista; 17 :nnellä vuosis. val-

mistettiin r:ia varustamalla ulkomaalaiset taa-

lerit ven. leimalla. Vasta Pietari Suuren aikana,

vrsta 1704, ruvettiin Venäjällä lyömään r:ia.

Liikkeessä on sekä kulta- että hopea-r:ia; edel-

lisiä sanotaan imperiaaleiksi. Kun Venäjä 1897
siirtyi kultakannalle, määrättiin että 1 impe-
riaali = 15 r :aa, Va imperiaali = 7 V2 r :aa, 1 r. =

2 2
/3 Smk.; aikaisemmin r :n nimellisarvo = 4 Smk.

J. F.

Ruplavero. Suomessa vielä 1800-luvun alussa

vallallaollut maaverojen lasku- ja kantotapa oli

sangen monimutkainen ja hankala, kun vero oli

laskettava monien eri verolukujen mukaan ja

kun veronosoitukset eri paikkakunnilla, vie-

läpä joskus saman kunnan eri taloillakin vaih-

telivat, ja kun vielä veroparselien luku oli suuri.

Pian senjälkeen kuin maa oli Ruotsista ero-

tettu, nostettiinkin kysymys maaverojärjestelmän
saattamisesta yksinkertaisemmaksi. Tuloksena oli

9 p. huhtik. 1840 annettu keis. asetus veroparse-

lien muutoksesta sekä keis. julistus 5 p:ltä maa-
lisk. 1841 veronosoituksessa mainittavista esi-

neistä. Edellisessä määrättiin yksi ainoa vero-

luku (verorupla) sekä yksi ainoa veron-

osoitus noudatettaviksi koko maassa, lukuun-
ottamatta Viipurin lääniä ja Tornion kihlakun-

taa Oulun läänissä, joissa tällaista järjestelyä

ei katsottu tarpeelliseksi. Uuden veroluvun
mukaan suoritettava maakirjavero, n. s. rupla-

vero, oli laskettava 15 viimeisen v:n verohinnan
mukaan sekä suoritettava jyvissä (puolet rukiissa,

puolet ohrissa), kauroissa, voissa, talissa ja

käteisessä rahassa. Samalla vahvistettu veron-

osoitus vei kuitenkin tuntuvasti korkeampiin
veroihin kuin mitä aikaisemmin oli maksettu.
Siitä syystä säädettiin keis. asetuksella 16 p:ltä

lieinäk. 1886, että kultakin veroruplalta oli

vastedes suoritettava 25 litraa jyviä, puoleksi

rukiita ja puoleksi ohria, 10 litraa kauroja sekä
1 mk. \t p:iä— 1 mk. 45 p:iä rahaa, ja tätä
veronosoitusta oli noudatettava v :sta 1889 al-

kaen. Samalla määrättiin, että myös Viipurin

läänissä sekä Tornion kihlakunnassa Oulun lää-
niä verorupla oli otettava veroluvuksi, sekä sää-

dettiin, miten se oli laskettava, ks. Maavero.
Ä. Il-a.

Ruppia, lima, vitakasvien heimoon kuuluva
suku, jonka edustajat ovat hentoja, veteen vajon-
neina kasvavia merikasveja. Niiden lehdet ovat
rihmamaisia, kukat keilattomia, hetiö 2-heteinen.
emiö 4-lehtinen, erieminen, erikoppisen hedelmiin
pähkylät lopulta pitkäperäisiä, melkein sarjamai-
sessa ryhmässä. Meidän merivesissämme 2 harvi-

naista lajia, joista k i e r t o 1 i m a 1 1 a (R. spira-

lis) on yhteinen hedelmäperä kierteinen ja noin
10-40 cm pitkä. K. L.

Ruprecht, saks. ruhtinaita. 1. R. (1352-1410).

Pfalzin vaaliruhtinas v :sta 1398; valittiin kei-

sari Venceslauksen erottamisen jälkeen 1400
Saksan kuninkaaksi, lähti 1401 Italiaan keisa-

riksi kruunattavaksi sekä voittaakseen Milanon
takaisin keisarikunnalle, mutta kärsi tappion
Milanon herttuaa, C4aleazzo Visconti'a vastaan
taistellessaan. Palattuaan Saksaan R. puuhasi
valtakunnanrauhan lujittamista, mutta ruhtinaat

ehkäisivät hänen aikeensa. Yhtä vähän onnis-

tuivat luinen yrityksensä kirkollisen hajaannuk-
sen sovittamiseksi.

2. R. (engl. Rupert), (1619-82), prinssi, pfalz-

kreivi, vaaliruhtinas Fredrik V:n (Böömin kunin-
kaan) ja Elisabetin, Englannin Jaakko I:n tyt-

tären kolmas poika, oppi sotataidon Fredrik Hen-
rik Oranialaisen johdolla, taisteli 30-vuotisessa

sodassa, oli jonkun aikaa keisarillisten vankina;
siirtyi sitten Englantiin enonsa Kaarle I:n luo.

Piti kansalaissodassa kuninkaan puolta ja osoitti

urhoollisuutta, mutta joutui kuitenkin tappiolle

Marston Moorin tappelussa 1644 ja luovutti

seur. v. Bristolin puritaaneille. Lähti sittemmin
Ranskaan ja kävi Kaarlen mestauksen jälkeen

merirosvosotaa Englantia vastaan. Kutsuttiin

restauratsionin jälkeen takaisin Englantiin, tuli

amiraaliksi ja johti kaksi kertaa laivastoa so-

dissa Hollantia vastaan. — Prinssi R. harrasti

myös luonnontieteitä ja teknillisiä keksintöjä

sekä teki itsensä tunnetuksi maalarina ja vas-

kenpiirtäjänä. G. R.

Ruptuuri (lat. ruptiVra), repeytymä; esim.

p e r i n e a 1 i-r., synnytyksen joskus aikaansaama
emättimen ja peräsuolen välisen kudoksen (väli-

lihan) repeytymä.
Rupukkavaara, 279 m yi. merenp. kohoava

vuori Paltamon pitäjän itäosassa, n. 15 km Ka-

jaanista (maanteitse)

.

Rurik f-il-J (k. 879), ruots. Hrörikr, Venä-

jän vallan perustaja, varjagipäällikkö, joka

(Nestorin mukaan) v. 862 veljiensä Sineuksen ja

Truvorin kanssa tuli hallitsijaksi Novgorodiin

ja veljiensä pian kuoltua hallitsi yksin. Muuan
kronikka sanoo häntä Novgorodin perustajaksi-

kin. Hän laajensi valtakuntaa ja asetti varja-

geja päälliköiksi valloitettuihin kaupunkeihin.

Hänen sukunsa sanotaan sitten hallinneen VenB
jällä aina v:een 1598 asti. A". G.

Rusakkojänis ks. Jänis.
Rusalka [-a'l-J, ven. ja vähäven. mytologiassa

esiintyvä, vedessä asuva naisolento. joksi hukku-

neen naisen kuvitellaan muuttuvan. Helluntai-

viikolla. jolloin sitä kansanlauluissa ja -menoissa

erikoisesti muistellaan, luullaan sen siirtyvän

metsiin ja vainioille. Nimi johtuu keskikreikan
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kautta lat. sanasta rosalia, jolla tarkoitettiin vai-

najille omistettua muistojuhlaa. V. ./. M-kka.
Ruscus, Iiljakasveihin kuuluvia ruohoja t.

puolipensaita, joiden lehdet ovat pienet, suomu-
maiset, niiden hangoissa syntyväl oksat sensijaan

leveät, lehtimäiset, kankeat ja pistävät (laaka-

versoja). 1! :n kukat näyttäväl näin ollen puh-

keavan keskelle lehtiä. R. on kaksikotinen;

hedelmä on marja. Ii. aculeatusta,, joka kasvaa

villinä Etelä- ja Länsi-Euroopassa, viljellään

meillä usein huonekasvina. Sen korkeus on
0.3 1 m. K. L.

Rusetti (ransk. rosti h = pieni ruusu), ruu-

suke, Qauharuusu; tyylitelty kukka ylhäältäpäin

katsottuna, ornamentiikan yleisimpiä aiheita ja

vanhalla ajalla etenkin Länsi-Aasian (Assyrian)
sekä vanhalle kreik. tyylille ominainen. — R u-

setti n a n h a. peräkkäin rivitetyistä r:ista muo-
dostuva nauhaornamentti. ks. Tyylittel v.

U-o N.

Rusinat, auringossa, harvemmin uuneissa ryp-

pyisiksi, ruskeiksi t. sinertäviksi kuivatut viini-

köynnöksen (Vilis) marjat, ..viinirypäleet". Riksi
kuivataan etenkin imeliä, verraten mehuköyhiä
ja paksukuorisia rypälelaatuja, joko kokonaisissa

t. halaistuissa tertuissa (r y p ä 1 e- 1. r u u k k u-r.)

t. irtileikattuina. Kooltaan, muodoltaan, väril

tään y. m. ominaisuuksiltaan hyvin vaihtelevista

laaduista mainittakoon levanti n-r.. joista tun-

netuimmat ovat S m y r n a n r., r a n s k a 1 a i-

set r.. etupäässä Proveneesta ja Languedoeista.

ja espanjalaiset r., joita esim. Pohjois-

Eurooppaan tuodaan suuret määrät (erinomaisia

laatuja ovat m. m. Malagan ja Valen-
cian r.). Viime aikoina on Eurooppaan tuotu
myös paljon kalifornialaisia r :ta, nekin
usein oivallisia laadultaan. Siemenettömiä pieniä

Vitis vinifera apyrena-T :ta nimitetään korin-

teiksi (ks. t.). — Paitsi sellaisinaan syötäviksi

käytetään r:ta erilaisiin ruokiin, leivoksiin, n. s.

keinotekoisten viinien valmistukseen y. m. Tuonti
Suomeen oli 1913 n. I.25 milj. kg. (I. V-s.)

Rusj, venäläisten vanhimmissa hist. lähteissä

sen kansan nimitys, josta myöhempi Venäjän
valtakunta ja kansa on saanut nimensä. Nestorin
mukaan ..rusj" oli varjagien osa. joka meren
yli saapui Venäjälle, ensin hävittäen ja rosvoten,

mutta sitten Rurikin johdolla asettui sinne pysy
väisesti ja rupesi ottamaan veroa ven. ja suom.
heimoilta. Kreik. kirjailijoilla tavataan sitä vas-

taavana nimi r h ö s ja arabialaisilla r fi s. Sana
on varmaankin yhteydessä suom. kieliin siirty-

neen 1! not - i nimityksen kanssa ja on nähtä-

västi näiden kielien välityksellä kulkenut venä
Iäisille ja muille itäisille kansoille. Se on siis

myös yhtenä todistuksena Venäjän valtakunnan
perusta jakansan skand.. lähinnä ruots. alku

perästä. Ruotsin Uplannin rannikon nimi

R o s 1 a g e n 011 luultavasti yhteydessä Ruotsi

sanan kanssa, siten että (V. Thomsenin selityksen

mukaani molemmat viittaavat johonkin vanhaan
r o ]> s-m a' n 1. r o }> s-k a r 1 a r (- soutuiniehet

1

nimitykseen, josta ne ovat syntyneet. [E. Kunik.
..Die Berufung der schuedisehen Rodsen durch
die Finnen u. Sla\\en" ilS44i. V. Thomsen,
..Ryskä rikets grundläggntng genom skandina-
verna" 1 1882 .] 7v. G.

Ruskea hiili ks. R u s k oh i i 1 i.

Ruskeakallio ks. P a a n a järvi.

Ruskeala. 1. K u n t a. Viipurin 1.. Sortavalan
kihlak., Ruskealan Leppälahden uimismiesp.; kir-

kolle Matkaselän ja Kaalamon rautatieasemilta
n. 7 km. Pinta-ala 405. s km2

,
josta viljeltyä

maata (1910) 4.171 ha (siinä luvussa luonnon-
niityt 1.717 ha. viljaakasvava kaskimaa 41 ha).

Manttaalimäärä 36,05», talonsavuja 456. torpan-
savuja 35 ja muita savuja 822 (1907). 5,673 as.

(1913); 736 ruokakuntaa, joista maanviljelystä
pääelinkeinonaan harjoittavia 594 (1901). 558 he-

vosta. 2.04:! nautaa (1912). — Kansakouluja 9

(1914). - Teollisuuslaitoksia: Hämekosken (ks. t.i

puuhiomo ja pahvitehdas; Leppäkosken paperi-
tehdas (ks. t.), Ilmakosken kehruu- ja kutoma-
tehdas; Kaalamon meijeri; Siesmakosken, Tirrin,

Ahinkosken ja Kontiolahden (2) myllyt; marmori-
louhos (ks. Ruskealan marmorilouhos).
Vanhoja kartanoita: Rantala (= Pirttipohja) ja

Ilola. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Savon-
linnan hiippak., Sortavalan rovastik.; alkujaan
Kiteeseen kuulunut rukoushuonekunta, joka muo-
dostettiin omaksi khrakunnaksi. jouduttuaan
rauhanteossa 1721 Venäjän puolelle; samalla sii

her. yhdistettiin Leppälahden (ks. t.) rukous-

huonekunta Pälkjärvestä. R. sai ensimäisen oman
kiiran 1727. Soanlahti (ks. t.i on aikaisemmin
kuulunut kappelina R:aan. — Kirkko puusta.

rak. 1833 (C. L. Engelin piirustusten mukaani.
[K. Killinen. ...Muinaisjäännöksiä ja muistoja
Sortavalan kihlakunnassa" (Suom. muinaism.-
yhd. aikak. XI, siv. 96-114).] /.. H-nen.

Ruskealan marmorilouhos, omistaja 1896 per.

O.-y. Ruskealan marmori (osakepääoma
300.000 mk., toimitusjohtaja arkkitehti R. Björn-
berg), on Karjalassa, Ruskealan pitäjän Otrakka-
lau kylässä. Sinne vie Karjalan radalta Matka-
selän asemalta erkaneva 5 km pitkä haararata.
Louhoksesta saadaan Ruskealan marmo-
ria, joka on Suomen ainoa rakennustarkoituk-

siin käytetty kalkkikivi. Samasta vuoresta saa-

daan kahdenlaista marmoria : hienorakeista dolo-

miittista, jota on paljon käytetty Pietarissa! Mar-
moripalatsi ja Kasaanin kirkko), ja karkea-

rakeista kalkkisälpämarmoria (esim. Helsingin

säästöpankin talo Kasarmintorin laidalla 1. V. 1914

tuotanto käsitti 70.000 hl sammuttamatonta
kalkkia, arvoltaan 175.000 mk. Kalkista 1

/3 on
mvöty selluloosatehtaisiin, i

l-i rakennus- ja maan
viljelystarkoituksiin ja 1

/3 Pietariin. Työväestön

lukumäärä 1914 oli 45 henkeä. E. E. K. & P. E.

Ruskea rautamalmi ks. Limoniitt.
Ruskeoittaa, rautaesineiden, esim. pyssyn-

piippujen, hapettamalla toimitettava sievistys- ja

suojeluskeino. Raudan pinta ruostutetaan ha-

poilla ja muilla sopivilla nesteillä ja kuivataan
v.älillä. Näin menetellään moneen kertaan, lo

puksi kiilloitetaan rautalankaharjalla sekä sivel

lään vahalla tai vernissalla. Väri vaihtelee.

riippuen käytetyistä nesteistä, punaruskeasta
vaaleanruskeaan. P-o P-o.

Ruskin [raskin], .1 oli n (1819 1900), engl. kir-

jailija ja taidearvostelija. Jo varhain heräsi

R:issa rakkaus luontoon ja taiteeseen, jota mo-

net ulkomaanmatkat lisäsivät. Tutustuttuaan mai-

semamaalari Turneriin ja oleskeltuaan jonkun ai-

kaa Italiassa R. julkaisi käänteentekevän teok-

sensa ,.Modern Painters" (5 nid. 1843 60 1. jossa

hiin antaa kuolettavan iskun vallassa olevalle so-

vinnaiselle taidesuunnalle, hankkien sillä itsel-
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John Ruskin.

leen sekä ankaria vastustajia että innokkaita

ihailijoita. Hänen tyylinsä on loistavaa ja hen-

kevää, hänen taidekäsityk-

sensä herkkä ja totuuteen

pyrkivä, joskin hän teknil-

lisiä seikkoja arvostelles-

saan iskee usein harhaan.
N. s. prerafaeliittista taide-

suuntaa R. lämpimästi puo-

lusti. Taiteellisia näkö-

kantojaan hän edelleen

esitti teoksissaan : ,.The se-

ven lamps of architecture"

(1849), ,,The stones of Ve-

nice" (3 nid., 1851-53),

,,Giotto and his works in

Padua" (1854-55), „Ele-

ments of dra\ving" (1857)

y. m. Mutta varsin pian

hänen tuotantonsa sai

uuden suunnan: Stuart Millin ja Carlylen

vaikutuksesta hän yritti sovelluttaa taitee-

seenkin sosiaalis-poliittisia ja kansantaloudel-

lisia näkökantoja, taistellen sen mielipiteen puo-

lesta, että taiteen tulee palvella ja kasvattaa
suurta yleisöä. Hän perusti työväestöä varten
piirustus- ja taidekouluja sekä taidemuseoita, he-

rätti jälleen harrastusta käsiteollisuuteen ja viit-

tasi tietä uudenaikaiselle koristetaiteelle. Hän
inhosi nykyaikaisen yhteiskunnan työnjakoa, suu-

ria savuisia tehdaskaupunkeja ja yksitoikkoisia

työkasarmeja, perusti kommunistis-ko'operatiivi-

sen yhteiskunnan ,.St. GeorgeJ
s guild"in sekä ra-

kennutti malliasuntoja työväestölle. Monissa teok-

sissaan hän esitti uudistus-aatteitaan : „The po-

litical economy of art" (1858), „Unto this last"

(1860), ,.Munera pulveris" (1862-63), „Crown of

\vild olive" (1860), „Sesame and lilies" (1865),

.,Ethics of the dust" (1866), „Time and tide"

(•1867), „Fors clavigera" (1871-84). Vv. 1869-84

R. toimi taidehistorian professorina Oxfordissa.

Hermosairautensa vuoksi hän vietti loppuikänsä
eristettyä elämää kirjoittaen elämäkertaansa
„Prseterita" (3 nid., 1886-89). R:n teokset, eri-

koiset ,,Ruskin-Reading-Guilds", joita nykyään
myödään tuhansittain, ovat ilmestyneet koottuna
painoksena. [Mather, „Life and teacking of J.

R.", 6:s pain. (1902), W. G. Collingwood, „The
life and work of J. R." (1893), Hobson, „J. R.,

social reformer" (1899), R. de la Sizeranne, „R.
et la religion de la beautö" (1897), M. v. Bun-
sen, ,,J. R., sein Leben und sein Wirken" (1903).]

H. Kr-n.

Rusko. 1. Kuut a, Turun ja Porin 1., Mas-
kun kihlak., Raision-Naantalin-Ruskon nimis-

miesp. ; kirkolle 11 km Turusta. Pinta-ala 47.2

km2
, josta viljeltyä maata (1910) 1,468 ha (siinä

luvussa luonnonniityt 99 ha). Manttaalimäärä
16 5

/12 , talonsavuja 40, torpansavuja 18 ja muita
savuja 107 (1907). 745 as. (1913); 165 ruoka-
kuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona 85 :llä

(1901). 163 hevosta, 619 nautaa (1912). —Kansa-
kouluja 1 (1914). — Teollisuuslaitoksia: Ruskon
ja Vahdon osuusmeijeri. — Historiallisia muis-
toja: ks. M ä r 1 1 e 1 ä. — Vanhasta 1200-luvulla

rakennetusta kirkosta siirretty suuri joukko
vanhoja esineitä Turun museoon. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen, Turun arkkihiippak.,
Mynämäen rovastik. ; vanha seurakunta katoli-

13. VIII. Painettu »/t 16.

seita ajalta oli v:sta 1340 (kuten Raisio, Lieto
ja Nousiainenkin) Turun tuomiorovastin annek-
sina ainakin v:een 1540, sittemmin Raision
anneksina (tai kappelina), kunnes 1577 tuli

Maskun anneksiksi, määrättiin sen. päät. 30p:ltä
toukok. 1893 lakkautettavaksi, mutta ennenkuin
määräys ennätettiin panna toimeen, antoi senaatti

uuden määräyksen 1900 (11 p. jouluk.), jonka
mukaan R. oli erotettava eri khrakunnaksi, mikä
toteutui 1907. — Kirkko harmaasta kivestä, rak.

1200-luvulla. L. E-nen.
Ruskohiili, fossiilisista kasvinjäännöksistä

muodostunut hiiliaine. Se eroaa kivihiilestä

siinä, että sen hiiltyminen on vähemmän pitkälle

ehtinyt, väri ruskea, ja että se värjää kalilipeä-

liuoksen ruskeaksi, syttyy helposti ja palaa savua-

valla liekillä. Hiilenpitoisuus on 50-70%. R:tä
tavataan tertiäärisysteemin kerrostumissa Poh-
jois- ja Keski-Saksassa, Puolassa ja Böömissä,
Devonshiressä, Fär-saarilla ja Islannissa, Pohjois-

Ameriikassa y. m. Sitä käytetään etupäässä

polttoaineeksi. P. E.

Ruskolevät. 1. Varsinaiset rusko-
levät (Phceophyta, Phceophyceie) ovat hyvin
eri näköisiä vedessä kasvavia leväkasveja, joi-

den soluissa on lehtivihreälle läheistä sukua ole-

vaa, värihiukkasissa tavattavaa leväruskeaa,
joka antaa r : ille keltaisen t. ruskean värin.

Yhteyttämistuloksena syntyy öljyä. Sekovarsi on
hyvin monimuotoinen, alkaen pienistä yksinker-

taisista haarautuneista rihmoista melkoisessa

määrässä ja hyvin säännöllisesti erilaistuneisiin

suuriin muotoihin, joilla on selvät, alustaan

kiinnittyvät juurimaiset elimet sekä varsimai-

set ja lehtimäiset osat. Sisärakenne on silloin

tav. myös hyvin kehittynyt (vahvike-, yhteyttä-

mis-, varasto- ja johtosolukkoja voi olla). Yleistä

on suuri limaisuus (suojeluskeino kuivettumista

ja aaltojen vaikutusta vastaan). Lisääntymis-

elimet ovat vain harvoilla muodoilla täydellisesti

tunnetut. Eri määrässä kehittynyttä suvullista

lisääntymistä tavataan. Eräillä muodoilla hedel-

möittävät munapesäkkeestä ulos tulleen liikku-

mattoman munasolun liikkuvat siittiöt (Fucaccce).

toisilla liikkumattomat siittosolut. Edelleen on
muotoja, joilla sukusolut (gameetit) ovat kaikki

liikkuvia (parveilusiitossoluja), joko samanlaisin

t. erimuotoisia. Useilla on suvullisen lisäänty-

misen ohella suvuttomia parveilusoluja, jollaisina

voivat toimia myös yhtymättömät sukusolut. Liik-

kumista välittävät kaksi värekarvaa sijaitsevat

lisääntymissoluissa sivullisesti. Lisääntyminen
voi monella tapahtua myös sekovarren murto-

kappaleiden avulla t. yksityisillä muodoilla liik-

kumattomien itiöidenkin välityksellä. Useimmat
r. elävät merissä, varsinkin kylmissä ja lauh-

keissa. Monet kasvavat uiko- 1. päällysvieraina

toisilla levillä t. toisten sisässäkin. Jotkut ovat

loisia. Sukulaisuussuhteita ylöspäin ei ole voitu

näyttää toteen, joten ryhmä on sukupuussa al-

hainen, erillinen haara. Fossiileina on r:iä to-

dennäköisesti tavattu jo siluurissa ja devonissa.

2 pääryhmää erotetaan: Phceosporcce (par-

v e i 1 u s o 1 u i s et r.), joilla lisääntymiselimet

syntyvät sekovarren pinnalla joko erityisissä

haarakkeissa t. erilaistuneissa pintasoluissa.

Kaikki lisääntymiselimet liikkuvia, paitsi pie-

nessä, erillisessä Tiloptcridacvce ryhmässä. Etelä-

ja Keski-Suomen rannikoilla kasvavat meressä
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Rusko- ja punaleviS valtameressä. 1—9, 14—15, is— 19 ruskoleviä; 10—18, 16—17, 20 punalevia. 1 Sargassum, 2 Macro-

eystis pyrifera, 3, 4 Nereocystis, 5 Agarum, 6, 18, 19 Lamtnarta-lajeja, 7 Lessonia, 8, 9 fYtcus-lajeja, 14 Alaria esculenta, 15

Thalassophyllum, 16 OdonthaKa, 17 Chondrus crispus, 20 Delesseria .tanguinea.

kivillä, puissa, toisissa levissä j. n. e. pienet

rihmamaiset Ectocarpus, Pylaiella, Sphacelaria,

Stictyosiphon, Dictyosiphon, Elachista (pieniä

tupsuja varsinkin rakkolevällä), Chorda (useita

kymmeniäkin cm pitkiä, limaisia., haarattomia

rihmoja) y. m. Suuria, korkealle kehittyneitä

valtamerimuotoja ovat Alaria (ks. t.), Lomina-
ria (ks. t.), jopa 70 cm pitkä Nereocystis ja jopa

200 m pitkä Macrocystis, p ä ä r y n ä 1 e v ä (ks.

t.). Cyclospor<(e (m u n a s i i t t o i s e t r.) i \ h

mässä sukuelimet ovat sekovarren sisässä olevissa

säiliöissä. Munasolu suuri, liikkumaton. Parveilu-

soluja ei ole. Sukupolvenvuorottelu eräillä. Useim
miten on erilaistuminen juuri-, varsi- ja lehti-

mäisiksi muodostuksiksi selvä. Kannatineliminä
on usein ilma rakkuloita. Runsaasti kaikissa me-

rissä. Meidänkin merenrannikoillamme on ylei-

nen Fitcus vesiciilosiis, rakkolevä (ks. t.).

Lajirikas suku on Surgassum, tunnetuin laji

N. bacciferum, m a r j a 1 e v ä (ks. t.). Useita r :iii

käyttävät varsinkin pohjoisten seutujen kansat

ruokana itselleen t. eläimille. Eräistä Lumi n urm
lajeista valmistetaan manniittia, toisia käytetään
lääkityksessä (vrt. Laminaria). Useiden,

m. m. rakkolevän tuhkasta valmistetaan jodia

(vrt. t.), myös soodaa. Ruskoleväkasoja rannoilta

voi edullisesti käyttää lannoitusaineena.

2. Piilevät, p i i k u o r i s e t levät (Bncil-

larteae, Diatomece). Vanhempi kasvisystematiikka

luki usein piikuoriset levät r:iin knuluviksi.

Parhaiten ovat piikuoriset levät kuitenkin pidel

tävät eri ryhmänä t. luokkana Zygophyta kaa-

ressa, johon paitsi niitä kuuluu ryhmä ConjugaUe,
sekä niinikään ennen r:iin luetut v a k o s i i-

maiset (Peridinece). Viimemainitut yhdistetään

usein myös flagellaatteihin niinellä Dinoflagellata

(ks. t.). Piilevät ovat l-soluisia, yksittäin t. ryh-

mittäin nauhoina, levyinä, ketjuina t. muodotto-

mina, hyytelön yhteenliitt äininii joukkioina kas-

vavia, usein erityisen limavarren alustaan kiin-

ni ttämiä, mikroskooppisen pieniä, melkein yk-

sinomaan vedessä, vain harvat kostealla, maalla

eläviä kasveja. Värihiukkaset ovat kellervänrus

keitä sisältäen leväruskeaa (phseophylliä). Kai-

killa on soluseinämä kahden erikoisen, mutta sa-

manmuotoisen, reunoillaan sisäkkäin pistäviin

kuoren muodostama. Kuori on selluloosamaista

ainetta, johon on laskeutunut piihappoa, mikä
useimmissa tapauksissa tekee seinän niin lujaksi,

että se säilyy muuttumattomana; kestää hehkut-

tamista ja väkevissä hapoissa keittämistä ja säi-

lyttää myös omituisen, tavallisesti hyvin siro

bekoisen, eri lajeilla erilaisen kuoren paksunnos-

kuvioituksen (pisteitä, viiruja, verkkokuvioita

y. m.). Seinämässä erotetaan 2 p ä ii 1 1 y s s i v u a,

joissa kussakin tavallisesti on 3 nystyrämäistä,

pienireikäistä kohoamaa ja niitä yhdistävä, kuo-

ren toisesta päästä toiseen ulottuva rako, napa-
viiva / ruphc) ja v y ii h y ke- 1. 1 a i t a s i v u t,

joita pitkin kuoret pistävät sisäkkäin. Päällys-

sivu on paljoa enemmän kuvioitu kuin vyöhyke*

sivu. Jokainen yksilö on lisäksi päällys- ja vyö
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Erilaisia piileviä. 1 Synedra, 2 Navieula, 3 Grammato-
phora, 4 Fragilaria, 5 Meridian, Pleu/rosigma angulatum. 7

Diatoma, 8 Cymielia. !) Schizonema, 10 Gomphonema, 11 £id-
dulphia. 12 Aetinoptychus, 13 TriceraUum, 14 Baeteriastrum.
Kuvissa 1—5, 7, 10 ja 12: a piilevä päällyssivulta, 6 vyöhyke-
sivulta nähtynä. Kuva 9 a hyyteluvarsikkoinen yhteiskunta
luonnoll. koossa, b osa siitä paljon suurennettuna. Kuva 14

esittää luonteenomaista kellujamuotoa. Kaikki kuvat,
paitsi 9 a, paljon suurennettuja.

hykesivuilta katsottuna erimuotoinen. Solujen

muoto vaihtelee eri lajeilla mitä moninaisimmalla
tavalla, pyöreästä kolmikulmaiseen, suorakaide-

maiseen, sukkulamaiseen, neulamaiseen j. n. e.

Usein on (plankton-muodoilla) kellumista helpot-

tavia sarvimaisia, piikkimäisiä y. m. lisäkkeitä.

Hyvin yleisesti on solun muoto tarkoin, tasa-

mukainen. Useilla on omituinen ryömivä liike,

joka tapahtuu napa vi ivan raosta esiin tulevan,

virtaamisliikkeessä olevan plasman avulla. Pii-

levät lisääntyvät jakautumalla siten, että kuoret
loittonevat toisistaan, solunsisällys jakautuu kah-

tia ja. kumpikin osa synnyttää kuorelleen uuden
pienemmän sisäkuoren. Toinen uusista yksilöistä

tulee täten pienemmäksi. Uusiutuvien jakojen
kautta tapahtuva vähittäinen pieneneminen kes-

keytyy itiömuodost uksen kautta. Syntyy 1 t. 2

itiötä, jotka eri muodoilla muodostuvat eri ta-

valla, suvuttomasti t. kopulatsionin kautta. Itiö

on suurempi kuin se tai ne solut, joista se syn-

tyy; tämän vuoksi sitä nimitetään paisuma-
itiöksi (auxosporj. Siitä voi heti kasvaa uusi yk-
silö. Piileviä on muutamia tuhansia lajeja ja

ne ovat levinneet ympäri maapallon. Tavatto-
man yksilörikas on ryhmä varsinkin pohjoisissa

merissä. Planktonissa ne muodostavat usein pää-
osan, ollen siten tärkeää pienten vesieläinten ja

siis ainakin välillisesti kalojen ruokaa. Meri-
ja makeassa vedessä on useimmiten aivan eri la-

jit. Alustalla elävät piilevät muodostavat usein

ruskeita peitteitä suuremmille vesikasveille, ve-

dessä oleville kiville j. n. e. Jotkut ovat sapro-

fyyttejä. Piikuoria tavataan yleisesti useissa

geologisissa kerrostumissa liitua jalta lähtien ja

muodostavat valkeana, harmaana t. ruskeana jau-

heena pii- 1. k i i s e 1 i g u u r i n ja piilevä-
maan nimellä tunnettuja, paikoitellen melko
mahtavia (Liineburgin nummella 12 m) kerroksia.
Suomessakin on piilevämaata (ks. K i i s e 1 i-

guuri). Piileväjauhetta käytetään paljon väri-

teollisuudessa, puhdistus- ja pakkausaineena, po-
leeraukseen. tulenkestävien vaatteiden, vesilasin

ja dynamiitin (ks. t.) valmistukseen y. m. Hieno-
rakenteisen kuorensa takia useat piilevät ovat
sopivia mikroskoopin hyvyyttä osoittavia koe-esi-

neitä (esim. Pteurosigma angulatum). Johtofos-
siileina ne ovat nuoremmissa kerrostumissa tiede-

miehille usein hyvin tärkeitä, esim. meikäläisiä
Ancylus-, Litorina- y. m. kerrostumia (savia y.

m.) tutkittaessa. Selviteltäessä vesimassojen liik-

keitä merissä on niiden tuntemisella hydrogra-
feille suuri merkitys. Piileväsukuja mainittakoon
Diatoma, Synedra, Epitliemia, Navieula, Nitschia,
Pinnularia, Gomphonema y. m. ; meidän järviemme
planktonissa ovat erinomaisen yleisiä m. m. Me-
losira, Asterionella ja Tabellaria-\a,jit. K. L.

Ruskolilja ks. L i 1 i u m.
Ruskosammalet, soita muodostavat, tavalli-

sesti ruskeanväriset lajit Amblystegium, Eypnam.
Palndella y. m. sammalsuvuista, etenkin ensin

-

mainitusta. E. kasvavat varsinkin kalkinpitoi-
sissa, ravintorikkaissa soissa (päinvastoin kuin
valko- 1. rahkasammalet, Sphagnum) ja

muodostavat ruskosammalsoita ja -tur-
vetta, vrt. S u o. Ä'. L.

Rusniakit ks. Ruteenit.
Rusojuuri ks. Lithospermum arvense.
Rusokki ks. Biden s.

Russakka ks. Torakat.
Russell [ras3l], vanha engl. suku, jonka jäse-

net 17:nneltä vuosis. ovat kuuluneet whig-
puolueeseen.

1. William R. (1639-83), valtiomies, välit

tiin 1661 alihuoneeseen ja oli v:sta 1673 vas-

tustuspuolueen johtaja; hän oli niitä, jotka
innokkaimmin vaativat, että Kaarle II :n veli,

Jaakko herttua, oli katolisena suljettava pois

kruununperimyksestä. Syytettynä osanotosta ku-
ningasta vastaan tehtyyn salaliittoon R., vaikka
hän epäilemättä oli viaton, tuomittiin kuolemaan
ja mestattiin. Norj. runoilija A. Munch on käsi-

tellyt hänen kohtaloansa näytelmässä ,,Lord Wil-
liam R.", ja Guizot on kuvannut hänen ja hänen
vaimonsa hellää suhdetta (,,L'amour dans le

mariage").
2. Edward R. (1653-1727), amiraali, edel-

lisen serkku; oli 1688 toimeenpannun vallan-

kumouksen päämiehiä, mutta koetti siitä huoli-

matta pitää yllä salaisia siiliteitä karkoitettui-

hin Stuarteihin; voitti 1692 Ranskan laivaston

La Hoguen kohdalla.

3. John R. (1792-1878), jaarli, valtiomies;

valittiin 1813 alihuoneeseen; sai 1828 aikaan
test-säännön kumoamisen; sai 1831 tehtäväkseen
valmistaa uuden vaalilain ehdotuksen: ,,suuren

parlamentinparannuksen" perille ajaminen olikin

osaltaan hänen ansiotansa; tuli 1835 sisäasiain-,

1839 siirtomaaministeriksi; edellisessä toimessa

ollessaan sai hyväksytyksi sarjan tärkeitä

reformilakeja (vaivaishoitolain. kaupunkien kun-

nallislain, siviiliavioliittolain). Ministeristön erot-

tua 1841 R. oli vapaamielisten johtajana siinä

taistelussa, jota käytiin vapaakaupan hyväksi, ja

tuli 1846 pääministeriksi vieden vapaamielisen

talouspolitiikan päätökseen laiva liikennelakien

kumoamisella; kukistui helmik. 1852. mutta
rupesi jouluk. sam. v. jäseneksi Aberdeenin

kcalitsioniministeristöön ; tuli 1855 Palmer-

stonin ministeristöön, mutta luopui jo heinäk.
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sam. v. sen johdosta, että oli huonosti suorit-

tanut erään diplomaattisen tehtävän Wienissä;
oli 1859-65 ulkoasiainministerinä, mutta osoitti

tässä virassa sekä tietämättömyyttä että taita-

mattomuutta; suuri merkitys oli kuitenkin sillä,

että hän kannatti Italian yhteyspyrintöjä ; sen-

sijaan hänen esiintymisensä puolalaisten hyväksi

1S63 ei vienyt millinkään tuloksiin. Palmerstonin

kuoltua 1865 hän tuli pääministeriksi, mutta
luopui jo sam. v. Julkaissut m. m. William R:n
elämäkerran ja muistelmia. [Spencer Walpolen
kirjoittama elämäkerta.] J. F.

Russkaja pravda (,,venäläinen oikeus"),

muinaisveuäläinen lakikirja, jonka vanhin tun-

nettu käsikirjoitus on 13:nneu vuosis. lopulta.

Se on kokoonpantu 1019 suuriruhtinas Jaroslavin

toimesta ja on erittäin mielenkiintoinen lähde

muin.-ven. oikeustapain ja -käsitteiden tuntemi-

seen. Nykyään on olemassa laaja kirjallisuus

sen alkuperäisistä slaav. ja siihen vaikuttaneista

mskand. ja bysanttil. aineksista. Parhaat R. p:n
julkaisut ovat Mrocek-Drozdovskijn ja Sergeje-

vitsin (1904). Tärkeimmät sitä koskevat tutki-

mukset ovat kirjoittaneet Vladimirskij-Budanov

ja M. A. Djakonov venäjäksi sekä saksaksi

J. F. G. E\vers „Das älteste Recht der Russen"

(1826) ja L. K. Goetz „Das russische Recht" I-IV

(1910-13). J. J. M.
Russkija vedomosti (, ,Venäläiset uutiset"),

Moskovassa ilmestyvä jokapäiväinen sanomalehti;

sen perusti 1863 N. F. Pavlov; maltillinen, edis-

tysmielinen; useat kirjoittajat yliopistomiehiä.

Russofiilit (mlat. russo = venäläinen, ja krei-

kan philos = ystävä) . venäläisystävät.

Russula, hapero, ks. Helttasienet.
Russwurm, Karl (1812-83), itäinerenmaakun-

talainen historian- ja sukuhistoriaututkija, oli

v:sta 1869 lähtien arkivaarina Viron ritariston-

arkistossa Tallinnassa. Hänen lukuisista tutki-

muksistaan mainittakoon: ..Eibofolke oder die

Sclnveden an den Kusten Ehstlands und auf Runo''

(1855), ,,Sagen aus Hapsal und der Umgegend"
(1860) ja „Besitzungen des Deutschen Ordens in

Schvveden" (1861). II. O.

Rustholli (ruots. rusthäll) ks. Ratsutila.
Rustliollivakanssi ks. Ruotujakolai-

t o s.

Rustiikka (lat. opus ruslicum = maalaistyö-

tapa), rakennust., fasadipinnaltaan tavalla tai

toisella karkeiksi, ulospäin mykeviksi jätetyistä

rosopintaisista kvaaderi- (neljäkäs-) kivistä tehty

ulkomuuri rakenne. R-.lla. on
yhä vieläkin tärkeä sija luon-

nollisesta kivestä tehdyissä

fasadeissa. Aikaisimpina esi-

merkkeinä mainittakoon ku-

ningas Salomon rakennuttama
Jerusalemin muuri sekä var-

sinkin eriiät roomalaisten ra-

kennukset, joissa r. -kivet oli-

1$ *e*>
^^ va* varustetut reunatasauk-

sella. Italian keskiaikaisissa

rakennuksissa r. -kivet olivat

kokonaan karkeapintaiset ja

kivien suuruusmitat satunnai-

set (Palazzo Vecchio Firen-

zessä, Pai. Ricciarelli Volter-

3. Kesfltiaiiaista it.
ra

,

ssa >> muistuttaen nyky-

rustiikkaa. aikaista varsinkin Skotlan-

Roomalaista rus-

tiikkaa.

2. Pahizzo Strozzi.

Firenze.

nissa ja Pohjois-Ameriikassa käytettyä r :aa. Esi-

renesanssin aikana r. alkaa täysin harkitulla

tavalla kehittyä siksi vaikuttavaksi ja moni-
vivahteiseksi rakennustaiteelliseksi tekijäksi, jol-

laisena se on tavattavissa Toscanan suurenmoi-
sissa palatsifasadeissa. Tunnusmerkillistä on
näille hienoiksi hakattujen erikoisosien, listojen

y. m. sovittaminen voimakkaan r:n rinnalle, joka
alakerroksessa useinkin on hyvin uhkeaa hienon-

tuen kerros kerrokselta ylöspäin. Palazzo Pitti'n

(Firenzessä) terassimuureissa ulkonevat mahtavat
r. -kivet 1 m:n ja suurin kivi on lähes 9 m pitkä.

[„Handbuch der Architektur", 2:sen osan 5:s

nide.J K. S. K.
Rusto (cartilago) on tukikudokseen kuuluva

pehmeä, kimmoinen kellanharmaa aine, jonka muo-
dostavat osaksi pyöreähköt isot rustosolut
osaksi näiden välinen soluväliaine. K. -solut ovat

sinne tänne siroteltuina soluväliaineessa, joka

muodostaa näille vahvempia r.-solukoteloita. Täl-

laisessa kotelossa sijaitsee joko yksi tai tavalli-

sesti useampi solu, mitkä solut silloin ovat syn-

tyneet alkujaan mainitussa kotelossa sijainneesta

yhdestä ainoasta solusta. Solujen välinen väli-

aine on joko homogeenista, lasinkirkasta, hya-

liiniainetta (lasi- 1. hyaliinirusto) tai on tässä

väliaineessa sidekudossäikeitä -(sidekudos-r.) tai

kimmoisia säikeitä (kimmoinen 1. elastinen r.).

R:oa on täysikasvaneella useissa ruumiinkoh-
dissa (kurkunpää-r :t, kylki-r:t, nivel-r:t, nenän
r:t, ilmatorven ja sen haarojen r:t, korva-r :t

j. n. e.). Sikiöllä on koko „luuranko" r:n muo-
dostama, mikä r. myöhemmin luutuu. Samoin
näemme, että r. yksilön vanhetessa myös voi

luutua (esim. kurkunpää-r :t ja kylki-r:t). Alem-
milla luurankoisilla r. on niinikään runsaam-
min esiintyvä kuin korkeammilla (esim. rusto-

kalat, joiden koko tukielimistö on r:n muodos-
tama). Keittäessä syntyy r:sta r.-liimaa, n. s.

kondriinia. Y. K.

Rustokalat, leveä- 1. poikkisuiset
(Chondropterygii, Plagiostomi, Elasmobranchii 1.

Selachii; viimemainittua nimeä käytetään myös
erityisesti haikaloista), geologisesti hyvin vanha,

jo ylä-siluurissa edustettu kalojen alaluokka t.

lahko, käsittää haikalat (Squalidce 1. Se-

lachii) ja rauskut (Rajidce) sekä joskus myös
haikaloihin yhdistetyn pienen ryhmän koppa-
p ä i s e t (Holocephali, ks. Sillikuningas).
R:n pää on pitentynyt kärsäksi (rostrum) niin,

että sekä poikittainen, leveä suu että sieraimet

tulevat sijaitsemaan alapinnalla. Pään yläpin-

nassa on melkein kaikilla 2 ruiskutusreikää (spi-

raculum) ensimäisen alkuperäisen kidusraon jät-

teitä, jotka johtavat suuonteloon ja joissa vielä

sijaitsee surkastunut n. s. valekidus (pseudo-

branchia). Varsinaisia kidusrakoja on kummal-
lakin puolella 5, harvoin 6 t. 7. Kidukset ovat

peitetyt (ks. Kidukset), yhteinen kiduskansi

tavataan vain koppapäisillä. Evät, joita tukevat

rustolevyt ja niiden jatkona sarveisrihmat, eivät

ole kokoonlaskettavia kuten luukaloilla. Koiraan
vatsaevät rakenteeltaan erilaistuneita, parittelu-

elimiksi (eväsiitoselin, myxipterygium) muuttu-
neita. Pyrstöevä heteroserkkinen (ks. Kalat)
mikäli se ei ole piiskamaiseksi surkastunut. Ruu-
miin sisäinen tukielimistö on kauttaaltaan rus-

toa, korkeintaan voi nikamien pinta y. m. hiu-

kan kalkkiutua. Ihossa (verinahkassa) sensijaan
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on pieniä, piikeillä varustettuja luulevyjä, pla-

koidisuomuja 1. ihohampaita (ks. Kalat), joko

yhtämittaisena peitteenä t. harvemmassa. Muista
r:n yhteisistä ominaisuuksista mainittakoon, että

sydämen valtimokeko on hyvin kehittynyt, uima-
rakko puuttuu, ohutsuolessa on kierteispoimu

sekä, että sukupuolisolujen tiehyeinä ovat esi-

munuaisputkista polveutuvat Wolf f in (koiraalla),

ja Mullerin (naaraalla) tiehyet (vrt. M u n u a i-

set). Useilla lajeilla isot munat kehittyvät poika-

siksi viimemainittujen laajennuksessa, uteruk-

sessa. Toisilla munat kehittyvät edelleen vedessä.
— ks. muuten Haikalat, Rauskut ja

Sillikuningas. I. V-s.

Rustokasvain, rustokudoksesta lähtenyt kas-

vannainen (kondromi) . vrt. Kasvannainen.
Rustsuk (Russe), piirikunnanpääkaupunki

Pohjois-Bulgaariassa, Tonavan oik. rannalla Lom-
joen suussa vastapäätä rom. Giurgiu nimistä

kaupunkia, parin radan päätekohdassa; 36,255 as.

(1910; 1905 2
/3 asukkaista oli turkkilaisia). —

Ruhtinaallinen linna, parikymmentä moskeiaa ja

kirkkoa, muutamia oppilaitoksia, kirjasto; metro-

poliitan istuin. Tupakka-, saippua-, nahkateh-
taita, olutpanimolta y. m.; harjoitetaan tunnet-

tujen mustien savitavarain valmistusta. Tärkein
bulgaarian Tonavan-satamista. — R. oli rooma-
laisa^kana tärkeä Pnsta niminen ylimenopaikka.
Tuhoutui 600-luvulla. Ollut Venäjän ja Turkin väli-

sissä sodissa usein taistelupaikkana. E. E. K.

Rutaceae, noin 800 lajia käsittävä, lämpimissä

ja lauhkeissa vyöhykkeissä edustettu kaksi-

sirkkaisheimo, jonka useimmat lajit ovat puita

t. pensaita. Niiden kuoressa ja lehdissä on
runsaasti eetteriöljyjä sisältäviä nystyjä, mitkä
lehdissä esiytyvät läpinäkyvinä pilkkuina. Leh-
det ovat ehyet t. parijakoiset, kukat tav. säteit-

täiset, 4-5-lukuiset, pohjuskehrälliset. Hedelmä
tav. kota, alaheimossa Aurantioidece, johon suku
Citrus kuuluu, marja. Edustajia m. m. suvut
Pilocarpus, Citrus, Dictamnus ja Ruta. K. L.

Ruta graveolens, 0,5-1 m korkea, kalju, ilkeän-

hajuinen, liuskalehtinen, monivuotinen Rutacccc-

heimon ruoho t. puolipensas. Kasvaa villinä

Välimerenmaissa ja viljeltynä Etelä- ja Keski-
Euroopan puutarhoissa yleiseen, meillä harvoin.

On ennen käytetty tärkeänä lääkekasvina ja

mausteeksikin, nykyisin vain vähissä määrin
A'. L.

Rutajärvi, 9 km pitkä, saarekas järvi Leivon-
mäen pitäjässä (pohjoispää pistää Korpilahden
alueelle), suurin lev. 3 km, pinnan kork. n. 86
m yi. merenp. — R:eä on laskettu kahdesti, ensi-

kerran 1850-53 siten, että kaivettiin kaivanto
(„Rutapohjan kanava") R:n pohjoisim-
masta perukasta suoraan Rutajokeen, jolloin ve-

denpinta laskeutui 2 m; kustannukset tekivät

2,611 hopearuplaa. Vedenpintaa laskettiin uudel-

leen 1,5 m:llä 1890-94; kustannukset 23,539 mk.
R. laskee Rutalahteen (ks. t.) Ruta-
jokea myöten, joka muodostaa lähellä suutaan
280 m pitkän, 6,9 m korkean Rutakosken.
[E. Blomqvist, „Kymijoki ja sen vesistö" (,,Lisiä
Suomen hydrografiaan" II), Teksti siv. 67.]

L. H-nen.
Rutakko ks. Sonkajärvi.
Rutala, kersantin virkatalo Jyväskyliin pitä-

jässä. Tilalla oli 1899-1908 puutarhakoulu.
Rutalahti, Päijänteen Pisti n selästä kaakkoa

kohti pistävä 10 km pitkä lahti, jonka suulla on
Päijänteen syvin mitattu kohta 93 m. R:een
laskee kaakosta Rutajoki Rutajärvestä (ks.

t.). — R:n perukassa on R:n kylä (Korpilahden
pitäjää), jossa R:n vesisaha, R:n jauhomylly ja

R:n kyläkunnan lohkomylly. Kylän rannassa
R:n 1. Rutapohjan laivalaituri, josta sään-
nöllinen laivaliike Jyväskylään. — R:sta maan-
tie Leivonmäen kirkolle, 13 km. L. Unen.
Rutapohja ks. R u t a 1 a h t i jaRuta j ärv i.

Rutebeuf [rytbö'fj 1. R u s t e b o e u f , mransk.
runoilija, 13:nnen vuosis. keskivaiheilta, sepitti

fablieauMta, eläintaruja, monologeja, pyhimys-
legendoja, vakavia draamoja, rukouksia, allego-

rioja; parhaimmat ovat hänen satiirinsa ja poliit-

tiset laulunsa, joissa hän ruoskii aikansa epä-

kohtia, varsinkin kerjäläismunkkien elämää ja

oppia. 77. Kr-n.
Ruteenit, Itä-Galitsiassa, Bukovinassa ja

Koillis-Unkarissa asuvat vähävenäläiset, luvul-

taan n. 3 1
/2 miljoonaa Itävallan ja noin 430,000

Unkarin puolella, ks. Vähävenäläiset.
Ruteniumi, harvinainen platinametalli, kem.

merkki Ru, at.-p. 101,7, esiintyy luonnossa mui-
den platinametallien yhteydessä. On hyvin vai-

keasti sulava metalli. Edv. Uj.

Ruth ks. Ruut.
Ruth [riit], William Reinhold (1839-

1913), liikemies, lahjoittaja; erottuaan 1868 sota-

palveluksesta alikapteenina R. oli 1873-81 Kymin
lauttausyhtiön päällikkönä; osti 1881 Karhulan
talon ja sahan, perusti useita muita liikelaitok-

sia: lasitehtaan, puuhiomon, tiilitehtaan, kone-

pajan y. m., jotka 1902 siirtyivät hänen muo-
dostamalleen Karhula o.-y:lle (ks. Karhula);
teki suuria lahjoituksia eri tarkoituksiin, erityi-

sesti pienviljelyksen edistämiseksi.

Rutherford [rafidfädj. Ernest (s. 1871), engl.

fyysikko, synt. Uudessa-Seelannissa. Harjoitet-

tuaan opintoja kotimaassaan ja Cambridge'n yli-

opistossa hän tuli 1903 fysiikan professoriksi

Montrealin ja 1907 Manchesterin yliopistoon. R.

on tullut kuuluisaksi tärkeillä radioaktiivisuus-

tutkimuksillaan. V. 1903 hän keksi yhdessä Sod -

dy'n kanssa radioaktiivisten ilmiöiden selittämi-

seksi tunnetun desaggregatsioniteoriansa (ks. lä-

hemmin Radioaktiivisuus). V. 1908 R.

sai Nobelin kemianpalkinnon. Hänen tutkimuk-
sensa on julkaistu pääasiallisesti ,,Philosophical

transactions"issa ja „Philosophical magazin"issa.

Hän on sitäpaitsi kirjoittanut suursuuntaiset

teokset ,,Radioactivity" (1904; 2:nen pain. 1905)

ja „Radioactive transformations" (1906).

U. S:n.

Rutherfurd frafldföd /. Lewis Morris
(1816-92), amer. tähtitieteilijä, tähtivalokuvauksen

alkuunpanijoita. Keksi 1864 ensimäisen tähti-

valokuvaukseen soveltuvan objektiivin, otti 1868

käytäntöön lisälinssin, minkä avulla tavallista

astr. refraktoria voidaan käyttää valokuvaus-

töihin. R. on itse ottanut suuren määrän oival-

lisia tähtivalokuvia. Tutki myöskin spektrejä

(valmistamallaan R:n diffraktsioniverkolla) ja

valokuvasi auringon spektrin. 77. 7?.

Ruthin lahjoitusrahasto [riitin]. Lahjoitus-

kirjalla heinäk. 1 p :ltä 1899 kapteeni William
Ruth jätti Kouluylihallitukselle 50,000 mk. hoi-

dettavaksi erityisenä kasvatusapurahastona va-

rattomain ja ansiokasten kansakoulunopettajain
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lapsia varten, ..jotka aaiittivai opetusta suomen-
tai ruotsinkielisessä oppilaitoksessa oppinutta,

reaali- tai ammattisivistystä varten" (Kouluyli-

hallituksen kiertokirje tammik. 26 p:ltä 1900).

Apurahojen jako. joiden suuruus on ollut enin-

tään 250 mk. vuotta ja lasta kohti, keskeytyi kui-

tenkin 1902 rahaston kärsittyä suuren vahingon
Maanviljelys- ja teollisuuspankin konkurssissa,
mutta apurahojen suorittaminen on 191") voitu

uudestaan aloittaa. Raa.
Rutiili, musta t. ruskea tetragonisesti kitey-

tyvä mineraali, kokoomukseltaan titaanidioksidia

(Ti02 ), kuten anataasi ja brookiitti, mutta kide-

muodoltaan näistä poikkeava. K. on mikroskoop-
pisina kiteinä yleinen useissa vuorHajeissa. Isoina,

kvartsiin kasvettmieina prismoina tavattu Sotka
mossa. P. E.

Rutiini (ransk. routine), tottumuksen avulla

saavutettu taitavuus, tottumus. — R u t i n e e-

rattu, tottunut, taitava.

Rutsata (saks. rutsclien = vieriä, liukua), las-

kea mäkeä kelkkaradalla.

Rutto (pestis, pestilentia) oli ennen vanhaan
jokaisen tuhoisan kulkutaudin nimityksenä.
Nykyään käsitetään r:lla ainoastaan n. s. itä-
maista r:oa, jonka tavallisimmassa muodossa
ilmenee erittäin vaikeanlaatuisia paiseita; siitä

myöskin nimitys paiserutto. R. oli tunnettu
Egyptissä ja Syyriassa jo vuosisatoja ennen ajan-

laskumme alkua, mutta ilmeni Euroopassa ensi

kerran 5:nnellä vuosis. aikaansaaden sitten

muutamina vuosikymmeninä eteenpäin tavatonta
tuhoa eri maissa ja jääden Eurooppaan kotoi-

seksi taudiksi vuosisatojen ajaksi. Pahimmiten
r. raivosi 1300 luvun keskivaiheilla leviten ,.mus-

tan surman" 1. ..hirmukuoleman" (ruots. d i g e r-

d ö d e n) nimellä pohjoismaihinkin asti. Oltuaan
taas jonkin aikaa kuulumattomana r. esiintyi

jälleen Euroopassa tuontuostakin v:sta 1400
alkaen aina 1700-luvun alkupuoleen saakka,

josta lähtien se asettui kotoiseksi vain Balkanin
valtioihin, silloin tällöin sieltä pistäytyen yksit-

täisinä taudintapauksina joihinkin Euroopan
satamakaupunkeihin.
R:n käynnistä Suomessa tiedetään sangen

vähän. Vanhimmat tiedot siitä ovat v:lta 1350,

jolloin kuningas Maunu Eerikinpoika uhkaavan
ruton vuoksi kutsui ,,viisaita miehiä neuvottele-

maan, millä palveluksella ja nöyryytyksellä voisi

lepyttää Jumalan" ja saada taudin leviämisen
ehkäistyksi. V. 1630 r. taas pääsi Suomeen
raivoten sitten aina v:een 1640 saakka. Niinpä
siirsi Turun hovioikeus 1630 r:n takia istun-

tonsa joksikin aikaa Uuteenkaupunkiin. V. 1657
r. riehui jälleen maassamme matkaansaattaen
niin suuren kuolevaisuuden, etteivät esim. Turussa
varsinaiset ruumiinkanta jat ehtineet täyttää teh-

täviään. Kauneimman jäljen r. jätti Suomeen
1710-11. Edellisenä v. 19 p. syysk. esiintyi kaksi

ensimäistä r.-tapausta Helsingissä, ja ennen pii

kää oli tautia jo useassa rannikkokaupungissa,
niinkuin Porvoossa. Tammisaaressa, Turussa.
Oulussa. Kokkolassa y. m. pistäytyen siellä täällä

sisämaassakin. Varsinkin r. raivosi rajusti loka

ja marraskuussa; helmikuussa 1711 r. kuitenkin
kokonaan taas katosi maastamme. Tällä lyhyellä

ajalla tauti oli sittenkin ehtinyt aikaansaada
kovin tuntuvia tuhoja; Helsingissä oli r:OOn
kuollut 1,185 henkeä ja kaupungin tavallinen

hautausmaa käynyt riittämättömäksi. Useissa
muissa kaupungeissa oli väkiluku vähentynyt
puoleksi entisestään r:n vaikutuksesta. V :n 1711
jälkeen r. ei ole saanut jalansijaa maassamme.

I\. on kovin tarttuva tauti, jonka aiheuttaa
erikoinen n. s. r. -basilli. Tämä basilli kuolee
kuivuessaan ja menettää niinikään elinkykynsä
tavallisten desi n f is i oimi st oimenpi teiden vaikutuk-
sesta. Kosteissa oloissa ja suojassa valon vai-

kutuksilta basilli sitävastoin saattaa pysyä
hengissä useita kuukausia. Tartunnan jouduttua
ruumiiseen tauti puhkeaa ilmi noin 2-7 vuoro-

kauden kuluttua, jolloin aluksi esiintyy pään
särky ynnä vaikeus puhua ja liikkua. Vilun-
puistatuksen seuraamana kehittyy sitten kova
kuume, kieli käy tahmeaksi ja kuivaksi; ankara
jano kiusaa; jalat ja kädet käyvät kylmiksi ja

kasvot sinertäviksi häiriintyneen verenkierron
johdosta. Jonkin päivän kuluttua ilmestyy rau-

hasajettumia, milloin nivustaipeeseen, milloin

kainalokuoppaan, mennen useimmiten pian mä-
rille ja aiheuttaen kovin vaikean taudintilan,

joka ankarissa tapauksissa saattaa viedä kuole

maan muutamassa vuorokaudessa, joskus jo

muutamassa tunnissa. Kuolevaisuus on r:ssa

sangen suuri, kohoten jopa 60-95
<J

saakka. On
kuitenkin lievempiäkin r.-tapauksia. — Jokainen
r. -tautinen on tietenkin omansa levittämään

taudintartuntaa. Erittäin suuri on tarttumavaara
varsinkin niissä taudintapauksissa, joissa esiin-

tyy taudinpesäkkeitä keuhkoissa (keuhko-r.)
ja joissa potilaat yskiessään singahuttavat ym-
pärilleen tuoreita r. -basilleja sisältäviä limapisa

roita, mitkä saattavat joutua lähellä olevien hen-

gittimiin ja istuttaa taudin. R:n vastustami-

sessa on suuri merkitys taudin aikaisella tunte-

misella, mikä vaatii bakteriologista tutkimusta,

sairastuneiden tarkalla eristämisellä ynnä tar-

mokkaalla tartunnan hävittämisellä paikoista ja

esineistä, jotka ovat olleet potilaan kanssa teke-

misissä (vrt. D e s i n f i s i o i m i n e n). On huo-

mattu, että rotat voivat olla kroonillisesti r. -sai-

raita, antaen tilaisuuden tarjoutuessa aiheen

kulkutaudin ilmipuhkeamiseen ja leviämiseen

ihmisessä. Siitä syystä käydään nykyään tuimaa

sotaa rottia vastaan aikoihin, jolloin r. on liik-

keellä. Myöskin rottien ulostukset ja virtsa ynnä
rottien kirput saattavat levittää tartuntaa. Viime

aikoina on koetettu estää r:n leviämistä en-

nakkohoidolla. joka tarkoittaa vastustuskyvyn

synnyttämistä ihmisessä r.-tartuntaa vastaan.

.1/. OB.
Ruttoinen, Gutzeit & Co: n omistama höyry-

saha Lapveden pitäjässä,

n. Vs penink. Lappeenran-

nasta lounaiseen yhtiiin omis-

taman uittoväyliin varrella.

Rak. 1892, sahaus vuosittain

5,000 standerttia honka-,

kuusi- ja koivulautoja. Työ-

väestö 153 henkeä 1914.

Ruttojuuri (Petasites), ke-

väällä lehdettöminä kukki-

via, vanallisia, monimykeröi-
siä. monivuotisia mykerökuk-
kaisia. Vana suomuinen. Leh-

det suuret ja leveät. A k a n

r:ta (P. officivalis) viljel-

tiin ennen luulotelluksi suo- Akan ruttojuuri.
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jaksi ruttoa vastaan asuntojen lähellä (siitä

suvun nimi) ja sitä kasvaa nyt villiytyneenä

harvinaisena Etelä-Suomessa, mieluimmin kos-

teilla paikoin. Hyvin samannäköinen ukon r.

(P. frigidiin) kasvaa suoperäisillä paikoin Keski-

ja varsinkin Pohjois-Suomessa ja Lapissa.

K. L.

Rutulit (lat. Rutuli) , sukuperältään tuntema-
ton, muinaisessa Latiumissa asunut väkäinen
kansa, jonka pääkaupunkina oli Ardea. R. oli-

vat jo n. 6:nnella vuosia, e. Kr. sulautuneet ym-
pärillä asuvaan väestöön. E. R-n.

Rutzin tyyppioppi tarkoittaa miineheniläisen

tohtori Ottmar Rutzin kirjassa ,,Neue Ent-
deckungen von der menschlichen Stimme" (1908)

julkaisemia mielipiteitä ja havaintoja ihmis-

äänen sointuominaisuudesta. Hänen teoriansa

mukaan on jokaisella ihmisellä joku määrätty
vartalolihasasento, joka on ominainen hänen tunne-

elämälleen ja antaa määrätyn luonteen kaikelle

hänen toiminnalleen. Vartalolihasasentojen pää-

eroavaisuuksien mukaan Rutz jakaa ihmiset nel-

jään tyyppiin, joissa kussakin on useampia ala-

luokkia. Kutakin tyyppiä ja luokkaa vastaa
oma sielunelämän ilmaisutyyli. Rutz väittää,

että esittäjän on musiikkia ja kirjallisuutta tul-

kitessaan välttämätöntä oikeaan tunnelmaan ja

oikeihin ilmaisukeinoihin päästäkseen ottaa sel-

lainen vartalolihasasento, joka on ollut esitettä-

vien kappaleiden tekijälle ominainen, sillä kai-

killa sävelteoksilla ja itsenäisillä kirjoituksilla

on oma sointuluonteensa, joka riippuu niiden

tekijästä. Tyyppioppi ei ole levinnyt taiteilija-

piireihin, mutta sitä kannattaa innokkaasti ja

kehittää edelleen kuuluisa fonetikko prof. Ed. Sie-

vers (ks. t.). I. R.

Ruuansulatus, suussa, mahalaukussa ja suo-

lissa eli n. s. r. -kanavassa tapahtuva ravinnon
muuttuminen sellaiseen muotoon, että se voi imey-
tyä vereen. R:n aikaansaavat toiselta puolen ne
koneelliset toiminnat (ruuan pureksiminen, maha-
laukussa ja suolissa tapahtuva ruuan jatkuva se-

koittuminen), toiselta puolen ne nesteet (r. -nes-

teet), jotka eri osissa r.-kanavaa kukin omalla
tavallaan vaikuttavat eri ravintoaineisiin muut-
taen ne yhä yksinkertaisempaan, veteen liukene-

vaan muotoon. Eri tavoin ruuaksi valmistetut
ravintoaineet (ks. t.) sekoittuvat ensin suussa,

hampaiden hienontamina, syljen kanssa, joka te-

kee purun liukkaaksi ja fiten helpommin nieltä-

väksi. Suun limakalvossa piilevien pienten rau-

hasten ynnä suuontelon läheisyydessä olevien kor-

vanalus-, leuanalus- ja kielenalusrauhasten yhtei-

sesti erittämän sylkinesteen pääasiallinen tehtävä
on kuitenkin vaikuttaa muassa olevaan tärkke-
lykseen siten, että se muuttuu veteen liukenevaksi
sokeriksi. Tämän aikaansaa syljessä oleva n. s.

p t y a 1 i i n i, minkä vaikutus kumminkin suu-
reksi osaksi taas taukoaa ruuan päästyä mahalauk-
kuun, jossa se joutuu alttiiksi "toisien sulatusnes-

teiden vaikutuksille. Mahalaukun limakalvossa
olevat pienet rauhaset erittävät n. a. mahanestettä
(ks. t.), joka sisältää kaksi r :ta edistävää ai-

netta, pepsiiniä ja suolahappoa; nämä
taas yhteisesti vaikuttavat munanvalkuaisainei-
siin, niin että ne alkavat hajaantua ja muuttua
veteen liukeneviksi aineiksi (alhumooseiksi ja
peptoneiksi), mikä täydellisemmin tapahtuu vasta
suolissa. Lisäksi mahanesteessä on n. s. juoksu-

tinta, jonka vaikutuksesta maidossa oleva ka-
seiini 1. juustoaine myrtyy, ja pepsiini muuttaa
sen sitten liukenevaan muotoon. Mahalaukun sei-

nissä olevien lihassäikeiden avulla nämä seinät
toimittavat aaltoilevia, peristaltisia, liik-

keitä, jotka ovat omansa hämmentämään maha-
laukun sisällystä niin, että sulatusnesteet parem-
min pääsevät, tehoamaan sulatettaviin aineisiin.

Tultuaan suoliin ruoka joutuu haima- 1. maha-
sylkinesteen, sapen ja suolinesteen sisältämien
entsymien (ks. Käyte) vaikutuksille alttiik-i.

Haimarauhasen suoleen erittämä neste sisältää

n. s. t r y p s i i n i ä, joka hyvin voimakkaasti
jatkaa pepsiinin ja suolahapon mahalaukussa
alkuunpanemaa munanvalkuaisaineiden sulatta-

mista, k-ajoittaen niitä yhä edelleen, osaksi jopa
aminohapoiksi. Suussa alkanut tärkkelyksen
muuttuminen sokeriksi jatkuu nyt ja tapahtuu
täydellisesti haimanesteen vaikutuksesta. Rasva-
aineet muuttuvat suolissa haimanesteen ja sapen
yhteistoiminnan avulla glyseriiniksi ja veteen
liukeneviksi rasvahapoiksi, jommoisina ne sitten

imeytyvät vereen. Suolineste, jota erittyy suo-

lien omasta limakalvosta, edistää niinikään äsken
mainittuja tapahtumia ohutsuolessa. Lisäksi on
suolibakteereilla myöskin osuutensa r:ssa, var-

sinkin paksussa suolessa, ja se kohdistuu etu-

päässä hiilihydraattien sulattamiseen. Munan-
valkuaisaineeseen bakteerit jossakin määrin vai-

kuttavat synnyttäen monenlaisia aineksia (hiili-

happoa, rikkivetyä, metaania, merkaptaania.
skatolia, fenolia y. m.), jotka antavat ulostuk-

sille niille ominaisen hajun. Yleensä ollaan sitä

mieltä, ettei r. kuitenkaan suuresti kaipaa bak-
teerien myötävaikutusta ainakaan lihaasyövissä

eläimissä ja ihmisessä. Toinen näkyy olevan
asianlaita pelkällä kasvisravinnolla olevien eläin-

ten r:n, jossa suolibakteerien asiana on hajoit-

taa kasvisolujen selluloosa niin. että sulatusnes-

teet pääsevät vaikuttamaan niiden sisällykseen.

Ohutsuolen alemmissa osissa tapahtuu sitten

ruuasta syntyneiden, ruumiille tarpeellisten ja

kelvollisten aineiden imeytyminen vereen, osaksi

suolien seinämissä kulkevien verisuonien, hius-

suoniverkon, osaksi suolien seinistä alkunsa saa-

vien imusuonien välityksellä.

R.-elimien eri osien välillä on olemassa eri-

koinen vuorovaikutus, niin että ruuan siirtyessä

sulatuskanavaa myöten paikasta toiseen, edelli-

sestä osastosta menee jonkinlainen kiihotus seu-

raavaan, joka sitten varustautuu valmistamaan
nesteitään ja ruokaa vastaanottamaan. Tämä
vuorovaikutus tapahtuu yleensä heijastusilmiöi-

den välityksellä ja tietämättämme; eräässä suh-

teessa se kuitenkin tulee tietoommekin. Tämä
koskee ruokahalua ja sen heräämistä. Maukasta
ruokaa nähdessämme tai hajun käydessä sierai-

miimme tahi vain sitä ajatellessammekin heiliä

ruokahalu ja ,,vesi valahtaa suuhun", s. o. suu-

onteloa ympäröivistä rauhasista erittyy sulatus-

nestettä suuhun. Samaten ruokahalu on myöskin
omansa edistämään mahalaukun nesteiden eritty-

mistä, joten sillä siis on täirkeä tehtävä r:n

tarkoituksenmukaisessa suoriutumisessa. Erikoi-

silla maustimilla voidaan ruokahalua jossakin

määrin kohottaa; parhaimman ruokahalun mii-

nyttää kuitenkin ruumiillinen työ ja siitä joh-

tuva ravinnontarve.

Nautitun ruuan siirtyminen r. -kanavan toisesta
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osastosta toiseen tapahtuu eri lihastoimintojen

vaikutuksesta. Ruuan tultua tarpeeksi hienonne-

tuksi suussa heijastusmaisesti suoriutuva nie-

lemistapahtuma pitää huolen ruuan saattamisesta

mahalaukkuun, jonka suoleen johtava portti on

erikoisen lihaksen vaikutuksesta suljettuna siten

estäen nieltyä ruokaa ennen aikojaan joutumasta
suoliin. Kuu sitten mahalaukun sulatustyö on
loppuun suoritettu ja vapaata, mahalaukun
sulatusnesteen sisältämää, suolahappoa joutuu

mahanportin limakalvolle, höltyy sitä sulkeva

lihas heijastusmaisesti, joten ruualle tarjoutuu

vapaa kulku suoliin. Näiden seinämissä olevat

lihakset saattavat sitten suolten sisällyksen aina

tarpeenmukaisesti kulkemaan eteenpäin, kunnes
ulostaminen lopuksi taas tapahtuu lihasten

myötävaikutuksella. .1/. 0-7?.

Ruuansulatuselimet ks. 11 u u a usulatus
ja Ruuansulatuskanava.
Ruuansulatuskanava (tracius 1. tubus dige-

storius), ruumiin läpi kulkeva monimutkainen
putki, jonka tarkoituksena
on ottaa vastaan ravinto-

aineet ja muodostaa ne

sellaiseen muotoon, että

ruumis kykenee niitä hy-

väkseen käyttämään (ks.

Ruuansulatus) sekä

imeyttää valmiiksi sula-

tettu ravinto r:n seinämän
läpi ruumiin nesteisiin ja

poistaa ruumiista kelpaa-

maton osa, ulostus. Paitsi

yllämainittua putkimaista
r :aa kuuluvat ruuansula-

tuselimiin vielä mainitun
kanavan seinämän solu-

kosta kehittyneet ruuan-
sulatusrauhaset, joista isom-

mat (sylkirauhaset, maksa
ja haima) ovat etääm-
mällä r:sta ja siihen putki-

maisen rauhastiehyen yh-

distämät, pienemmät taas
elinten) kaavakuva. Gis (kuten esim. pohjukais-
sylkirauhaset, Glth kilpi- suo ]essa tavattavat Brun-
rauhanon, Gltlvi kateen- •

, ,, , ,. ,.

korvarauhanen, P keuhko, uerln rauhaset) heti lima-

D pallea, V mahalaukku, kalvon alla ja pienimmät
Pa haima, Ca kohoava, itse limakalvossa. Näin-
Cd laskeva, seka niiden vä- ,1 , , , ..

Iissä poikittainen lvnkkv- ollen kuuluvat seka ruuan-

suoli, R peräsuoli, /umpi- sulatusrauhaset että r. sekä
suoleen päättyvä ohutsuoli, syntyynsä että myös paik-
Pv umpisuoli ia sen mato- , •„ i. j. -,i

mainen lisäke, //maksa, kaansa ja toimintaansa mih-

Ph nielu sekä sen jatko den erottamattomasti toi-

ruokatorvi. siinsa. R:n alkuperäinen,

korkeimpainkin eläinten si-

kiöllä aina tavattava muoto on yksinkertainen,
ruumiin kautta kulkeva, jotenkin suora putki. Ke-
hityksen varrella mutkistuu kuitenkin tämä putki
ja sen eri osat saavat erilaisen tehtävän ja myös
erilaisen anatomisen rakenteen ja muodon. Eten-
kin ravintoaineiden helpompi tai vaikeampi sula-

vuus vaikuttaa huomattavasti r:n erilaiseen

kehitykseen eri eläinlajeilla. Yleisenä sääntönä
tässä suhteessa on, että lihansyöjillä r. on suh-
teellisesti lyhyempi ja yksinkertaisempi kuin
kasvinsyöjillä. Mainittu r:n eri osien erilaistu-

minen johtaa siihen, että koko kanava jakau-
tuu useampaan perättäin seuraavaan osaan.

Ihmisen ruuansulatuseli
mistön (ja sen läheisten

Ihmisellä ja muilla korkeimmilla luurankoisiUa
erotetaan r :ssa seuraavat osat: suuontelo
(cavum oris), joka ulottuu ulospäin aukeavasta
suuaukosta kitasolaan, nielu (pharynx), joka
jatkuu ylöspäin nenäontelon yläpuolelle, kallon
pohjaan ja alaspäin kurkunpään alareunan kor-

keudelle, ruokatorvi (ccsophagus), joka
yksinkertaisena putkena kulkee nielun alapäästä
kaulan alaosan ja rintaontelon kautta vatsa-

onteloon aueten täällä seuraavaan r:n osaan
in a h ai au k k u u n (rentriculus). Tämän ka-
peasta distaalipäästä alkaa ohutsuoli (intesti-

num tenuej, joka jakautuu lyhyeen pohju-
kaissuoleen (duodenum) ja pitkään monessa
mutkassa kulkevaan sykkyräsuoleen (in-

testinum tenue mesenteriale). Ohutsuolta seuraa
paksusuoli (intestinum crassum), jossa ero-

tamme umpisuolen (intestinum ccecum),
lynkkysuolen (colon) ja peräsuolen
(intestinum rectum t. terminale). R. päättyy
peräaukolla (anus). (ks. myös erikoisartik-

keleita.) Kokonaisuudessaan r. on ihmisellä

10-12 m pitkä, vastaten 6-7-kertaista ruumiin
mittaa. Sekaravinnolla elävän ihmisen r:n mitta
muodostaa verrattuna ruumiin mittaan jonkin-
laisen keskiarvon. Kasviravinnolla elävän lam-
paan r:n mitta on esim. 27 kertaa ruumiin
pituus, lehmän 20 j. n. e., kun taas eläimel-

lisestä ravinnosta elävän koiran vastaava suhde
luku on 6, kissan 4, yölepakon 1,5. Että r:n

mittaan todella vaikuttaa ruuan laatu, sen

todistavat sammakon poikasilla tehdyt kokeet,

joissa erilaista ruokintaa käyttäen r:n mitta
saatiin joko pitenemään tai lyhenemään. —
Sikiöllä r. kehittyy alkujaan ruumiin keski-

osassa muodostuvasta umpiputkesta (ks. Sikiö),
myöhemmin painuu sikiön sekä etu- että taka-

päässä ulkopinta kuoppina sisäänpäin; kuopat
syventyvät vähitellen, kohtaavat umpiputken
päät ja avautuvat siihen. Täten joutuu alkujaan
ummessa oleva kanava kummassakin piiassaan

avautumaan ruumiin pinnalle. Vaillinaisesti

tapahtuneessa kehityksessä voi sattua, että esim.

peräaukon kohdalle sikiöllä kyllä muodostuu yllä-

mainittu pohjukka, mutta tämä ei koskaan
avaudu suoleen, joka valmiilla sikiölläkin siis

päättyy umpinaisesti : lapselta puuttuu perä-

aukko. Tällaista tapahtuu sekä eläin- että ihmis-

sikiöidenkin kehityksessä silloin tällöin. Samasta
putkesta, josta r. kehittyy, muodostuu muitakin
ruumiin sisäelimiä, joista tässä mainittakoon
hengityselimet, kilpi- ja kateenkorvarauhanen.

Y. K.
Ruuben (hepr. rdTtbcv), patriarkka Jaakobin

pojista vanhin. Leasta syntynyt (1 Moos. 2932 .

352a ; 46 8 ; 2 .Moos. 6W ; 1 Aikak. 5 t ) menetti esi-

koisoikeutensa (1 Moos. 493 seur.) tekemänsä
aviorikoksen vuoksi (1 Moos. 352i ja seur.). R. oli

vanhimpina aikoina Israelin pääheimoja, joka

alkuaan lienee asunut Jordanin länsipuolella

Beelin tienoilla (vrt. 1 Moos. 352i ja seur.:

Joos. 13 i5 ja seur.), mutta jonka asumasijat oli-

vat myöhemmin Joosuan aikoina Jordanin itä-

puolella Arnon-virrasta pohjoiseen (4 Moos. 3233

ja seur.; Joos. 13i5 ja seur.). Täällä R:n heimo
näkyy Tuomarien ajoista alkaen heikenneen heik

kenemistään kadottaen ennen pitkiiä kaiken mer-
kityksensä. Ar. IL

Ruuhi, alkuaan yhdestä puusta koverrettu
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vesikulkuneuvo, jchika sisus kivikaudella (vielä

tuonnoin muutamien luonnonkansojen keskuu-

dessa) koverrettiin tulella ja kivikirveellä. Vii-

meisellä valmistusasteella levitetään valmiiksi

muodosteltu puu tulella paahtamalla tai kuumaa
vettä käyttämällä, jotta se paremmin pysyisi

pystyssä (sellaisia r:ia vielä ostjaakeilla, vogu-

leilla, syrjääneillä y. m.). Ruuhesta muodostetaan
vene ompelemalla siihen laitalautoja lisäksi, jol-

loin varsinainen ruuhiosa vähitellen supistuu

emäpuuksi, ks. V e n e. U. T. 8.

Ruuhka, lautattavien puiden säännötön kasau-

tuminen uittoväylään, niin että puiden kulku es-

Ruuhka.

tyy. R. purkaantuu tavallisesti, kun ensimäisen
esteen aikaansaanut puu hakataan poikki tai

muulla tavoin poistetaan ; r. voidaan usein myös
saada liikkeelle kohottamalla vettä väylässä.

0. Lth.

Ruukin pitäjä ^Ruotsinpyhtää (ks. t.)

.

Ruukki (ruots. brulc). 1. Tehdas, eritoten

rautatehdas. — 2. Muurilaasti, ks. Laasti.
Ruukki. 1. Rautatieasema (V 1.) Seinäjoen-

Oulun rataosalla, Paavolan pitäjässä, Lapin ja

Limingan asemien välillä, 287 km Seinäjoelta,

48 km Ouluun ; etäisyys Helsingistä 706 km. —
2. Maatila, saha, tiilitehdas, kalja- ja virvoitus-

juomatehdas (omistaa L. Pentzin) ; R:n höyry-
saha (omistaa Raahen puutavara-o.-y.) R:n ase-

man läheisyydessä. L. E-nen.
Ruukku ( ruots. kruka) ks. S a v i t e o 1 1 i-

s u u s.

Ruuma, lastiruuma (ruots. lastrum), aluksen
kannen alla oleva ontto tila, jossa lastia säilyte-

tään. F. W. L.

Ruumenet, viljaa puitaessa muodostuvat oljen

ja tähkäin sirpaleet, akanat y. m. pienet ja ohuet
puintijätteet. Käytetään silpun 1. appeen sekoi-

tuksina karjan ja hevosten ruokinnassa. U. li.

Ruumiinavaus, kuolleen ruumiin lääkeopilli-

nen tarkastus ja tutkimus kuolemansyyn tai

muun kysymyksenalaisessa henkilössä, hänen
eläessään, havaitun sairaloisen tilan selvillesaami-

seksi, mikäli sillä saattaa olla merkitystä lääket.

tutkimukselle. Toiselta puolen voi olla kysymys
vain »luonnollisen", tautien aiheuttaman kuole-

man syiden toteamisesta, jolloin r:n avulla pyri-

tään varmentamaan käsitystä, mikä lääkäreillä
on ollut vainajan taudista. Tässä suhteessa käy-

tännöllisellä lääketieteellä on ollut erittäin pal-

jon opittavaa r:ien antamista tuloksista. Toiselta

puolen r. on otettu oikeuslääketieteen (ks. t.)

palvelukseen, niissä sen tehtävänä on saattaa
ilmi kuolemansyy, milloin arvellaan jonkin ri-

koksen tapahtuneen ja oikeudenkäyntiä varten

tarvitaan asiantuntevan lääkärin lausunto. Niinpä
lääkärin tutkittavaksi saattaa tulla, onko esim.
jokin järvestä löydetty kuollut ihminen to-

dellakin hukkunut vai onko hän mahdollisesti
ollut kuollut jo ennen veteen joutumistaan ; onko
hirtettynä tavattu itse hirttäytynyt vai onko
henki ollut poissa jo ennenkuin ruumis joutui hir-

teen; onko kuolleena tavattu sikiö syntynyt elol-

lisena vai elottomana, tai onko sitä miten muu-
ten väkivaltaisesti pidelty; onko jossakin tapauk-
sessa kuolema aiheutunut jostakin myrkystä ja

mistä j. n. e. Muutamia myrkkyjä, varsinkin
epäorgaanisia, niinkuin esim. arsenikkia, voi-

daan vielä monien vuosien jälkeen todeta esiin-

kaivetussa ruumiissa; orgaaniset myrkyt, mor-
fiini, strykniini, sinihappo y. m., hajoavat jon-

kun ajan kuluttua tuntemattomiin, vaikeuttaen
usein kuoleman todellisen syyn selvillesaamista.

M. ,9-7?.

Ruumiin karkaiseminen. Ihmisen terveys

riippuu suuresti ihon verisuonien toiminta-

kyvystä. Monet taudit ovat n. s. vilustumis-

tauteja, jotka aiheutuvat siitä, että iho ei kykene
vastustamaan kylmän haitallista vaikutusta ja

ehkäisemään ruumiin tai jonkun sen osan kyl-

mettymistä. Toinen, hemmoteltu, ihminen on
ylen herkkä tällaisista, vaikutuksista kärsimään

;

toinen taas, karaistu, torjuu suuremmalla menes-
tyksellä niistä terveydelle koituvat vaarat. Ruu-
miin karkaisemisella on niinmuodoin suuri mer-

kitys terveyden säilyttämisessä ja vahvistami-

sessa. Pääasiallisina karkaisukeinoina esiintyy

kylmän veden ja raittiin ulkoilman tarkoituksen-

mukainen käyttäminen. Kesäiseen aikaan on

eduksi käydä joka päivä uimassa. Raitis ja vil-

poinen vesi virkistää ihon hermostoa kehittäen

terveydelle otollista joustavuutta ihon verisuo-

nissa, niin että ne tarpeen vaatimusten mukaan
toimivat täsmällisesti. Sääntönä olkoon, että

uidaan kerta päivässä; kovin helteisinä päi-

vinä uitakoon kahdesti, korkeintaan kolmasti.

Veden ollessa, kylmänpuoleista se tietenkin tun-

tuu ensin kylmältä pintaamme, jonka verisuonet.

s. o. niitten seinissä olevat pienet lihassäikeet

y. m. ihossa olevat hienot lihassäikeet, supistu-

vat; iho kalpenee ja nousee n. s. ..kananlihalle".

Kotvan kuluttua seuraa tätä tilaa samojen lihas-

säikeitten höltyminen, verisuonet laajenevat, iho

punoittuu lisääntyneestä verekkyydestä ja läm-

pimäntunne herää pinnassamme. Tämä tila.

joka on merkkinä siitä, että vesi on tehnyt ter-

veyttä edistävän vaikutuksensa, saattaa olosuh-

teitten mukaan kestää pitemmän tai lyhyemmän
ajan. Mutta jos vedessä viivytään liian kauan,

niin verisuonet supistuvat uudelleen eivätkä

enää jaksa laajeta; iho käy kalpeaksi ja vilui-

seksi, huulet sinertäviksi, ja väristys tapaa. Sil-

loin on uinnin tai kylvyn terveellinen vaikutus

mennyttä, jopa pahemminkin: se on muuttunut
epäterveelliseksi, ja seurauksena on milloin mikin

vilustumistauti. Uintia tai kylmää kylpyä yleensä

ei siis pidä koskaan pitkittää niin kauan, ottä

jo kadonnut k\ lmäntunne palaa uudelleen. Sopiva

uintiaika riippuu tietenkin paljon veden läm-

möstä sekä myöskin tottumuksesta, s. o. siitä.

kuinka karaistu kukin on. Kylmempinä vuoden-

aikoina on uintitilaisuuden puutteessa hyvä
karkaista ruumistaan muulla tavoin kylmällä

vedellä. Tälliin tarkoitukseen soveltuvat lyhyet
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kylmät (noin 25-18° C) n. s. puolikylvyt ja ryö-

pyt iks. Kylvyt) sekä kylmällä vedellä pyyh-

kimiset. Kylmällä vedellä pyyhkiminen toimite-

taan parhaiten aamulla heti vuoteesta noustua,

ruumiin pinnan ollessa kohtuullisen lämpöisenä.

Niinhyvin kylmien kylpyjen kuin kylmällä vedellä

toimitetun pyyhkimisen jälkeen on oltava liik-

keessä sen verran, että luonnollinen lämpö jäl-

leen tuntuu ruumiissa. Hyvä katkaisukeino on

myöskin ilmakylpyjen (ks. t.) käyttäminen.
.)/. OB.

Ruumiinkellot. Jo varhain keskiajan katoli-

sessa kirkossa alettiin käyttää kellonsoittoa. kun
joku oli kuollut, jolloin sen piti olla kehoituk-

sena seurakunnalle esirukoukseen vainajan sielun

puolesta. Tapa on säilynyt evankelisessakin kir-

kossa, vaikka käsitys sen merkityksestä onkin

muuttunut. Ruumiinkellot ovat osaksi sanoma-
kelloja, joiden tarkoituksena on ilmoittaa

seurakunnalle jonkun sen jäsenen kuolemaa ja

samalla muistuttaa kutakin hänen omasta kuole-

mastaan, osaksi s a a t t o k e 1 1 o j a, joiden alku-

peräinen tarkoitus on ollut kutsua seurakuntalai-

sia yhtymään ruumissaattoon. U. P.

Ruuniiinkoi ks. Syöpä.
Ruumiin lämpötalous, elävän ruumiin toi-

menpiteet suhteellisesti muuttumattoman ruumiin-

lämmön ylläpitämiseksi. Tämän päämäärän saa-

vuttamiseksi ruumiissa toiselta puolen syntyy
lämpöä ravintoaineiden alituisen palamisen joh-

dosta; toiselta puolen lämpöä taas haihtuu yhtä-

mittaa etenkin ihon välityksellä. Tämä lämmön-
hukka syntyy lämmön säteilemisen, lämmön joh-

tumisen ja ihon pinnasta tapahtuvan kosteuden

haihtumisen johdosta. Lämmön säteilemisen ja

johtumisen tapahtuessa tavallisten fysikaalisten

lakien mukaan ruumis ei aina pääse vapautumaan
siinä syntyvästä lämmöstä niin riittävässä mää-
rässä, että lämmön tasaisena pysyminen olisi

taattu. Silloin hiki kohoaa pinnalle ja haihtuu

ilmaan, mikä tapahtuma on omansa sitomaan
lämpöä, jonka se riistää ruumiista. Hikoileminen
siis on varatoimenpide, jonka kautta ruumiin-

lämpö epäedullisissakin oloissa saattaa pysyä
terveydelle suotuisten rajain sisällä, niinkuin ta-

pahtuu oleskellessamme liian lämpöisessä ilmassa

tahi suorittaessamme ankaraa ruumiillista työtä,

jolloin hikoileminen toimii r. 1 : n palveluksessa.

.1/. OB.
Ruumiinmerkit ks. K u o 1 e m a.

Ruumiinmyrkky ks. R u u m i i n m y r k y-

t y s.

Ruumiinmyrkytys, haavoihin t. ihonaarmui-

hin tunkeutuneiden kuolleen ruumiin nesteiden

aiheuttama myrkytys, joka välistä saa aikaan

vain paikallisia, vähäpätöisiä kipeytymiä, toisi-

naan taas ankaria tulehduksia, synnyttäen imu-

rauhasten ajettumisia ja kovaa kuumetta sekä

tuottaen usein kuolemankin. Lievemmät tapauk-

set ovat yleensä vain kuolleen ruumiin nesteissä

tapahtuneen mätänemisen synnyttämien ptomaii-

nien (ks. t.) aiheuttamia: vaikeammissa tapauk-

sissa on kysymys todellisesta infektsionista,

minkä kuolleessa ruumiissa olevat bakteerit ovat

aikaansaaneet (vrt. S e p s i s ja II a a v a-

kuume). Hoito haavanhoidon tapaan. Jos on
pellittävissä, että johonkin naarmuun tai haa-

vaan on joutunut ..ruumiinmyrkkyä". niin las-

kettakoon siihen heti muutama tippa jääetikkaa

tahi joditinktuuria, väkevää suhlimaatt iliuosta tai

muuta tehokasta desinfisioivaa nestettä, mikä
mahdollisesti kykenee torjumaan uhkaavan vaa-
ran. .1/. OB.
Ruumiinontelo, cceloma, on ruuansulatus-

kanavan ja ruumiinseinän välillä oleva, epite-

lillii peitetyn kalvon (peritoneaalikalvon) ympä-
röimä tila. R. syntyy kahdesta keskimäisen al-

kiolehden (niesodermin) muodostamasta rakosta
alkusuolen oikealla ja vasemmalla puolella. Mo-
lemmat r.- rakot voivat sulautua viiteen suolen
selkä- ja vatsapuolella, usein ne yhdistyvät vain
vatsapuolella, jolloin niitä selkäpuolella erottua
toisistaan väliseinä, suolta, kannattava n. s. me-
senteriumi. Alemmilla selkärangattomilla eläi-

millä r. on ravinnon kuljetukselle tärkeä, koska
se sisältää jonkinlaista lymfaa, soluja sisältävää

munanvalkuaisaineenpitoista nestettä, mutta huo-
mattava on myös, että r:n yhteydessä usein ovat
munuaiskanavat 1. nefridiot ja sukupuolielimet.
Korkeammilla eläimillä, joilla erikoinen verisuo-

nisto on muodostunut, r. kadottaa suureksi osaksi
sen merkityksen, joka sillä alemmilla eläimillä on
ravintonesteen kuljettajana. Sydänpussi (peri-

cardium) on r:sta erottunut osa. Luurankoisilla
r :oa sanotaan myös pleuroperitoneaali-onteloksi,
koska se nisäkkäillä jakautuu kahdeksi osastoksi,

vatsa- eli peritoneaali-onteloksi ja rinta- eli

pleura-onteloksi, jossa keuhkoilla on paikkansa.

K. M. L.

Ruumiinpeite ks. Integumentti.
Ruumiinpoltto on hautaamisen (ks. t.) rin-

nalla ollut käytännössä useilla kansoilla. Kui-
tenkin on huomattava, että seemiläiset kansat
(muinaiset israelilaiset niihin luettuina) ovat aina
haudanneet kuolleensa. Ainoastaan rikoksenteki-

jät poltettiin (vrt. 1 Moos. 3824, 3 Moos. 20 14 ,

21 9 ), ja kuolleiden luiden polttaminen oli saastai-

nen teko (vrt. 1 Kun. 132 , Aam. 2i). Mahdollisesti

arveltiin, että sielu kuolemankin jälkeen oli vielä

sidottu ruumiiseen ja että polttamalla ruumis siis

samalla olisi hävitetty sielukin. Etupäässä juuta-

laisten, osittain myös alhaisten pakanallisten

kansankerrosten tapaa noudattaen ensimäisten
vuosisatain kristityt karttoivat r :oa. V:n T:n
ja alkukristittyjen kielteisestä kannasta r:n suh-

teen on myöhemmän kirkonkin kanta selitettävä.

Indoeurooppalaisilla kansoilla r. näyttää ensi

kerran esiintyvän kivikauden nuoremman jakson

n. s. neoliittisen ajan lopulla Etelii-Venä jällii, josta

on löydetty laajoja r. -paikkoja. Varhaisemmalla
pronssikaudella r. sitten voittaa yhä enemmän
alaa. ollen nuoremmalla pronssikaudella jo aivan

yleinen. Kuuluisissa Ala-Itävallassa olevissa Hall-

statt-kalmistoissa, jotka pääasiassa kuuluvat

keskieurooppalaiseen rautakauteen, on kaivettu

esiin yli tuhannen hautaa. Niistä jokseenkin puo-

let osoittavat hautausta, toinen puoli polttoa.

Kun sitäpaitsi polttohaudat usein sijaitsevat luu-

rankoja sisältävien hautojen keskellä, eikä hau-

toihin pannuista esineistä voi huomata, että vai

najan varallisuus tai sukupuoli olisi ratkaissut.

haudattiinko hänet vai poltettiin, niin on toden-

näköistä, että jo esikristillisen vuosituhannen

keskipalkoilla r. ja hautaus ovat mainitulla pai

kalla olleet rinnatusten yhtä oikeutettuina käy-

tännössä. Samaten Kreikassa ja Roomassa on his-

toriallisella ajalla rinnatusten harjoitettu r :oa

ja hautausta. Edellinen oli kalliimpi ja sen-
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vuoksi etupäässä ylhäisien käyttämä tapa. Kun
Homeroksen laulut, jotka edellyttävät r:oa, lähinnä
kuvastanevat Vähän-Aasian rannikolla asuneiden
joonilaisten heimojen tapoja, ja muinaiset troija-

laisetkin olivat r :ii kannalla, niin näyttää otaksut-

tavalta, että puheenalainen tapa juuri Vähän-
Aasian rannikolta on historiallisella ajalla levinnyt

Kreikkaan ja ehkä muuallekin Eurooppaan. —
R:n ,ja hautauksen välillä tavataan usein omi-
tuisia välimuotoja. Jo esihistoriallisella ajalla on
Pohjoismaissa ruumis joskus poltettu haudassa
niin, että tuhka ja luut vain jäivät jäljelle. Mui-
naisessa Roomassa oli tapana poltettavasta ruu-

miista ottaa joku jäsen, esim. sormi, ja haudata
se erikseen. Mainitussa Hallstatt-kalmistossa on
voitu todeta, että vainaja joskus ikäänkuin
Kompromissin vuoksi on tavallaan halkaistu ja

toinen puoli haudattu, toinen poltettu. Merkilli-

nen ja tyydyttävästi selittämätön on myös se

ilmiö, että lapsia ei polteta, vaan ne haudataan.
Tämä tapa on ollut yleinen niin hyvin muinai-
sessa Intiassa kuin Kreikassa, ja Roomassa siitä

on ollut nimenomainen sääntö.

Kysymys, mistä r. on johtunut ja mitä se tar-

koittaa, on hämärä. Jakob Grimm lausui (1849)
sen arvelun, että r. on alkuaan tarkoittanut vai-

najan uhraamista jumalille, ja että tämän tavan
ovat Keski-Aasiasta tuoneet Eurooppaan indoger-
maanit. Mutta viimeksimainittua olettamusta
vastustaa m. m. se seikka, että aasialaisista indo-

germaaneista persialaiset, meedialaiset ja skyyt-
talaiset eivät koskaan ole polttaneet ruumiitaan.
Uskottavammalta tuntuu se sielutieteellinen seli-

tys, jonka E. Rohde antaa ,,Psyche" nimisessä
teoksessaan: Koska vainajan sielu kauan aikaa
pysytteli ruumiin läheisyydessä, omistettiin sille

ruokaa, juomaa, hevosia, vieläpä vaimokin (les-

kienpoltto), jottei sielulla, joka saattoi valrn-

goittaa eloonjääneitä, olisi syytä tyytymättömyy-
teen. Tulta silloin luultiin tepsivimmäksi kei-

noksi, joka voi mahdollisimman pian vapauttaa
tuosta ruumiin kammottavasta seuralaisesta. Sillä

kun sielun näkyväinen vastine, ruumis, oli hävi-

tetty, ei sielua enää mikään pidättänyt täällä

maan päällä. Homeroksen laulut m. m. osoitta-

vat, että sielu vasta silloin oli vapaa pääsemään
Hadekseen, kun ruumis oli poltettu. Sama aja-

tus tavataan intialaisilla. ,,Lihansyöjä" Agni (s. o.

tuli, tulenjumala) kantaa vainajan kuolematto-
muuden maailmaan. Tulen savussa vainaja nou-

see yläilmoihin. Sellainen ajatus oli sitäkin lä-

hempänä kun sielu itse usein on käsitetty höy-

ryn eli savun kaltaiseksi.

Kirkko piti r:oa pakanallisena ja siis kiellet-

tynä. Niinpä Kaarle Suuri 784 kuolemanrangais-
tuksen uhalla kielsi pakanalliset saksilaiset ruu-

miita polttamasta. Luther sen sijaan (kun kerran
nousi kysymys siitä, tulisiko vanhan tavan mukaan
haudata kaupunkiin kirkon ympärille vai kau-
pungin ulkopuolelle) vetosi vain terveydellisiin

näkökohtiin; vieläpä viittasi muinaisiin roomalai-

siin, jotka eiviit ainoastaan vieneet ruumiitaan
kaupungin ulkopuolelle, vaan lisäksi ,, polttivat ne
tuhaksi, niin että ilma pysyi mahdollisimman
puhtaana".
Nykyaikainen r. -liike alkoi 187:'> Italiassa, levi-

ten sieltä pian Englantiin, Saksaan ja Sveit-
siin. Useihin maihin perustettiin r. -yhdistyksiä
ja r.-laitoksia, krematoreja (ks. t.). Liike edistyi

kirtenkin hitaasti vaikka Lontoon (1891), Buda-
pestin (1894) ja Moskovan (1897) lääketieteelli-
set kongressit antoivat polttamiselle etusijan hau-
taukseen verraten. Pääesteenä oli kirkollinen vas-
tustus. Ja katolinen kirkko — samoinkuin koko
islami — on vieläkin kielteisellä kannalla. Sitä-

vastoin useiden maiden evankePset kirkot (esim.
Englannin, Skotlannin, Ruotsin ja Pohjois-Ame-
riikan) eivät periaatteessa ole asettuneet mainit-
tua liikettä vastaan. Samalla kannalla ovat myös
yleensä Saksan vapaamieliset kirkolliset piirit,

jotavastoin vanhoilliset ovat koettaneet asettaa
r :lle esteitä. Heidän taholtaan on esim. väitetty,

että r. olisi vastoin 1 Moos. 3i9 (,,sinä olet maa ja

maaksi pitää sinun jälleen tuleman"). Siihen on
kuitenkin huomautettava, että sekä poltettaessa

että haudattaessa ruumis kummassakin tapauk-
sessa tulee tavallaan maaksi. Pääsyynä r :oa vas-

taan esitetään kuitenkin tavallisesti ikivanha kir-

kollinen tapa. Mutta näin kirkollinen tapa (joka

juontaa juurensa vanhasta yleisseemiläisestä ta-

vasta eikä edes ole yksinomaan muinaisisraelilai-

nen) selitetään oleelliseksi kristinuskolle, ja kir-

kon ,,järjestyksiä" pidetään muuttumattomina
ikuisina sääntöinä. Itse asiassa ovat r. ja -hau-

taus toisarvoinen ulkonainen meno, joka ei kuulu
varsinaiseen kristinuskon olemukseen.

Mutta r. on kohdannut vastustusta muultakin
kuin kirkolliselta taholta. Oikeuslääketieteen
edustajat ovat huomauttaneet siitä oikeusvaarasta,
joka voi syntyä, kun polttamisen jälkeen ei enää
voi tutkia eikä todentaa niitä syitä, jotka ovat
kuoleman aiheuttaneet. Siihen kuitenkin r :n puol-

tajat vastaavat, että on aina välttämätöntä tutkia

ruumis ennen polttamista. Mutta sellainen tutki-

mus on omansa tekemään r :n käytäntöönottamisen
suuremmassa laajuudessa ainakin meillä Suomessa
sangen hankalaksi ja epäkäytännölliseksi. — Ta-
vallisesti r:n kannattajat vetoavat terveydelli-

siin, taloudellisiin ja esteettisiin näkökohtiin.

Terveydellisessä suhteessa r. on muka parempi
kuin hautaus, koska maalian haudatessa pohja-

vesi voi tautibasilleista ja ruumiinalkaloideista

turmeltua ja mahdollisesti aiheuttaa tartuntaa.

Taloudellisesti taas väitetään r:n määrätyissä
tapauksissa tulevan hautausta halvemmaksi, sillä

varsinkin suurkaupunkien läheisyydessä on maa
tavattoman kallista ja esim. Berliinin keskus-

hautausmaa on jo 20 km :n päässä kaupungista.

Polttaminen lisäksi muka parhaiten tyydyttää

esteettistä tunnetta, koska se suuresti kiiruhtaa

ja lyhentää ruumiin liajaantumisprosessia.

Tavallisesti r:n kannattajat vaativat, että r.

niinkuin hautauskin olisi kirkollinen juhlatoimi-

tus. Tässäkin suhteessa on kirkko vähitellen anta

nut periiä. Saksan katolinen kirkko kielsi 1886

jyrkästi papillisen osanoton r. -tilaisuuteen, mutta

jo 1892 lievensi kantaansa. Samaan suuntaan on

kehitys käynyt Saksan evankelisissa kirkoissa.

Yleisenä sääntönä on, että kirkollinen toimitus on

aina tapahtuva ennen polttamista. Tuhkan haudat

taessa on kirkollinen toimitus kielletty. Eri \;>l

tioissa on kuitenkin rajoituksia suuntaan tai

toiseen.

Itse r. tapalituu tavallisesti näin: kappelissa

on r:oa varten syvennys, iosta surujumalanpalve-

luksen päätyttyä arkku lasketaan ensin haudan
syvyyteen, jolloin omaiset ja ystävät vielä voi-

vat heittää kukkia arkulle, ja vasta kun syven-
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Hampurin krematori.

nys on suljettu, siirtyy arkku polttouuniin. Itse

tulenliekki ei kuitenkaan pääse koskemaan ruu-

miiseen, sillä uuni kuumen-
taa ilman etuhuoneessa ja

tästä virtaa kuuma ilma var-

sinaiseen polttopaikkaan,

kunnes ilma on täällä nous-

sut 1,000° O. Tämän äärettö-

män kuunran ilman vaiku-

tuksesta yksistään tapahtuu
itse palamisprosessi, kestäen
1 1

/ 2 -2 tuntia. Jäljelle jää n.

3-4 naulaa vaaleahkoa tuh-

kaa. — Omaisten ja yleisön

läsnäolo itse polttamisessa on
vain poikkeustapauksissa sal-

littu. Tuhka on säilytettävä

uurnissa joko krematorin
alueella sijaitsevassa uurnahallissa tai hautaus-

maalla (haudattuna tai maan päällä).

R. on tätä nykyä sallittu ainakin Italiassa,

Ranskassa, Englannissa, Sveitsissii, melkein kai-

kissa Ameriikan valtioissa, Tanskassa, Ruotsissa,

Norjassa ja ainakin seuraavissa Saksan valtioissa:

Sachsen-Koburg-Got liassa, Badenissa, Hampurissa,
Saehseu-VVeimarissa, Wtirttembergissä, Saksissa,

Bremenissä, Anhaltissa. Lyypekissä. Ttoussissa ja

Preussissa (vasta v:sta 1911). Ensimäinen
uudenaikainen krematori perustettiin 1876 Mila-

noon, 1878 Gothaan, 1891 Heidelbergiin, 1892
Hampuriin, 1898 Jenaan j. n. e. V. 1910 oli

Saksassa jo 21 krematoria. V. 1908 oli Saksan
silloisissa 19 krematorissa poltettu 4,050 ruu-

mista, v. 1909 sen sijaan 4,779. Niistä oli 2,977

miestä, 1,802 naista. 3,727 evankelista, 401 kato-

lista, 38 vanhakatolista, 220 juutalaista, 65 vapaa-
uskoista j. n. e. 3,229 :ssä tapauksessa oli uskonnol-

linen surujuhla krematorissa (evankelisissa aina-

kin 80%), useimmissa muissa tapauksissa vaina-

jan kodissa. V. 1909 oli Saksassa 180 r. -yhdistystä,

joihin kuului noin 60,000 jäsentä. Suomessa on
jo 1880-luvulta ollut olemassa r. -yhdistys, joka
oltuaan pitkät ajat lamassa heräsi uudelleen eloon

1906. — Japanissa poltetaan n. puolet vaina-

jista. Ne\v-Yorkissa, Rio de Janeirossa ja Buenos
Airesissa poltetaan kaikki tarttuviin tauteihin

kuolleet. Venäjällä r. ei ole sallittu. Kuitenkin
1879 poltettiin Yetljanka nimisessä kylässä

kaikki ruttoon kuolleet. Useissa sodissa on myös
ruumiita poltettu. [Otto Schrader, ,,Begrahen und
Verbrennen im Lichte der Religions- und Kultur-
gesch." (1910); Friedrich Kuchenmeister, ,,Die

Totenbestattung der Bibel und die Feuerbestat-
tung" (1893) f Wilhelm Bahnsen. ..Die Stellung

Hampurin krematorin poltto-uuni.

der ev. Kirche zur Feuerbestattung" (1898) ; Joh.

Jansen, „Die Feuerbestattung" (1906) ; P. Bard,
..Oio Leiehenverbrennung und die Kirche Jesu
Oh risti" (1903) ; A. Freybe, „Erdbestattung und
Leiehenverbrennung" (1908); Wilhelm Thummel,
,,Die Versagung der kirchlichen Bestattungsfeier,

ilire geschichtliche Entwicklung und gegemvärtige
Bedeutung" (1902, A. F. Puukko, „Ruumiinpoltto
ja -hautaus uskonnonhistorian valossa" (Uusi Suo-

metar 1911. n:ot 285, 289. 292).] A. F. Po.
Ruumiinrangaistus, rangaistus, joka kohdis-

tuen rangaistavan ruumiiseen tarkoittaa ruumiil-

lisen kärsimyksen aikaansaamista. R:t olivat

aikaisemmassa rikosoikeudessa sekä silpomis- että

raipparangaistuksina sangen tavallisia. Ensiksi-

mainitut rangaistukset, sellaiset kuin käden,

korvan, kielen y. m. ruumiinosien poistaminen
rikolliselta leikkaamalla, polttamalla tai jollakin

muulla tavoin, perustuivat alkujaan yleensä n. s.

talioniperiaatteeseen (ks. Tai ioni), mutta sen-

kin jälkeen kuin tämän periaatteen jyrkästä

sovelluttamisesta oli yleisesti luovuttu, pysyivät

ne kauan käytännössä, häviten länsimaissa täy-

delleen vasta 1700-luvun ensimäisellä puoliskolla

(1734 v:n laissa niitä tavataan vielä kuoleman-
rangaistuksen kovennuksena). Raipparangaistuk-

set taas, joita 1734 v:n laissa mainitaan taval-

linen, erityisen piiskurin toimeenpanema raippa-

ja vitsarangaistus (ruots. spö och ris) sekä

häpeällisempi, pyövelin toimittama suomiminen
(ruots. hudstrylaiing), katosivat yleensä rikos-

laeista 1800-luvun kuluessa (Suomessa muo-
dollisesti vasta v:n 1889 rikoslain astuessa voi-

maan, joskin niiden sijasta jo sitä ennen sään-

nöllisesti käytettiin vesileipä-vankeutta), mutta
eräissä maissa tällainen rangaistus, joka oli säily-

tetty nuorten henkilöiden suhteen, on sittem-

min (Englannissa 1863 ja Tanskassa 1905) uu-

delleen otettu käytäntöön myöskin täysi-ikäisille

erikoista raakuutta osoittavista rikoksista tule-

vana rangaistuksena. Yleensä pidetään kuiten-

kin r :ta edellämainituissa muodoissa nykyiseen

oikeuskäsitykseen soveltumattomana ja myöskin
epätarkoituksenmukaisena, se kun herättää ran-

gaistussa ainoastaan katkeruutta yhteiskuntaa

kohtaan. Sitävastoin käytetään nykyään r :ta muu-
tamissa maissa (m. m. jossakin määrin Suomessa,

ks. Rangaistus) tavallisten vapausrangais-

tusten kovennuksena (ravinnon vähentämisenä,

kovana makuusijana, pimeään koppiin sulkemi-

sena), ja rikospolitiikassa on selvästi havaitta-

vissa pyrkimys saada tiiliä tavoin varsinkin

lyhytaikaiset vapausrangaistukset kyllin tehoa-

viksi. — Kurinpitorangaistuksena rangaistuslai-

toksissa on raippärangaistus useissa maissa sal-

littu; niin myös meillä, kun vankia ei voida

muulla tavoin hillitä (rangaistusten täytäntöön-

panoasetus 19 p. helmik. 1SS9 2:10). A". Ka.
Ruumiintarkastus 1. henkilöön käypä

e t s i n t ö. henkilön tarkastaminen sen seikan

selville saamiseksi, onko hänellä yllään sellaista,

mikä voi olla todisteena rikoksesta taikka aiheut-

taa takavarikon. Tällaiseen henkilön koskemat-
tomuutta loukkaavaan tarkastukseen saa viran-

omainen meidän oikeutemme mukaan eräissä ta-

pauksissa ryhtyä. Erittäinkin r. voi tulla kysy-

mykseen vangitun henkilön suhteen, jolloin sen

tarkoituksena myöskin saattaa olla selon otta-

minen siitä, onko vangitulla päällään jotakin.
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jota hän voi käyttää paetakseen tai vahingoit-

taakseen itseään. Tämä on säädetty nimenomaan
(19 p. jouluk. 1889 annetun rikoslain voimaan-
panoasetuksen 33 §) myös tutkimusvangista, jonka
tarkastuksen, jos syytä siihen on, voi toimittaa
vangitsemiseen oikeutettu viranomainen taikka
se, jonka kuljetettavana tai vartioitavana van-
gittu on. Niinikään voi 30 p. jouluk. 1887 an-

netun tullisäännön mukaan tullivirkamies tai

tullivartioston päällysmies tarkastaa sitä, joka
ulkomaalta on tullut tullipaikkaan taikka muu-
ten tavataan rajalla tai meren rannikolla ole-

valla paikkakunnalla, jos hänellä epäillään olevan
tavaraa päällään kätkettynä, ja tulee tarkastuk-
sen, jonka naisen suhteen toimittaa nainen, ta-

pahtua vahtituvassa tai muussa huoneessa sekä,

jos tarkastaja tai tarkastettava niin tahtoo, kah-
den todistajan läsnäollessa (151 §). — Pakolli-
sena lääkärin toimittamana kat-
sastuksena r. tulee usein kysymykseen paitsi

asevelvollisten suhteen yleisen terveydenhoidon
alalla. Kuolleen ruumiin lääkintä-
laillisesta tarkastuksesta ks. R u u-

m i i n a v a u s. A'. K-a.

Ruumis, kirjap., latojalta latomatta jääneet
sanat tai lauseet (ks. Korjausluvun
näyte, palstat 1355-1356).

Ruumishauta, muinaist., hauta johon vainaja
on haudattu makaavaan, istuvaan tai kyykkivään
asentoon. R:n vastakohta on polttohauta ks.

Hauta. A. M. T.

Ruumishuone. 1. (ruots. bärhus, saks. Leiehen-
halle), tav. kirkkomaalla sijaitseva pieni raken-
nus, jossa ruumiita voidaan säilyttää jonkin ai-

kaa ennen hautausta ja jossa myös voidaan toi-

mittaa ruumiinleikkaus. Il :den rakentaminen joh-

tui alkujaan elävänähautaamisen pelosta. — R:sta
varastaminen muuttaa rikoksen luonteen tör-

keäksi (Rikoslaki 28:2). — 2. (saks. Leichenschau-
haus, ransk. morgue), rakennus tuntemattomien
vainajien näytteillepanemista (ja yleisön avulla
selvillesaamista) varten. Meillä ei erikoisia ra-

kennuksia tätä varten ole olemassa. El. K.
Ruumissaarna, saarna, jota juhlallisissa hau-

taustilaisuuksissa pidetään kirkossa (saarnastuo-
lista). [7. P.

Ruuna, kuohittu uroshevonen.
Ruunajärvi, järvi Lieksanjoen (ks. t.)

keskijuoksulla, n. 5 km valtakunnanrajalta lou-

naaseen; suurin pit. n. 13 km, suurin lev. 2 km.
Ruunihiili ks. Ruskohiili.
Ruunikivi, mangaanidioksidi, MnOo. Tätä ai-

netta käytetään kloorin, hapen sekä mangaani-
lasitusten valmistukseen, lasien värittömiksi te-

kemiseen y. m. Luonnossa mineraalina tavatta-
vaa r :eä sanotaan pyrolusiitiksi. Kau-
passa oleva r. sisältää pyrolusiitin ohella myös
hausmanniittia, hrauniittia, manganiittia tai psi-

lomelaania. P. E.

Ruunu ks. K r u u n u.

Ruunukulta, 18 karaatin kulta.

Ruunulasi ks. Las i.

Ruununkylä ks. K r u u n u p y y.

Ruununmetsät ks. Kruununmetsä t.

Ruununori ks. Hevonen.
Ruununpuisto ks. K r u u n u n m e t s ä t.

Ruusu (Rosa), ruusukasvien heimon suku,
jonka kaikki n. 100 lajia ovat pohjoisessa lauh-
keassa vyöhykkeessä t. tropiikkien vuoriseuduissa

Nurmiruusu.

kasvavia, pystyjä t. kiipeileviä, piikkisiä (,,orjan-
tappura") pensaita. Lehdet kerrottuja, päätöparisia.
Korvakkeet tav. pitkälti

ruotiin kiinnikasvaneita.
Kukat suuret, valkeat,

punaiset t. keltaiset,

useimmiten voimakas-
tuoksuiset. Pullomaineu
kukka polij us kehittyy
hedelmöityksen jälkeen
marjan näköiseksi, pu-

naiseksi kiulukaksi (epä-

hedelmä), jonka sisässä

erikoppisen hedelmän
pähkylät ovat. Mettä
erittävä rengas on
kukkapohjuksen suulla.

Lajien systemaattinen
rajoittelu on erittäin

vaikea, kun r :t vaih-

televat suuresti kasvupaikan mukaan ja seka-
sikiöitä muodostuu helposti. Sitäpaitsi on useita
tuhansia (suurimmissa koristepuutarhurien luet-

teloissa nykyisin 4,000) viljelyksessä risti-

siitoksen kautta tai mutatsioneina syntyneitä
muotoja, r :t kun jo pitkiä aikoja ovat olleet

koristepuutarhurien jalostustaidon lempikasveja,
luultavasti enemmän kuin mitkään muut kasvit.
V:n 1830 jälkeen on etupäässä aasialaisia lajeja

ristisiitokseen käyttämällä saatu r:ja, jotka kuk-
kivat pitkin kasvukautta syksymyöhiin asti

(remontantti-r :t) , mutta ovat yleensä arkoja.
Tarkoin suunnitelmanmukainen jalostus alkoi

vasta 1880-luvun alulla. Yleisimmin Euroopassa
viljeltyjä ovat seuraavat lajit ja niiden seka-

muodot: R. multiflora, R. Banksice, molemmat
Itä-Aasiasta, kiipiviä, R. gallica (Etelä-Eurooppa),
R. damascena (Syyria), R. rugosa (Itä-Aasia),
R. mosckata (Aasia), keltakukkainen R. lutea

(Etu-Aasia), R. chinensis (Itä-Aasia)
;

myös
R. cinnamomea, R. canina, R. pimpincllifolia

y. m. lajeja käytetään, varsinkin sekamuotoina.
R:ja viljellään sekä ulkosalla että huoneissa.
Niitä lisätessä käytetään oksastusta tai silmi-

koimista villirunkoon (tav. R. caninaan) tai pis-

tokkaita, taivukkaita j. n. e. R. voi elää satoja

vuosia vanhaksi. Talvisin tuodaan kukkivia r:ja

pohjoisempiin maihin varsinkin Rivieralta. Jo
monet vanhan ajan kansat käyttivät r:ja pal-

jon koristeiksi t. erilaisina symboleina j. n. e.,

kreikkalaiset varsinkin rakkauden jumalattarelle

omistettuina. R:n kiulukoita syödään hillottuina

t. keitoissa. Terälehdistä valmistetaan r.-ö I j y ä

(ks. t.). R.-vettä, jota käytetään silmäin hau-

tomiseen, saadaan r. -öljyä vesihöyryssä tislatessa.

Miedosti suolattuja lehtiä käytetään nuuskateolli-

suudessa. — Suomessa on villejä r:ja 5 lajia.

Kautta maan yleinen on n u r m i-r. 1. k a n e 1 i-r.

(R. cinnamomea), noin 1 m korkuinen pensas,

joka kasvaa lehdoissa, tienvarsilla, pientarilla

j. n. e.

Onnistuneimpia r:jen systemaattisista ryhmit
telyistä on prof. Francois C r e p i n in sys-

teemi, jonka mukaan r:t jaetaan 16 ryhmään:
Synstylso, Stylosse, Indicffl, Bankstae, Gallica?,

Canina?, Carolinse, Cinnamomea?, Pimpinellifolia?,

Lutea1
. Sericese, Minutifolise, Bracteate, Ltevi-

gatse, Microphyllse ja Simplieifolia?. Kullakin
ryhmällä on oma kantamuotonsa M>kä siitä johtu-
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vat viljelysmuodot, jotka puutarhamaailmassa
tunnetaan erikoisilla nimillä. Seuraavassa

mainitaan muutamia tärkeimpiä ryhmiä. —
S y n s t y 1 «e-ryhmän kantamuoto on R. multi-

flora, josta useimmat köynnös- ja k i i p i j ä-

r:t polveutuvat. Kolmas ryhmä, Indira',
on tärkein kaikista. Se on saanut nimensä kanta

muodostaan, R. indicasta. ( = chinensis), josta

hienoimmat ja enimmän viljellyt nykyiset r:t

polveutuvat. Näitä ovat m. m. tee-r:t (R. frag-

ransj, t e e h y b r i d i-r :t (R. fr. hybrida),

Noisett i-r:t (R- Noisettiana), B ou r b o n-r :t

(R. borbonica), poly an th a-r:t (R. hybrida

polyantha) y. m. Varsinkin tee-r :t ovat kaik-

kialla suosiltuja ihanien ja runsaiden kukkiensa
kirkkaan värin ja hienon teemäisen tuoksunsa
takia. T e e h y b r id i-r :t ovat kehitetyt edelli-

sistä risteytyksen avulla, pääasiallisesti Gallicse

ryhmään kuuluvien r:jen siitepölyä käyttämällä.

Ne muistuttavat paljon tee-r :ja, multa ovat

näitä tanakampikasvuisia ja kestävämpiä pak-

kasta vastaan. Sekä tee- että teehybridi-r :ja

on satoja eri viljelysmuotoja, joista monet ovat

nykyajan halutuimpia ,,muotikasveja". Noisetti-

r:t ovat saaneet nimensä Ph. Noisettesta, joka

ne kehitti R. indican ja R. moscltalan risteytyk-

sestä. Noisetti-r:t ovat ylipäänsä reheväkasvui-

sia ja pitkäversoisia ja muistuttavat tee-r :ja. —
Bourbon-r:t ovat kotoisin Bourbon- (= Röunion-)

saarelta ; yleensä kestävämpiä mutta myös vähem-
män tuoksuvia kuin edelliset. — Polyantha-r :t

ovat R. indica- ja R. multiflora-\a,a,tu')en välisiä

risteytystuloksia. Ne ovat pieni-, mutta runsas-

kukkaisia — usein jopa 60 kukkaa ryhmässä —
ja senvuoksi sangen haluttuja. Niistäkin ilmes-

tyy vuosittain ,,uutuuksia"'. — Bengaali 1. kuu-

kausi-r :t ovat myös pieni- ja runsaskukkaisia,

mutta kukat tavallisesti vain puolikerrottuja.

G a 1 1 i c aj-ryhmään luetaan monet R. gallicasta,

polveutuvat r. -laadut, n. s. p r o v i n s s i-r :t sekä
sammal-r:t, cen ti f oi i a-r :t y. m. m. Tär-

keimmät kaikista tämän ryhmän r:ista ovat

kuitenkin n. s. r e m o n t a n 1 1 i-r :t. jotka ovat
risteytystuloksia R. galileasta, ja R. i?idican

muunnoksista. Ne ovat ylipäänsä vahvakasvuisia

ja kestäviii, sekä suuri ja kauniskukkaisia, useim-

miten hienotuoksuisia laatuja. Useimmat niistä

kukkivat ainakin pari tai kolmekin kertaa

kesässä („remonteeraavat") Remontantti-r :t ovat

samoin kuin tee- ja teehybridi-r :t nykyisin
enimmän käytännössä sekä kauppapuutarha-
liikkeissä että yksityisillä harrastajilla,

(a n i n avryhmän perusmuoto on R. Canina,

jota käytetään perusrunkona useimmille jaloille

ruusulaaduille. Muita huomattavampia lajeja

ovat R. rubrifolia, jolla on punaiset lehdet ja

R. rubiginosa, jonka lehdet tuoksuvat omenalle.

C i n n a m o m e ae-ryhmän huomattavimmat
lajit ovat: /.'. cinnti luomea, R. alpiua, R. aririi-

laris ja R. rugosa. Viimemainittu monine muun-
noksineen on hyvin yleinen ja suosittu koriste

pensas puutarhoissa. — Yleisiä meikäläisissä puu-

tarhoissa oval myös pimpinella-r :t (R. pimpinelli-

folia), jotka ovat yhtä kestäviä kuin R. rugosa
laadut. Ne kuuluvat P i m p i n e 1 1 i f o 1 i a>-

ryhmään. — Aivan toisiin heimoihin kuuluvia
kasveja tarkoitetaan nimityksellä Jerikon-
r u usu (ks. t.). K. L. & G. /-s.

Ruusu (erysipelas) , erikoinen ihon ja sen alai-

sen solukon tulehdus, jossa esiintyy selvä raja

punertavan ja vähiin turvonneen tulehtuneen

kohdan ja sitä ympäröivän terveen ihon välillä.

Tauti aiheutuu erikoisista bakteereista, strepto-

kokeista, jotka tartunnan kautta ovat päässeet

'johonkin haavaan tai ihonaarmuun, josta tuleh-

dus sitten leviää milloin minnekin ihon alla

aikaansaaden imurauhasten tulehtumisia ynnä
joskus niiden märkimistäkin. R. on kovin tart-

tuva ja yleensä ankara tauti, jota usein seuraa
kurkea kuume. Varsin arveluttava se saattaa olla

Levitessään päähän ja kasvoihin (k a sv or uus u);

jolloin se voi aiheuttaa aivokalvontulehduksen
ja tuottaa kuoleman. Tartunta syntyy helposti

vereksissä haavoissa (h a av a r uus u, e. trauma-
ticum) ja vaikeuttaa suuresti niiden paranemista.
Tässä muodossa r. on tehnyt paljon tuhoa sai-

rashuoneissa aikoina, jolloin ei vielä tiedetty hoi-

taa haavoja aseptisesti ja antiseptisesti, s. o. bak-
teereja loitolla pitäen ja niitä tappaen. E. mi-
gransin nimellä kulkee sellainen r., jolla on eri-

tyisen suuri taipumus kiertää paikasta toiseen.

N. s. vyöhykeruusu ei ole mikään ruusu. Kansa
nimittää muuten monta ihossa esiintyvää taudil-

lista ilmiötä r :ksi, vaikka niillä ei ole mitään te-

kemistä todellisen r:n kanssa. R. vaatii lääkä-

rinhoitoa. M. O-B.

Ruusu, hiottu jalokivi, jonka toinen puoli ou
tasainen ja toisen puolen muodostaa kaksi riviä

kolmiomaisia pintoja; ylemmän rivin pinnat yh-

tyvät yhteiseen kärkeen, vrt. Jalokivet.
(P. E.)

Ruusuhome ks. Erysiphacea?.
Ruusujen sota, Yorkin ja Lancasterin suku-

jen välinen vallanperimyssota Englannissa 1455-

85. ks. Englanti, palsta 719.

Ruusukaali k s. K a a 1 i.

Ruusukasvit (Rosaccce), kaksisirkkaisheimo,

jonka n. 2,000 lajista useimmat ovat pohj. lauh-

keassa vyöhykkeessä kasvavia ruohokasveja, pen-

saita t. puita. Lehdet haja-asentoiset, useimmi-

ten liuskaiset. Korvakkeet lehtiruotiin kiinnikas-

vettuneet. Kukka säteittäinen, hyvin harvoin

vastakohtainen, eriteräinen, tav. 5-lukuinen.

Verholehdet toisinaan korvakkeellisia (ulkover-

hiö). Terälehdet suurilapaisia, melkein kynnet-

tömiä (ruusumainen teriö). Heteitä 2-4 kertaa niin

monta kuin verholehtiä, tav. 20 (Linnen luokka

Icoäandria). Emiö erilehtinen, vain alaheimossa

Pomacece yhdislehtinen, tav. monilehtinen. Kukka-
pohjus on litteä, maljamainen, pikarimainen t.

pullomainen
;

joskus sen keskus on kartiomai-

seksi turvonnut (esim. mansikalla ja vatulla).

Kukkapohjuksen muodon vuoksi verhiö, teriö ja

hetiö ovat maljakehäisiä. harvoin sikiäispäälli-

siä. Sikiäin tav. 1-lokeroinen, 1-siemeninen. He-

delmä useimmiten pähkylä t. luumarja, harvem-

min tuppilo t. marjamainen epähedelmä. Hyön
teissuosijoita. Jaoitus alaheimoihin etupäässä h< v -

delmän perusteella. Monet edustajat ovat tärkeitä

hedelmäpuita t. marja- t. koristekasveja. A'. L.

Ruusukvartsi, ruusunpunainen kvartsi (ks. t.).

Ruusunauha isaks. Rosenkranz, lat. rosä'rium,

paternoster), rukousnauha (ks. Rukous),
Ruusunmarja, ruusupensaiden kypsiin kiulu-

kan (paisuneen kukkapohjuksen, ks. Ruusu)
kansanomainen nimitys.

Ruusunromaani, »Roinan de la rose", laaja,

allegorinen muin.-ransk. runoelma, jonka alku-
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puolen, n. 4,000 säettä, sepitti Guillaume de Lor-

ris (n. 1240) trubaduurien tapaan, loput, yli

20,000 säettä, Jean de Meung 40 v. myöhemmin,
ks. Ranskan kieli ja kirjallisuus.

//. Kr-n.

Ruusupuu, tummanpunainen, juovainen, hyvä-

tuoksuinen, kalliisiin huonekaluihin y. m. s. käy-

tetty puu. Sitä saadaan useista troopillisista t.

subtroopillisista puulajeista, kuten a m e r. 1. ja-

maikalaisesta r:sta Amyris balsamife-

rasta (/i"w/«ceee-heimoa), a f r. r:sta Pterocarpus eri-

n«ce»s-lajista (Papilionacece) , kyprolaisesta
r:sta Cordia Myxasta. (Borraginacece), i t ä-i n t.

r:sta Dalbergia latifoliosta. (Papilionacece), C a-

y en ne n r:sta Dicypellium caryophyllatumista

(Lauracece) y. m. — R. -öljyä valmistetaan eräi-

den Afrikan länt. saarilla kasvavien Convolvu-
/«s-lajien juurien puusta. A'. L.

Ruusuruolio ks. K n a u t i a.

Ruususto (saks. Masstoerk, engl. tracery),

goot. tyylille (ks. t.) luontainen, ympyröistä ja

ympyränkaarista muodostettu mittausopillinen

ornamentti. E. esiintyy joko reliefinä esim.

pinnoilla ja täytteissä tai lävistettynä työnä
rintanojissa, harjakoristeissa, gallerioissa ja

ikkunain yläosan kaarikolmioissa y. m. ; aluksi

vain aristellen kahden huippukaaren päällä lepää-

vänä ympyränä ; sittemmin tulevat lisäksi

n. s. n e n ä t, kolmi- ja nelilehtiset sekä myöhem-
mällä goot. (flamboyant-tyylin) ajalla vapaam-
pina muodostuksina ,,kalanrakot", ,,tulenliekit"

ja ,,aasinselkäkaaret". Runsaimmin r. kehittyy

goot. katedraalien ihmeellisissä ruusuikku-
noissa, ks. Rakennustaide, kuvaliite III,

2, 3, Ornamentiikka kuvat 26, 27, 29.

U-o N.

Ruusuvesi, aqua rosce, ruusulehtien kanssa
tislattu vesi. Voidaan myös valmistaa sekoitta-

malla ravistaen 4 tippaa ruusuöljyä litraan kie-

hautettua, n. 40° :ista jäähtynyttä vettä. Käyte-
tään hajuvesien valmistuksessa, lääkkeenä y. m.

8. 8.

Ruusuöljy, cetheroleum rosce, muutamien
ruusulajien, kuten Rosa damascenan ja R. centi-

folian kukista vesihöyryllä tislaten saatu erit-

täin hyvätuoksuinen eetterinen öljy. R:yä saa-

tiin ennen ainoastaan Bulgaariasta, jossa ruusuja
viljeltiin etenkin Kazaniakin tienoilla. Nykyään
viljellään ruusuja tätä tarkoitusta varten Vä-
hässä-Aasiassa, Etelä-Ranskassa, Saksassa (Mil-

tizissä, Leipzigin luona v:sta 1884) ja Persiassa.

Eristäminen tapahtuu Bulgaariassa vielä jo-

tenkin alkuperäisellä tavalla. N. 100 l:n vetoi-

seen vaskiseen tislausastiaan pannaan 10 kg
ruusun terälehtiä ja n. 75 kg vettä ja tislataan

siitä n. 10 1 nestettä, jonka pinnalle jäähdytet-

täessä r. kokoontuu. Tarvitaan n. 5,500 kg ruu-

suja, jotta saataisiin 1 kg r :yä.

Puhdas r. on tavallisessa lämmössä pehmeää,
viheriähköä, kiteistä massaa, joka sulaa n. 21-30°

lämmössä paksuhkoksi öljyksi. Om-p. 30°C on
0,845-0,855. Liukenee alkoholiin ja eetteriin. Oikea
r. sisältää pääasiallisesti geraniolia ja sitronel-

lolia sekä vielä sitraalia, linalolia, aldehydejä

y. m. R:n stearopteeni (n. 25%) on sekoitus

kiinteitä hiilivetyjä. — R. on hyvin kallista ja

sentakia sitä väärennetään usein halvemmilla
aineilla, esim. ruohoöljyillä, valaanpäärasvalla.
rasvaöljyillä, alkoholilla y. m. Etenkin tätä tapah-

Ruusunviljelystä Leipzigin lähellä.

tuu Bulgaariassa. Paras laatuaan on puhdas
saksalainen r. Ruusugeranioli ssa. on
vain kolmas osa r :yä, loput geraniolia. Keino-
tekoisessa r:ssä on 80 os. geraniolia, 10 os.

sitronellolia, 1 os. fenylietylialkoholia, 2 os. lina-

lolia ja loput sitraalia, oktylialdehydia y. m.— V. 1904 Bulgaarian r.-tuotanto oli 4.045 kg
ja Turkin 3,600 kg. Hinta vaihteli laadun
mukaan 750-2,300 mk kg. V. 1911 tuotti Bulgaa-
ria 2,592 kg puhdasta r:yä.

Ruut (hepr. rut < ro ui = ystävätär), moabi-
lainen vaimo, joka tuomarien aikana oli jäänyt
erään juutalaisen leskeksi, vaeltanut Moabista
Betlehemiin ja päässyt täällä hurskaudellaan ja

taloudellisilla hyveillään arvossapidetyn juuta-

laisen Boaksen vaimoksi tullen siten Davidin
kantaäidiksi. Idyllimäinen R:n kirja kertoo

R:n historian. Se edellyttää leviraattiavioliittoa

(ks. t.) ja lienee ehkä kirjoitettu vastapainoksi
Esran (ks. t.) seka-avioita vastaan laatimille

ankarille toimenpiteille. Muutamat tutkijat sijoit-

tavat kirjan synnyn kuitenkin varhaisempaan
aikaan, esim. ensi vuosiin maanpaosta paluun
jälkeen (Sellin), tai maanpaon edellisen ajan

loppupuolelle (Gunkel) . 4 18
-
22 (Davidin sukutaulu)

on myöhempi lisäys. — [Kommentaareja ovat

kirjoittaneet m. m. A. Bertholet (1898) ja W.
Nowaek (1900).] A. F. Po.
Ruutana ks. Kouri.
Ruuth, J oh an W i 1 h e 1 m (s. 1854). suom.

historiantutkija, yliopp. 1872. f il. kand. 1876.

lisensiaatti 1882, nimitettiin 1885 Suomen valtio-

arkiston aktuaariksi ja 1905 arkk : vaariksi. R. on

Suomen historian tutkijana julkaissut suuren

joukon erittäin ansiokkaita teoksia, joista huo-

mautettakoon luinen laajat esityksensä useiden

kaupunkiemme historiasta, millä alalla luin on

uuden uran aukaisija. Hänen teoksistaan mai

uittakoon (paitsi Historiallisessa arkistossa y. m.

painettuja pienempiä tutkimuksia) : ,,Tutkimuksia

Suomen ja Hansan välisistä suhteista ennen

v. 1435" (väitöskirja 1882), ..Porin kaupungin

historia" (1899), ..Viipurin kaupungin historia"

(1904), ,,Äbo stads historia" (2 nidettä. 1909-12).

R, on myös paraikaa (v:sta 1912 lähtien i ilmes-

tyvän suuren suomenkielisen ,,Maailmanhistorian"

päätoimittaja.

Ruuth, suom.-ruots. aatelissuku, jonka kanta

isä Per Jönsson R. Porvoossa oli tansk.
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sukuperää ja aateloitiin 1559. Mahdollista on

että Suomessa vielä elävä, aateliton, K.-suku pol-

veutuu siitä.

1. Didrik R., kirjailija, Per Jönsson R:n
poika, julkaisi 1582 opiskelijana Rostockin yli-

opistossa tunnetun kokoelmansa Ruotsissa ja

Suomessa ennen käytettyjä lat. lauluja nuottei-

neen „Pise cantiones ecclesiasticse et scholasticae

veterum episcoporum". Tuli 1584 maisteriksi. Hän
näyttää sitten palvelleen kuninkaan kansliassa

ja on ainakin 1597-98 käskyulialtiana Länsipoh-

jassa. Sigismundin kannattajana hänen kerro-

taan paenneen Puolaan ja siellä kuolleen.

2. Karl R. (k. 1650), soturi, edellisen poika.

synt. Porvoon pitäjässä, kirjoitettiin 1627 suvun
puolesta ritarihuoneeseen nimellä .,R. i Finland",

tuli 1637 tykistön everstiluutnantiksi, otti suu-

rella kunnialla osaa moniin 30-vuotisen sodan

kahakoitiin, joutuen 1638 Witle\veyerin luona

vangiksi, mutta vaihdettiin pian taas vapaaksi.

Niin tettiin 1646 Landsbergin linnan komenta-
jaksi, jona näyttää olleen kuolemaansa asti.

3. Erik R. (1746-1820), soturi, presidentti,

kreivi, kuului erääseen Ruotsiin asettuneeseen

R.-suvun haaraan. Hän pääsi Kustaa III :n suu-

reen suosioon, nimitettiin 1781 hovikavaljeeriksi,

1786 valtiosihteeriksi, 1790 kamarikollegin presi-

dentiksi. Geflen valtiopäivillä 1792 hän oli maa-
marsalkkana. Kuuluen kuninkaan likimpiin

ystäviin hän m. m. oli hänen uskottunsa Venä-
jän sodan valmistuksissa ja väärän ven. rahan
tekemisessä. Kustaa III:n kuoleman jälkeen

hänkin poistettiin Tukholmasta ja lähetettiin

Pommerin kenraalikuvernööriksi. Korotettiin 1777

vapaahrksi, 1792 kreiviksi ja yhdeksi ..valta-

kunnan herroista", 1812 kuningattaren yliinarsal-

kaksi.

K. G.

Ruuti, räjähdysaine, joka soveltuu ampuma-
aseissa käytettäväksi. R:n räjähdysnopeus ja

samoin palamislämpö eivät saa olla kovin suuria,

luodille sen tulee antaa hyvin tasainen ja suuri

nopeus, sen aiheuttaman paineen ampumaputken
seinämiä vastaan tulee olla mahdollisimman
pieni ja sen palamistulosten mieluimmin vallan

kaasumaisia. Sitäpaitsi tulee sen syttymisherk-

kyys sovittaa siten, että syttyminen tapahtuu
haluttaessa varmasti, sen kuitenkaan itsestään

räjähtämättä.
R:ia on kahta eri laatua: tavallista savuavaa

r:ia ja savutonta I. vähäsavuista r:ia. Edellisen

räjähdyttyä jää jäljelle kiinteää ainetta, jälki-

mäinen taas muodostaa kokonaan kaasunmuotoi-
sia tuloksia. — Tavallinen r. on mekaani-
nen sekoitus, joka sisältää salpietaria, hiiltä ja

rikkiä ja joka kuumennettaessa määrättyyn
lämpötilaan äkkiä palaa muodostaen joukon kaa

suja. hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja typpeä,

sekä joukon rikinpitoisia kaliumsuoloja ja kalium-

karbonaattia. R:ssa on salpietaria 75%, hiiltä

15 % ja rikkiä 10%. Nämä muodostavat palaessa

noin 55-58% kiinteitä aineita, kuten potaskaa
25-38 ft . kaliumsulfaattia 5-14%, kaliumsulfidia

5-12%, rikkiä y. m. loput, sekä kaasumaisia
tuloksia 42-45 %, näistä hiilidioksidia 25-28 %,
hiilimonoksidia 2-6 %. typpeä 10-12 %, loput

muita kaasuja, vetyä y. m. Kuumennettaessa
erkanee siis tärkeimmästä r:n aineosasta, happi

rikkaasta salpietarista, happea, joka polttaa hii-

len hiilihapoksi, rikki yhtyy kaliumiin ja typpi

vapautuu.
R:n valmistuksessa on tärkeätä, että eri aineet

oval puhtaita ja että sekoitus on mitä täydel-

lisin. R:iin käytettävä hiilijauho valmistetaan
pehmeiden puulajien, lepän, haavan y. m. oksista,

käytetty rikki on kankirikkiä. Hienoksi jauhe-

tut aineet sekoitetaan määrätyssä suhteessa akse-

linsa ympäri pyörivissä nahkatynnyreissä, joissa

on puukuulia. Seos kostutetaan vedellä (10-20%)
ja puserretaan kakuiksi, jotka sitten muserre-
taan ja johdetaan pronssivalssien villitse. Nämä
jakavat massan jotenkin yhtäsuuriin rakeisiin.

joi ka kiillotetaan pyörivissä puutynnyreissä,
missä terävät särmät rakeista poistuvat. Sitten

r. kuivataan hitaasti ja seulotaan. — R:n tulee

olla sinervänmustaa, himmeäkiiltoista. Sen
om.-p. on 1,5-1,9. Sitä on säilytettävä kuivassa,

koska se imee paljon kosteutta ilmasta, jolloin

se lauhtuu. Mitä parempi kiilto r:lla on, sitä

paremmin se säilyy kosteudelta. Se ei saa vär-

jätä eikä helposti murentua. Murentuneena se ei

saa tuntua karkealta. — Jauhomaisen r:n vai-

kutus on hyvin pieni. Sentakia r. muovaellaan
eri tarkoituksia varten erisuuriksi rakeiksi 1.

jyväsiksi. Käyttäen eri vaihtelevia jyväsuuruuk-
sia voidaan aina aseen mukaan sovelluttaa r:n

ballistista tehoa eli r:n ominaisuutta antaa luo-

dille mahdollisimman suuri alkunopeus, silti aseen

seinämiä liiaksi rasittamatta. Koska palaminen
etenee jyväsen pinnalta sisäänpäin ja on sitä

äkillisempi mitä suurempi pinta on jyvästen pai-

noon verraten, niin palavat pienet jyväset nopeim

Kivääriruutia, 0,7 mm. Kenttiin kinruut ia, 5 mm

min. erittäinkin jos ne lisäksi ovat täynnä huo-

kosia. Jos suurireikäisessä aseessa, jonka luoti

on jotenkin painava, käytetään hienojyväistä

r:ia, niin liian äkkiä vapautuneet kaasut eivät

ehdi antaa raskaalle luodille tarpeellista no-

peutta, vaan puristavat liiaksi aseen seiniä, ehkä
särkien sen. Karkeajyväistä r:ia käytettäessä

muodostuu kaasua koko ajan, kun luoti yhä kiih-

tyvällä nopeudella etenee aseen piipussa ja koko
voima tulee näin paremmin käytetyksi luodin len-

nättämiseen. Hienoreikäisissä aseissa ei taas

voida käyttää karkeata r:ia. koska kaikki r. ei

olisi ehtinyt palaa, ennenkuin kevyt luoti jo olisi

kiitänyt pois aseesta, saamatta tarpeellista alku-

nopeutta. — R.-jyvästen muodolla on myös hyvin

suuri merkitys. Alussa se oli pyöreähkö t. pyö-

reän kuutiomainen. Sittem-

min 1868 havaittiin, että luo-

din alkunopeus eneni käytet-

täessä prismaattista 1.

särmiö-r:ia, jonka jyvästen

muoto oli kuusisivuisen sär-

miön muotoinen, täynnä hie-

noja reikiä pituussuuntaansa.

Tällöin pysyy jyväsen pa-

lava pinta palamisen kestäessä miltei yhtä suu-

rena, koska reikien pinta palaessa yhä laajenee;

siis päinvastoin kuin tavallisien r. -jyvästen pa-

laessa. Nykyään puristetaan r. -jyväset suuren

paineen avulla hyvin kiinteiksi ja vähän tilaa

ottaviksi ja samalla tasaisemmin palaviksi. —

Prismarautia suuria

tykkejä varten.
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Tutkimukset ovat osoittaneet, että jo kiinalaiset,

ennen ajanlaskumme alkua, käyttivät salpietaria

r:n tapaisiin sekoituksiin. Sellainen sekoitus

oli myös kreikkalainen tuli (ks. t.). Aasiasta

tuli tieto r:sta Eurooppaan arabialaisten mukana.
Albertus Magnus ja Roger Bacon
m. m. selittivät r:n valmistusta. R:n käytäntö

ampuma-aseissa luullaan munkki Bert li o 1 d

S c h w a r z in keksimäksi. Euroopassa sitä käy-

tettiin kanuunissa ensi kerran 1323. Eri aineiden

suhde toisiinsa ruutimassassa pysyi jotenkin sa-

mana aina noin v:een 1870, jolloin alettiin val-

mistaa ruskeata r:ia. Siinä on 78-81% kali-

salpietaria, 16-19% hiiltä ja vain 3% rikkiä. Tä-

hän käytetty hiili valmistetaan alhaisessa lämpö-

tilassa hiillyttämällä, jolloin saadaan tiiviimpää

hiiltä, jossa on tavallista enemmän vetyä ja hap-

pea ja joka on hyvin helposti palavaa. Ruskean
r:n palamisnopeus on hyvin tasainen ja sen-

vuoksi, vaikkakin sen voima todellisuudessa on

heikompi kuin tavallisen mustan r:n, voidaan

muuttamalla jyvästen kokoa ja muotoa saada sen

ballistinen teho kokonaan käytetyksi ja luodin

alkunopeus sangen suureksi. Pora- 1. k i v i-r.,

jota käytetään kivitöissä, kun tahdotaan saada

louhituksi mikäli mahdollista ehyitä lohkareita,

on suuria, noin 1 cm:n läpimittaisia jyväsiä,

joissa on n. 65% salpietaria, n. 15% hiiltä ja 20%
rikkiä.— Pahimmat tavallisien r.-lajien viat ovat

savun muodostuminen ja kiinteät jätteet, jotka

likaavat aseen sekä vähentävät r:n voimaa ti-

lanottonsa ja lämmönkulutuksensa takia. S a-

v u t o n 1. v ä h ä s a v u i n e n r. on kahta eri

päälaatua: nitroselluloosa-r :ia ja nitroglyseriini-

r:ia. Sen käytäntö alkaa n. 1880:n tienoilla, jol-

loin pumpuli-r. saatiin sellaiseen muotoon, ettei

räjähdys enää ollut äkillinen, vaan tapahtui hi-

taammin kerros kerrokselta kuten r :kin. Ransk.
Vieille oli ensimäineu, jonka (1886) onnistui val-

mistaa ampuma-aseihin soveltuvaa savutonta r :ia.

Hän käsitteli pumpuli-r :ia haihtuvilla liuotti-

milla ja sai hyytelömäisen aineen, joka kovettui

tiiviiksi, luuntapaiseksi massaksi, jolla ei enää
ollut brisanttisia ominaisuuksia. Kuivattua pum-
puli-r :ia vaivataan mainittujen liuottimien kanssa
taikinamaiseksi massaksi, joka muovaellaan pie-

niksi putkiksi, levyiksi t. jyväsiksi, jotka kovet-

tuvat. Näin saatu nitroselluloosa-r. on ruskean-
keltaista, palaa ilmassa hitaasti, paineessa no-

peasti, kehittäen näkyvänä kaasuna ainoastaan
hieman vesihöyryä. — Nobel keksi 1888, että en-

nen käytettyjen pumpuli-r :n liuottimien asemesta
voidaan käyttää nitroglyseriiniä, joka ei haihdu
ja joka samalla on räjähdysaineena. Näitä yhteen-

vaivattaessa saadaan savutonta
r:ia. b a 1 1 i s t i i 1 1 i a, jolla

on se ominaisuus, että se ei

Engl. kordiittia,

rihman- ja tan-

gonmuotoista.

14. VIII. Painettu 18/il6.

Vahäsavuista ruutia. Putki-
ruutia.

räjähdä yhtäkkiä, kuten pumpuli-r., mutta jonka
räjähdysvoima on silti paljon enentynyt. Puh-
taassa ballistiitissa on yhtä paljon kumpaistakin
ainetta. Se on pehmeä kumintapainen massa, jota

voidaan lämpimänä pusertaa levyiksi, putkiksi

y. m. Englannissa alettiin käyttää k o r d i i t-

t i a, jota valmistettiin perin hapetetusta nitro-

selluloosasta, joka ei liukene nitroglyseriiniin,

vaan liuotetaan tämän kanssa asetoniin ja saadaan
näin hyytelömäiseksi. Kordiitti sisältää 58 %
nitroglyseriiniä, 37% nitroselluloosaa ja 5% vase-

liinia. Se on taipuvaa kuin pehmeä nahka. Vielä

on muitakin vähäsavuisia r. -lajeja, kuten vähän
tärkeät plastomeniitti, joka sisältää 68 %
nitroselluloosaa, 13 % trinitrotoluolia, 6 % di-

nitrotoluolia ja 13 % bariumnitraattia, indu-
riitti y. m. s. — Savuttomat r :t ovat tavallista

r:ia paljon voimakkaammat. Useat niistä teke-

vät aseen pian kelpaamattomaksi korkean pala-

mislämpötilansa vuoksi, joka esim. nitrosellu-

loosa-r :ia käytettäessä on n. 2,000° ja ballistiittia

n. 2,800°. Tässä kuumuudessa sulaa putken sisä-

pinta osaksi, sillä kanuunateräs sulaa jo 1,600° :n

vaiheilla. Kuumat kaasut hävittävät rihlausta.

suurentaen putken läpimittaa ja vähentäen tark-

kuutta ampuessa. Erittäinkin nitroglyseriinin-

pitoisuus enentää tätä hävittävää vaikutusta.

Sitä on koetettu estää lisäämällä savuttomiin r:ei-

hin n. s. vaimennusaineita, esim. vaseliinia y. m.
aineita, joissa on paljon hiiltä ja vetyä. Täl-

löin ei palamislämpö ole niin suuri, koska r :n

happimäärä ei polta hiiltä hiilihapoksi, vaan ai-

noastaan hiilimonoksidiksi. — Säilytettäessä sa-

vuttomat r:t osaksi hajaantuvat muodostaen
typpioksidikaasuja. Tämä tapahtuu etenkin kos-

teassa lämmössä ja voi aiheuttaa syttymisen ja

räjähdyksenkin. Ne ovat säilytettävät mahdolli-

simman kylmässä, ja hajaantumisen suuruus on
usein tutkittava.

Yhtenäistä kaikille savuttomille r. -lajeille on

se, että ne pääasiallisesti sisältävät nitrosellu-

loosaa. Muoto, väri, tiheys y. m. ominaisuudet
vaihtelevat. Koko vaihtelee 0.2 mm:n levyisistä

jyväsistä aina tuumanpaksuisiin yli metrin mit-

taisiin putkiin asti, joita käytetään järeissä ty-

keissä. -— Tavallinen metsästys-r. on n. 0,5-1

mm:n läpimittaisia jyväsiä. Hyvin hyytelöidyt.

nitroselluloosaa eniten sisältävät lajit eivät ole

arkoja kosteudelle; päinvastoin suhtautuvat nitro-

glyseriininpitoiset. limassa ne palavat räjähtä-

mättä, muodostaen ainoastaan kaasumaisia ai-

neita, hiilihappoa, vesihöyryä, typpeä, hiilimonok-

sidia, vetyä y. m. Kilo tavallista mustaa r:ia ke-

hittää n. 280 1 kaasua. Sama määrä savutonta

r:ia n. 900 1, ja muodostunut lämpömäärä on

edellisessä tapauksessa puolta pienempi, joten

kaasujen laajeneminen on vastaavassa määrässä

pienempi. Pikatykeissä voi käyttää vain savu-

tonta r:ia. Se soveltuu kaikenlaisiin ampuma-
aseisiin ja on vaarattomampaa valmistaa ja muo-

vaella sekä tomuttomuutensa takia vaaratonta

kuljettaa. Huolimatta korkeasta hinnastaan tav.

rnin verraten sitä käytetään nykyään eniten,

vaikkakin se suuresti kuluttaa aseita ja on hel-

posti pilaantuvaa etenkin lämmössä, sillä sen

edut ovat vikoja paljon suuremmat.
Suomeen tuotiin 1911 ja 1912 r.-lajeja karkeata

44.390 ja 44.570 kg ja hienompaa, metsäsi vs-r :ia

41,352 ja 34,611 kg. R:n valmistuksesta, säi-
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lyttämisestä ja kuljetuksesta on eri maitten

laeissa tarkkoja määräyksiä, ks. myös R ä j ä h-

d y s ja Räjähdysaineet. S. S.

Ruutikammio, panssarilla suojattu ampuma-
tarpeiden säilytyspaikka patterin vallin alla tai

sotalaivassa vesilinjan alapuolella. J/. v. II.

Ruutirana 1. r u u t i j u n t t a. ennen käytetty

paalujuntta, joka toimi siten, että tukin päähän

asetettiin luja rautainen kuppi, mihin junttaluo-

din 1. -järkäleen pohjassa oleva kupura sopi
;
kup-

piin heitetty ruutipanos syttyi järkäleen pud

heittäen tämän uudelleen ylös. Po P-o.

Ruutisalaliitto (engl. gunpoicder plot) . R:n
tekivät 1604 muutamat Englannin kiihkokatoli-

set ja sen tarkoituksena oli parlamentin juhlal-

lisissa avajaisissa räjähyttää ilmaan kuningas

Jaakko I. kruununperillinen, ministerit ja mo-

lempien huoneiden jäsenet. Vaikuttimena oli

suuttumus siitä, että Jaakko I vastoin odotusta

oli antanut karkoittaa maanpakoon katoliset pa-

pit. Käyttämällä hyväkseen sitä hämminkiä,
minkä tapaus synnyttäisi, salaliittolaiset aikoi-

vat palauttaa katolisuuden Englantiin. Osan-

ottajia oli toistakymmentä, päiimiehenä R o-

bert C a t e s b y. Parlamenttitalon läheisyy-

dessä, vuokrattiin talo ja hiilikellari, joka ulot-

tui parlamenttitalon alle ja johon vietiin 36 tyn-

nyriä ruutia. Eräs salaliittolaisista. Guy Fa\vkes.

otti sytyttääksensä sen oikealla hetkellä, 5 p.

marrask. 1605. Mutta koko hanke tuli ilmi

sen johdosta, että muuan salaliittolainen kir-

joitti varoituskirjeen eräälle sukulaiselleen, jonka

hengen hän tahtoi pelastaa. Fa\vkes vangittiin

paikalla, muut salaliittolaiset lähtivät pakoon,

mutta saavutettiin, jolloin muutamat heistä sur-

mattiin; muut vangittiin ja mestattiin v:n 1606

alussa. R:n seurauksena oli katolisten aseman
huononeminen. V:een 1859 asti pidettiin vuo-

sittain 5 p. marrask. kiitosjumalanpalvelus r:n

paljastamisen muistoksi. R:n muistoja on myös-

kin se tarkastus, joka vielä nytkin pidetään

parlamenttitalon alaisissa holveissa sinä päivänä,

jolloin uusi parlamentti ensi kerran kokoontuu.

[Sidney, ,,History of Gunpovvder plot".] J.F.

Ruutisarvi ks. Leikkauskoristeet
(Liitekuva: Suomalaisia leikkausko-
r istei ta II, 2).

Ruutu, paperille tai kankaalle tehtyjen risti-

viivojen tai raitojen muodostama neliö; myöskin
ikkunan lasia sanotaan r:ksi, samoin sitä peli-

korttilajia, jonka punaiset merkit ovat neliöitä.

Po P-o.

Ruuvi, kone-elin, jota käytetään joko liittä-

mään eri kappaleita toisiinsa tahi saamaan
aikaan kahden kappaleen välistä liikettä (esim.

r.-puristimissa, nostolaitteissa, erinäisissä työ-

koneissa y. m.). R.-käyrä voi-

daan ajatella syntyvän siten,

että kolmio ABC (kuva 1)

kiedotaan pisteestä A alkaen

silinterin pinnalle siten, että

sivu AB pysyy tasossa, joka on
kohtisuorassa silinterin akse-

lia vastaan; hypotenuusa AC muodostaa silloin si-

linterin pinnalle r.-käyrän. Riippuen siitä, minne
päin kolmio kiedotaan, saadaan oikeakierteinen

t. vasenkierteinen r. -käyrä. Jos silinterin lävis

täjä on d ja AD tehdään = 3, 14 d, niin on DE =

ruuvikierteen n o u s u • kulma a on n o u s u-

Kuva 2.

Kuva 1.

Kuv» 3.

k u 1 m a. Jos sitten ajattelemme, että joku kuvio

esim. neliö abed. liikkuu siten, että piste a seu

raa r. -käyrää ja kuvion taso aina kääntyy siten,

että sen pitennys kulkee r:n akselin kautta,

niin kuvio muodostaa liikkuessaan silinteri npin-

nasta ulkonevan r.-k i e r t e e n. Eri

kuvioita käyttäen Miamme eri r. -muo-

toja; tavallisimmat ovat n. s. lit-

teät kierteet (kuva "2 ai. pyö-
reät kierteet kuva 2 b) ja terä-
vät kierteet .kuva 2 c). Litteäkier-

teisissä r:eissa hankausvastustus on
vähän pienempi kuin teräväkierteisissä. josta

syystä miti k.ivtet i m n. s. hike-r:ema ter.iv-.i-

kierteisiä taas n. s. kiinnitys-r :eina.

Esim. r.-puristimessa (kuva 3) on

keskimäisessä. puristus-r :ssa, litteät

kierteet, molemmissa kannatus
r:eissa terävät kierteet.

R:eja käytetään aina parittain

nimittäin r.-p u 1 t t i a (varsinaista

r:ia) ulkopuolisille kierteilleen ja r.-m u t t e r i »

sisäpuolisine kierteilleen, joiden uurteisiin r. -pul-

tin kierteiden harjat sopivat.

Kuva 4 esittää r:ia mutterei-

neen. Mutteri on tav. 6-särmäi

nen, sen korkeus yhtä iso kuin Kuva 4

vastaavan r:n halkaisija, ja sen

halkaisija (särmästä särmään) 2 kertaa tiimh

väli. Joskus käytetään 4 särmäisiä muttereita.

Teräväkierteiset r:t yleensä tehdään määrätyn,

n. s. r.-j ä r j e s t e 1 m ä n mukaan. Euroopan
maissa yleisimmin käytetty järjestelmä

on Whitworthin ; siinä ovat kierteen

harja ja pohja pyöristetyt ja harjakulma
55° (kuva 5), ulkopuolinen halkaisija d

lasketaan Englannin tuumamitoissa; d =
1
U",

3
ls",

1
h". 1" j- n. e. Samoin r:n

nousu lausutaan tuumamitoissa (tav. esitetään

kierteiden luku 1" pituusmittaa kohti). Metri

siinkin mittoihin perustuva r.-järjestelmä on jo

laadittu (kansainvälinen järjestelmä ,.S. I."),

mutta se on tähän saakka pysynyt melkein pelk

känä ehdotuksena. Litteäkierteisiä r:eja ei tehdä

minkään erityisen r. -järjestelmän mukaan, sor-

vattavan r:n nousu vain on riippuva sorvin

johto-r:n noususta ja hammaspyöristä, ja sekin

on yleensä määrättävä Englannin tuumamitoissa.

Puuhun kierrettävät r :t ovat päästä terävät

ja niiden kierteiden harjat ovat hienommat kuin

mutterilla varustettujen r:ien
:
kannat tav. kar

tionniuotoiset, lovella varustetut, jotta r:ia voi

daan kiertää r. -meisselillä.

Tavallisia r. -kierteitä paljon hienompia kier

teitä käytetään kaasuputkissa (n. s. „kaasukier

teitä") sekä kellosepäntekniikassa.

Jos mieli saada r. liikkumaan akselin suuntai

sesti ainoastaan hyvin vähän eikä tahdota käyt

tää, hienoja kierteitä, voidaan se saada aikaan

käyttämällä d i f f e r e n t s i a a 1 i-r :i a. Sen
muodostaa kaksi r:ia sisäkkäin, joista ulkopuoli

nen kierretään jonkinlaisessa mutterissa

ja sisäpuolinen samalla estetään pyöri-

mästä; sisäpuolinen r. silloin siirtyy akse-

lin suuntaisesti kullakin ulkopuolisen r:n

kierroksella välimatkan, joka on = molem-
pien r:ien nousujen erotus. Kuva 6 esit-

tää tiiman periaatteen mukaan tehtyä

väkir:ia, jota käytetään, kun suuri- Kuva 6.
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kokoinen raskas esine on nostettava vähiin nmt
kau; sisäpuolisella r :11a on vähän isompi nousu

knin ulkopuolisella; ulkopuolista r:ia alaspäin

kierrettäessä sisäpuolinen nousee hitaasti ylös.
/". fi-a.

Ruuviavain. työase, jolla ruuvimutteria kior

retäiin. R:u varsi on litteä, rennoista pyöris-

tetty, ja joko vain toisessa tahi

j^kajJBBJJBBar^ kumpuisessakin päässä
^^**

tettu laajennetulla, paksum-
Rmiviavain. maila osalla, joka muodostaa

kaksi sakaraa 1. leukaa, yhden
uuntaisine sisäpintoineen, joiden väliin kierrol

tuvii mutteri joutuu. K:ia OD sellaisiakin, joissa

leukojen väliä voidaan suurentaa tai pienentää,

jolloin sumu r. kelpaa erisuuruisten mutterien
kiertämiseen (..universaali-r."). ff. S-a,

Ruuvijarru ks. ,1 a r r u.

Ruuvileuka ks. K u ii v i s o r k k u.

Ruuvimutteri ks. R u U v i.

Ruuvipenkki 1. -p i h t i. kiinnipitokoje, jota

käytetään työkappaloita valmistettaessa tai sio-

vistettäessä. Kappale puriste-

I .^gBj\ taan r:n kahden leuan väli in,

:^SM -,
joista toinen on kiinteä, toi

^pjj f /Jfe / niinin avulla siirrot

taH JL ^p/i lävä. Siirrettävä leuka on

^^^^KKEr joko surunutapin ympäri
" kierrettävä, jolloin se Hik-

Ruuvipenkki.
klm ympyräkuuressu, tahi

suora vii\ a isosti ohjattava,

jollu laitteella on se etu, että leukojen puristus

pinnat uinu pysyvät yhdensuuntaisina. Kuva
esittiiä jälkimäistä mallia olevaa r:iä (n. s. y li-

densuuntai sr.). V 1 e i a r u u vipenkki
kääntyy vaaka- ja pystysuorassa suunnassa
mihin asentoon hyvänsä. E. 8-a.

Ruuvipotkuri ks. Potkuri.
Ruuvipuristin, metalliteihin käytettävä san-

ganmuotoinen, tav. ruutuinen kiinnipitokoje.

Sangan toisen huurun läpi kulkevan ruuvin ju toi-

sen huurun väliin puristetaan pideltävät työkap-
puleet. vrt. Liimauspuristin. /'-o P-o.

Ruuvisorkka, varrellinen ruuvien kierteiden

leikkaainisaso, johon kierreleuat sovitetaan tuv.

siten, että niitä voidaan kiristää sikäli kuin
kierre syvenee. P-o P-o,

Ruuvitaltta, urukuntuisten ruuvien kiertäini

seen käytettävä taltanmuotoinen työkalu.

Ruvajärvi, järvi K ou ta joen (ks. t.) ve-

sistössä Vienan-Karjalassa Soukelojärven ja Susi

järven viilissii.

Ruwenzori ks. liniisor o.

Ruysbroek friiisbrilk/, Jan van (1294-1381),
alankoni, mystikko. R, vietti suuren osan elä-

mästään pappina Brysselissä, mutta vetäytyi
60-vuotiaana ( iroonoiidaolin luostariin, jonka joh-

tajana kuoli 1381. R. julkaisi lukuisia inystil

lisiä traktaatteja, jotka levisivät laajalle. Kuva
tessaan sielun ja Jumalan »hengellisiä häitä"

hän joskus eksyi panteistisiin haaveiluihin. Hänen
kunnianiniensii oli Dootor nshil inis. K. Ku.
Ruysdael (R u i s d a e 1) [röiadälj, holl, mai

semamaalarisuku Haarlemista. L.Jacob van R.
(n. 1028-82) työskenteli sekä Il aa Hornissa että
Amsterdamissa. R, on maalannut etupäässä met-
sänsisuBtoja yksinäisine lampineen ja metsäisiä
kukkuloita vanhuuttaan ryhmyisinä jättiläistäni

mineen ja mielikuvituksellisille raunioilleen.

Everdingenin tapaan hän on myös tehnyt vuo
ristoinaiseinia kuohuviin- koskineen sekä niaalan

n ut merikuviakin. Toisinaan K. muodosti kuvansa
liittämällä yhteen eri seuduilta saamiaan aiheita

Hiin on käsittelytavaltaan realistinen, mutta tem
peramentiltaan useimmiten romanttisen synkkä
mielinen luonnoin uuoiliju. R. luetaan nykyään
Hollannin suurimpien maalarien loukkoon, mutta
eläessään hän oli niin viiluin aikalaistensa suo

siossa, että hiilien täytyi viettää viime aikansa
Uuurlenun vaivaistalossa, jossa hiin myös kuoli.

Iliinen tunnetuimmista, uikaa myöten kovin tuin

miinoista tauluistaan mainittakoon ,,.' uutalaiuen

kirkkomaa'' (Dresdenin museossa) ja »Metsä
lampi" (Pietarin Eremitaasissa). Häneltä on

myös säilynyt joitakuita rudoorauksiu. [Michel,
..Jacob van R. et les paysagistSS de 1'ooole de

llaarlem" (1890).] — 2. Salomon van K

(n. 1600-70), edellisen setä, »di niinikään huo>

mattava niaiseniainanluri, joka suorasukaisen rea

listisesti ja verraten valoisin värein on maalaa
nut BUUrten puiden y mpii rönniii kyliä ja taloja

sekä kanava ja virta aiheita, ff. R r,

Ruyter /n>i/ / ks. R u i j t e r.

Rybinsk, piirikuunanpääkaupunki Keski Vettä

jällii. Jaroalavin kuvernementissa, Volgan oik,

rannalla, Tsoroniha joen suussa, vastapäätä seksiuni

suuta ja siten tärkeässä vesiteiden risteyksessä,

rautatien varrella; 31,486 as. (1910), joiden luku
määrä kesällä purjehdusaikana nousee 100,000 seen,

— R, on Volgan vauraimpia ja kauneimpia kau-

punkeja; kauniit rantakadut, Kristuksen kirkas

tuksen tuomiokirkko (rak. ISilS), pörssi, kau

punginduuman talo, teatteri y. m. rakennuksia.

Luterilainen kirkko. Lukioita, useita ammatti
kouluja; sairaaloita. Harjoitetaan melkoista

mylly ju olut teollistuit ta. I\:u päämerkitys on

Etelä-Venäjältä 1'ietariin y. m. Itämeren kau

punkeihin kulkevan viljakaupan
1

välittäjänä.

Lisäksi harjoitetaan melkoista polttoöljy , pel-

lava- ja hanipunsioinonkauppaa. K. porulet

1 iin ehkä jo 800-luvulla; oli vähäpätöinen kalas-

tajakylä 1500-luvulle asti, jolloin saavutti jonkun
moisen merkityksen V ienaiiiiieren yli kulkevan

kaupan Välittäjänä, mutia kukoistukseen R,

kohosi viljakaupalla vasta t7oo luvun jälkipuolia

kolia. /'. /:. K,

Riickert, Friedrich (1788-1888), kuuluisa

saks. runoilija ja orientalisi i, VV, 1828-41 Itä

maisten kielten professo

rina Erlangenissa ja

1841-4!) Berliinissä. Iliinen

isänmaallisista runoistaan

ovat mainioimmat „Oe
harnisehte Soiietle" ( L814)

ja ,,Spott iiml Ehrenlie
der", joilla hiin iniios

tutti mieliä vapauden
BOtaan Hauskaa vastaan.

Ihanimmat hänen rakkaus

runoistaan ovat julkaiB

luina kokoelmassa ,.l,ie

besfrllhling" (1844). Iliinen

itämaisten kieli ja kirja)

lisuusl ui k imustansa ensi

maisena tuloksena oli

„östliche Rosen" (1822),

jossa hiin jäljittelee pers. runoilijoita Hali ta |a

RQmia. Itämaisista runokäännöksistä, jotka tul in

Pr Ruokert,
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tavat harvinaista kielitaitoa ja verratonta muoto-
taituruutta, mainittakoon: ,,Die Makämen des

Hariri" (1826). „Nal uud Damajaiiti" (1828), „Schi-

King, ckinesisches Liederbuch" (1833), .,Rostein

und Subrab" (1838), ..Brahmanische Erzählungen"
(1839). Sitäpaitsi R. on julkaissut m. m. alku-

peräisen teoksen ,,Die Weisheit des Brahmanen"
(1836-39), kokoelman intialaishenkisiä mietelmiä.

Vähemmin onnistuneita ovat R:n runomittainen

teos „Leben Jesu" (1839) sekil muutamat histo-

riallisaiheiset näytelmät. — R:d „6esammelte
Gedichte" (6 os.) ' ilmestyivät 1834-38, „Poetische

Werke" (12 os.) 1867-69 ja 1881 (uusia 6-osaisia

painoksia 1896 ja 1897). |Fortlage, „Fr. R. und
seine Werke" (1867), Beyer, „Fr. R. Ein bio-

graphisches Denkmal" (1868), sama, „Neue Mittei-

lungen iiber Fr. R." (2 os., 1873), sama, „Fr. R.

Ein Lebens- und Dichterbild" (1890), Boxberger,

..Riickert-Studien" (1878), Voigt, „Fr. R:s Gedan-
kenlyrik" (1891).] 77. Kr-n.

Rydberg [rydbärj], Abraham Viktor R.

(1828-95). ruots. runoilija ja kulttuurihistorioit-

sija, synt. Jönköpingissä
18 p.

*

jouluk. 1828, k.

Djursholmissa 21 p. syysk.

1895. Aloitti kirjailija-

uransa „Göteborgs handels-

och sjöfartstidning"issä

liittyen sen toimitukseen

1855. Kirjoitti lehteen ar-

vosteluja, valtiollisia, kult-

tuurihistoriallisia ja us-

konnonfilosofisia kirjoituk-

sia, matkamuistelmia ja

kaunokirjallisia tuotteita.

Viimemainituista ilmestyi

lehden palstoilla kansan-

kertomus .,De vandrande
djeknarne" (1856; suom.),

jännittävä romaani „Fri-

bytaren pä östersjön" (1857: suom.), jonka aihe

on peräisin noitienvainon ajoilta, sekä ..Den siste

athenaren" (1S59; suom.), R:n paras romaani,

joka kuvaa antiikkisen ja kristillisen maailman-
katsomuksen murrosaikaa. V. 1858 ilmestyi fan-

tastinen kertomus .,Singoalla" (suom.), joka he-

rätti suurta huomiota. — 1860-luvulla R. käänsi

huomionsa uskonnonhistoriallisiin tutkimuksiin

ja hän taisteli niissä pontevasti vapaamielisen ja

valistuneen uskonnollisen kannan puolesta. Tär-

kein näistä hiirien teoksistaan on . Bibelns lära om
Kristus" (1862), jossa hän Tiibingenin koulukun-
nan pohjalta lähtien, mutta erittäin itsenäisesti

tutkii kirkon ja Raamatun opin yhtäpitäväi-

syyttä ja lausuu Jeesuksen persoonan ja juuta-

laisten Messiaksen välisestä suhteesta ajatuksia,

jotka herättivät pitkän kirjallisen taistelun. Tä-

män taistelun johdosta hän YVarlmrgin vapaa-

mielisessä aikakauskirjassa julkaisi kirjoitukset

,.Jehovatjänsten hos hebreerna" (1864) sekä „Me-
deltidens magi" (1865). — Italian-matkansa tu-

loksena R. julkaisi teokset ,,Romerska sägner om
apostlarna Paulus och Petrus" (1874; suom.) sekä

,,Romerska dagar" (1877; suom.). Samoihin ai-

koihin hiin alkoi myös julkaista runoja, jotka

ilmestyivät eri kokoelmana ..Dikter" (1882) ja

joissa jalo aatteellisuus on yhtyneenä mitä puh-

taimpaan muotoon. V. 1877 R. vihittiin kunnia-
tohtoriksi ja valittiin Ruotsin akatemian jäse-

Viktor Rydberg.

neksi ; 1884 hänet kutsuttiin Tukholman korkea-
koulun professoriksi. Hänen tutkimuksensa kään-
tyivät mytologian alalle, jolta hän julkaisi uesita

teoksia, m. m.: „Undersökningar i germanisk
mvfhologi" (1886-90) sekä ..Fädernas gudasaga"
(1887) varttuneempaa nuorisoa varten. R:n «my-
tologiset tutkimukset ovat herättäviä, joskaan
niiden tieteellinen arvo ei ole suuri. V. 1891 il-

mestyi uusi runokokoelma ,,Dikter II" sekä ro-

maani ..Yapeiismeden" (suom.), joka kuvaa
dogmiuskon ja humaanisen elämänkäsityksen
taistelua. R. on Ruotsin kirjallisuudessa vapai-

den aatteiden tulkki; hän oli kuitenkin ankara
idealisti; hiinen runoutensa on abstraktista; hä-

nen lyriikkaansa kannattaa enemmän syvällinen

aaterikkaus ja miehekäs viisaus kuin tunne. Hen-
kiseltä olemukseltaan R. on aitoruotsalainen.

Erinomaisena kielenkäyttäjänä R. suuresti on ke-

hittänyt aitoruotsalaista tyyliä. Vierasperäisten

sanain ylenmääräistä käyttöä vastaan hän in-

nolla ja" menestyksellä taisteli. Vv. 1896-1900 il-

mestyivät R:n ,,Samlade skrifter" I-XIV. [Karl
Warburg, „V. R." IIT (1900).] 77. Kr-n. y. m.
Rydberg [rydbärj], Olof Simon (1822-99).

ruots. historiantutkija, asiakirjain julkaisija;

tuli 1868 protokollasihteeriksi hovitoimituskun-

taan, 1881 arkistonhoitajaksi ulkoasiaindeparte-

menttiin, 1885 kanslianeuvokseksi Kunink. Majes
teetin kansliaan; julkaissut ja kriitillisillä muistu-
tuksilla varustanut Ruotsin ulkomaisia suhteita

koskevan asiakirjakokoelman ..Sveriges trakta-

ter med främmande makter jemte andra dithö-

rande handlingar" (11 osaa, 1876-98; 12:nnen
osan julkaisi O. Alin 1900). ,,Traktaten i Orecho-

vets den 12 aug. 1323. Kritisk undersökniug"

(1876), ,,Om det frän uniousmötet i Kalmar är

1397 bevarade dokumentet rörande de nordiska

rikenas förening" (1886). J. F.

Rydelius [-&-], Andreas (1671-1738), ruots.

filosofi ja piispa. Upsalan yliopistossa opiskel

lessaan rikaslahjäinen nuorukainen liittyi koko
innollaan prof. J. Bilbergin edustamaan kartesio-

laiseen Munitaan, saavuttaen pian itselleen mai-

netta hiinen etevimpänä oppilaanaan. Siirryttyään

1699 Lundiin hän työskenteli useita vuosia yksi

lyisopettajana, kunnes 1707 sai yliopistollisen

konviktin johtajan paikan. V. 1710 hänet nimi-

tettiin logiikan ja metafysiikan professoriksi

Lundin yliopistoon. V. 1730 hän siirtyi juma-
luusopilliseen tiedekuntaan. Yliopiston opettajana

R. yli 20 v:ii aikana harvinaisen etevällä tavalla

edusti ainettaan Cartesiuksen filosofian hengessä,

pyrkien sen pohjalla rakentamaan yhteyttä us-

kon ja tiedon välille. V. 1734 R. valittiin Lun-
din piispaksi. Hänen harvinaisen runsaasta kir-

jallisesta tuotannostaan mainittakoon: ..Nödige

förnuftsöfningar. at lära kenna thet sundas \vä-

gar oeh thet osundas felsteg" (5 os., 1718),

..(Jrammatista philosophans" (1714), josta vielä

1844 otettiin uusi painos, „Sententia> philo-

sophicse fundamentales" (1733) sekä ..Sedebok,

hvarutinnan gifves en kort anledning tili dyg-

den" (1731). A. J. P-ä.

Riidesheim [rydeshäim], kaupunki Preussissa,

Wie>badenin hallitusalueella, sangen luonnoniha-

nalla paikalla Reinin oik. rannalla, vastapäätä

Bingeniä. 343 m korkean, viinitarhojen peittä-

män Nieder\valdin juurella; 4,773 as. (1905; mel-

kein kaikki katolisia). - Goottilainen kirkko
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(seinämaalauksia), Niederburg- 1. Brömserburg-
linna (1200-luvulta; aikanaan Mainzin arkki-

piispain asunto), Boosenburg-linna (uusittu 1868),

Adlerturm-torni (kaupungin linnoitusten jäte),

Brömserhof (1400-luvulta). Hainmasrata Nieder-

v/aldille, jolla 1870-71 v:n sodan muistoksi 1883

paljastettu kansailismuistopatsas(Schillingin muo-
vailema pronssinen Germania). — R. on kuuluisa

viineistään (ks. Reinin viinit). E. E. K.

Rydin [-l'n], Herman Ludvig (1822-1904),

ruots. oikeusoppinut, politikko; professorina Up-
salassa 1855-90; valtiopäiväin jäsenenä (1867-90)

ja kirjailijana R. otti vilkkaasti osaa päivän-

kysymysten käsittelyyn
;

julkaissut ,,Om svenska

folkets beskattningsrätt" (1855), „Svenska riks-

dagen, dess sammansättning och verksamhet"
(1873-79), Norjan-kysymyksestä useita esityksiä,

y. m. J. F.

Rydqvist [rydkvistj, Johan Erik (1800-

77), ruots. tiedemies. Yliopp. 1820, lakit. kand.
1826, Tukholman kunink. kirjaston amanuenssi
1827 ja kirjastonhoitaja 1858-63. R. toimitti

1828-32 kriitillistä viikkolehteä ..Heimdall'' ja

julkaisi nuorempana useita kaunokirjallisia sekä
arvostelevia teoksia, esim. ..Framfarna dagars
vittra idrotter i jemförelse med samtidens",
,,Nordens äldsta skädespel", ,,En resa i Tyskland,
Frankrike och Italien". V:n 1840 jälkeen hän
antautui pohjoismaisten kielten tutkimiseen ja

julkaisi tällä alalla käänteentekevän 6-osaisen

teoksensa „Svenska spräkets lagar" (5:s osa 1850:
6:s, K. F. Södervallin julkaisema, 1883), jolla

hän laski vankan perustuksen ruotsin kielen tie-

teelliselle tutkimukselle. Teos on pikemmin his-

toriallis-etymologinen, kieliopillisten kategorio-
jen mukaan järjestetty sanakirja kuin todellinen

kielioppi tai kielihistoria. Sen vahvin puoli on
taivutusoppi, johon seuraavien vuosikymmenien
tutkijoilla ei ole ollut paljon lisättävää. Metodi-
sessa suhteessa R. seuraa Jakob Grimmin jälkiä,

mutta on tutkijana hyvin itsenäinen. R. S.

Riigen [ry-], saari Saksan Itämeren rannikolla,
Pommerin edustalla; mantereesta sen erottavat
Prohner Wiek, Bodden 1. Strelasund ja Greifs-

vvalder Bodden, keskimäinen paikoitellen vain pa-
rin km:n levyinen salmi. R. on 50 km pitkä ete-

lästä pohjoiseen, 42 km leveä, ympäröivine pikku-
saarineen 967 km2

; 47,023 as. (1905). Muodol-
taan R. on sangen epäsäännöllinen, lukuisat lah-

det ja salmet silpovat sen usein vain kapean
hiekkasärkän R:iin yhdistämän niemiin (Zudar,
Mönchgut, Jasmund, Wittow y. m.) ja saariin
(suurimmat Hiddensee ja Ummanz) . Geologi-
sesti R. liittyy Pommeriin, josta se on eronnut
vajoamisen johdosta. Länsiosa on tasaista ja
alavaa, diluviaalisen ja alluviaalisen merkelin,
hiekan ja turvekerrosten peittämää, idempänä
maa kohoaa, nousten itärannikolla Granitzissa
(Mönchgutin niemellä) 105 muin ja Stubben-
kammerin (Jasmundin niemellä) vihreiden
pyökkimetsien peittämissä, huikaisevan valkoi-
sina mereen jyrkästi päättyvissä liitukallioissa

161 m:iin. Maisemien kauneus houkuttelee R:lle
paljon matkailijoita, jotka oleskelevat etenkin
Sassnitzin, Binzin, Sellinin y. m. merikylpylöissä.
— Asukkaat ovat slaav. juurta, tulleet R:iin kan-
sainvaellusten aikana, mutta sittemmin saksa-
laistuneet, säilyttäen vielä muutamia vanhoja ta-
poja ja murteellisuuksia. Paljon hautoja y. m.

RUgenin rantaa (Stubbenkammer).

muistomerkkejä pakanuuden ajoilta. Pääelinkei-

noina ovat maanviljelys, karjanhoito ja kalastus.

R:n kautta kulkee tärkeä liikennereitti; se on
Trelleborg-Sassnitzin linjan eteläinen päätekohta.— Hallinnollisesti R. kuuluu Stralsundin halli-

tusalueeseen. Pääkaupunki Bergen Rugardin juu-

rella. — Tanskan kuningas Valdemar I valloitti

R:n hävittäen 1168 Arkonan linnan, pakanuuden
viimeisen tuen. Ruhtinas Jaromarin (k. 1218)
aikana kaikki asukkaat saatiin käännytetyiksi ja

saks. siirtolaisia tuli R :lle. Hänen seuraajansa
vapautuivat tanskalaisista. Witzla\v III otti 1282
R:n läänityksenä Saksan keisarilta. vVitzlavvin

kuoltua 1325 R. joutui perintönä Pommerin ruh-

tinaalle ja liitettiin 1478 ikuisiksi ajoiksi Pom-
meriin. V. 1648 R. siirtyi Ruotsille. Branden-
burgilaiset valtasivat R:n 1678 ja 1715, ranska-
laiset 1807, pitäen sitä hallussaan v:een 1813.

V. 1815 se lopullisesti joutui Preussille. Ruotsa-
laisaikana Jasmund jonkun aikaa oli läänitettynä
ensin Wrangelille, sitten De la Gardielle.

E. E. E.
Rygh, Oluf (1833-99), Norjan tieteellisen

muinaistutkimuksen perustaja, v:sta 1875 arkeo-
logian prof. Kristiaaniassa. R. on luetellut ja

järjestellyt Norjan muinaisesineitä, julkaisten

niistä oivallisen teoksen: ..Norske oldsager"

(1885). Hän on lisäksi käsitellyt Norjan rauta-

kausia, muinaislinnoja y. m. Norjan muinaistie-

teellisissä ,,Aarsberetning"eissä, ,.Aarboger"eissä

y. m. — Paitsi varsinaisen arkeologian alalla

R:n työ on suuriarvoinen paikanimnitutkimuk-
sessa. Hän julkaisi teoksen ..Norske gaard-
navne", joka on ainoa laatuaan pohjoismaissa ja

jossa kunkin nimen historiaa seurataan mahdol
lisimman kauaksi taaksepäin. Tiimiin moniosai-

sen teoksen julkaisemista ovat toiset jatkaneet

R :n kuoleman jälkeen. A. M. T.

Riihmkorff [rym-J (ransk. kirjoitustavan mu-
kaan R u h m k o r f f ) , Heinrich Daniel
1803-77), saks. mekaanikko, perusti 1840 Pariisissa

konepajan, jossa valmistettiin etupäässä sähkö-

opillisia kojeita, kuten galvanometrejä, induk-

tsionikoneita y. m. Ne tulivat kuuluisiksi erin-

omaisen tarkkuutensa vuoksi. Tunnetuimpia
niistä on kipinäinduktori (ks. I n d u k t s i o n i-

kone). Muun tunnustuksen ohessa hiin sai siitä

suuren Voita-palkinnon. U. S:n.

Riihmkorffin kipinäinduktori [rym-J ks.

Induktsionikone.
Ryhmähakkaus k s. Hakkaus.
Riihs [rf/sj, Friedrich (1781-1820). saks.

historiantutkija, synt. <ireifs\valdissa. oli Göttin-
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.
genissä Schlözerin oppilaana, tuli 1808 historian

ylim. professoriksi Greifswaldin yliopistoon, 1810

vakinaiseksi professoriksi Berliiniin. R. oli lah-

jakas ja terävä tutkija ja rupesi, koska oli syn-

tynyt Ruotsin alamaisena, tutkimaan nimen-

omaan Ruotsin (ja Suomen) historiaa. Vv. 1810-11

hän teki matkustuksen Ruotsissa, aikoen asettua

sinne. Hänen pääteoksensa on „Geschichte Sclnve-

dens" (5 osaa, 1803-14), josta Geijer lausui, että

se aikanansa oli ..ei ainoastansa etevin muuka-
laisen Ruotsista kirjoittama teos, vaan vieläpä

onnissa keskuudessamme tähän asti voittamaton".

Saman arvostelun voi myös antaa hänen Suomen
historiastansa ..Finnland und seine Bewohner"
(1809; ruots. nimellä ..Finland och dess invä-

nare", 1811-13). R:n terävää huomiokykyä todis-

taa myös hänen tutkimuksissa „Die Edda,

nehst einer Einleitung iiber nordische Poesie und
Mythologie" (1812) ja „t)ber den Ursprung der

isländischen Poesie aus der angelsäehsischen"

(1813) esittämänsä mielipide, että Eddan myytit
ovat yhteydessä Englannissa ja muualla Euroo-

passa varhemmalla keskiajalla vallinneiden käsi-

tysten kanssa — mielipide, joka kauan syrjäy-

tettynä, Buggen ynnä muiden tutkimusten jäl-

keen on tullut pääasiassa yleisesti tunnustetuksi.

K. G.

Ryhähärkä ks. Z e e b u.

Ryhävalas, grönlantilaisten keporkak
(Megaptera boops), n. 15-23 m:n pituiseksi kas-

vava, rakenteeltaan kömpelöhkö, mutta etenkin

paritteluaikoina sangen vilkasliikkeinen uurteis-

valas. Väri selkäpuolelta musta, vatsapuolelta

valkeankirjava t. valkea. Rintaevät ovat kapeat

ja pitkät, josta r:n helposti erottaa muista
uurteisvalaista. Selkäevä on matala, kyttyrä-

mäinen. R. tavataan lukuisimpana Pohjois-

Jäämeressä, mutta on levinnyt kaikkiin muihin-
kin valtameriin, Etelä-Jäämereen saakka. Pyynti
ei kannata yhtä hyvin kuin muiden valaiden,

joten r:ta yleensä ahdistetaan vain muun saa

liiti puutteessa. /. V-s.

Ryijy, nukalliseksi kudottu peite 1. matto
(ks. t.), on. niinkuin huopakin (ks. t.), alkuperäl-

tään kotoisin Keski-Aasian aroilta, joiden pai-

mentolaisia päivällä kuuma, mutta yöllä kylmä
maa pakotti jo kaukaisessa muinaisuudessa kek^i

mäiin suojelevia maanpeitteitä yösijoillensa sekä

levitettäviksi telttoien permannolle istuinsijoiksi.

Muinaisilla kansoilla Euroopassakin on kyllä

ollut nukitettuja kankaita, mutta ne olivat toi-

Suomalainen ryijy v:lta 1788.

sella tavalla tehtyjä kuin r:t, jotka tulivat mei
dän maanosassamme tunnetuiksi vasta sen jäl-

keen, kun arab. ja turk. kansat olivat tunkeutu-

neet Välimeren seuduille. N. s. smyrnanmatot
ovat kaikista itämaisista kankaista, lähintä sukua
r : ille. Varmaan niitä opittiin Suomessa kuto
maan jo keskiajalla, koska maamme lin-

noissa mainitaan niitä 1500-luvulla suu-

rissa määrin käytetyn. Että tämä taito

tuli ruotsalaisten kautta, siihen viittaa

r:n nimi (ruots rya), joka oikeastaan

on sama ruotsin, norjan, tanskan, ala-

saksan ja anglosaksin kielissä, sekä

myöskin se seikka, että tämä verho ei

ole levinnyt Länsi-Suomea, Uuttamaata,
Satakuntaa, Hämettä sekä Kalajoen ja

Salon tienoita etemmäs. R:n koristami-

seen ovat Euroopan tyylisuunnat paljon

vaikuttaneet. Niinpä esim. tuo komea kukkapuu,
joka usein esiintyy kolniinaisena ja joka alkuaan
seisoo ruukussa, on 1600-luvun barokkityylistä

outunut meidän rrhimme, vaikka aihe on mui-
naiskreikkalaista alkuperää. Muuten r:n pinta

on milloin kauttaaltaan yksivärinen, kuositon,

milloin tanssivain pariskuntain, sydänten,

kruunupäisten eläinten, kynttiläjalkojen, avain-

ten, lippujen, lintujen ja kasvien kuvilla koris-

tettu. — Riistä on erotettava sileäpintainen

r a a n u-peite. [Julius Lessing, ,,Altorientalische

Teppichmuster" (1877) ;
„Alois Riegel, „Orienta-

lische Teppiche" (1891, sama, ,,Ein orieutaliseher

Teppich vom Jahre 1202" etc. (1895) ; U. T.Sire-

lius, ..Kansanomaiset käsityöt" etc. (Oma maa I.

438) ; A. O. Heikel, „Nä'gra ryor" etc. (Abo

stads hist. museum 1911, Xli), sama, „Kan
kaan kuosit" (Kotiseutu 1914, n :o 9).]

a. o. n.

Rykmentti (ransk. regimcnt, < lat. reginxen =

hallinto), sotilasosasto, käsittiiä Venäjällä 4 patal-

joonaa (jalkaväen r.), yht. n. 4,000 miestä, tai

(5 eskadroonaa (ratsuväen r.), yht. n. 900 miestä.

Tarkkampuja-r :iin kuuluu vain 2 pataljoonaa

(n. 2.000 miestä). Saksassa tykkiväkikin on
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ryhmitetty r:hin. Jalkaväen tykki-r:iin kuuluu

2 pataljoonaa, kenttätykistö- r :iin 4-8 patteria.

M. v. II.

Rylejev [-le'-], Kondratij Fedoro-
vits (1795-1826), ven. runoilija. Otti osaa nuo-

rena vänrikkinä Napoleonin sotiin. Myöhemmin
palveli Pietarin oikeusvirastossa. Alkoi 1823

Bestuzevin kanssa julkaista ,,Poljarnaja Zvezda"

uimista kirjallista almanakkaa. Näytteli huomat-

tavaa osaa dekabristien kapinassa, ollen n. s.

Pohjoisen seuran johtaja. Nuoruuden hehkulla

vallankumoustyöhön antautunut idealisti tuomit-

tiin tovereineen kuolemaan. Hänen runoissaan

henkii isänmaanrakkautta ja vapauden ihailua.

Tunnetuin on kokoelma ..Dumy" („Mietelmiä"),

jota paitsi mainittakoon eepillinen runoelma
..Vojnarovskij". Hänen kootut teoksensa ovat

ilmestyneet Pietarissa ja Leipzigissä (1864, laa-

jen. pain.). V. J. M-kka.

Ryljsk, piirikunnankaupunki Venäjällä, Kur-
skin kuvernementin länsiosassa, Kurskista län-

teen, Rylon ja Sejmin yhtymäkohdassa, haara-

radan päässä; 13,710 as. (1910). — Pari kou-

lua; maalaistuotteiden kauppaa. — R. oli ole-

massa ehkä jo 800-luvulla, severjaanien pääpaik-

kana; mainitaan ensi kerran 1152 Novgorod-
Severskin ruhtinaskuntaan kuuluvana kaupunkina.
Tataarit ja liettualaiset havittelivat sitä tuon-

tuostakin. — Ympäristössä paljon kurgaaneja.

Riimelin [ry-], Gustav (1815-89), saks. kir-

jailija, tilastotieteilijä; toimi ensin koulunopet-

tajana, oli 1848-49 jäsenenä Frankfurtin parla-

mentissa; 1856-61 VViirttembergin kirkollis- ja

kouluasiain ministerinä, senjälkeen tilastollisen

toimiston johtajana Stuttgartissa, v:sta 1867 filo-

sofian ja tilastotieteen opettajana Tubingenin
yliopistossa, v:sta 1870 yliopiston kanslerina;

julkaisuja: „Reden und Aufsätze" I-III (1875-94),

„Shakespeare-Studien" (1866), y. m. J. F.

Rymättylä (ruots. R i m i t o) . 1. Kunta,
Turun ja Porin 1., Mynämäen kihlak., Rymät-
tylän-Merimaskun nimismiesp. ; käsittää etel. osan
suurta, vesien pirstomaa Rymättylänsaarta ynnä
lukuisan joukon sitä ympäröiviä pienempiä saa-

ria (Airismaa, Salo, Pakinaisten saari y. m.)

lurun saaristossa. Kirkolle Turusta 20 km
vesitse, 45 km maitse. Pinta-ala (maata) 141,8 km2

,

josta viljeltyä (1910) 2,116 ha (siinä luvussa

luonnonniityt 104 ha, puutarha-ala 18 ha). Mant-
taalimäärä 65 1

/i2, talonsavuja 127, torpansavuja
152 ja muita savuja 479 (1907). 2,817 as. (1913),

joista ruotsinkielisiä 47. Ruokakuntia (1901) 705,

joista maanviljelys pääelinkeinona 341 :llä, meren-
kulku 100.11a (maanviljelyksen ohella on kalas-

tus tärkeänä sivuelinkeinona). 342 hevosta,

1,033 nautaa (1912). — Kansakouluja 4 (1914).

Säästöpankki. — Teollisuuslaitoksia: Ruokorau-
man höyrysaha, mylly ja meijeri; Röödiläu
höyrysaha ja mylly; Pakinaisten ja Aatilan tiili-

tehtaat. — Kauppalaivastoon kuului (1910)

8 purjealusta (yht. 135 netto rek.-ton.). — Van-
hoja kartanoita : Pakinainen, Maanpää ja Iso-

Poikko (1. Poikko). — 2. Seurakunta, kei-

sarillinen, Turun arkkihiippak., Mynämäen ro-

vastik. ; vanha emäseurakunta, mainitaan sellai-

sena jo 1385. — Kirkko harmaasta kivestä, rak.

todennäköisesti 1300-luvulla, koristettu' ai secco-

maalauksilla; oli katolisella ajalla pyhiinvaellus-
paikkana. L. H-nen.

Ryning [ry-], ruots. aatelissuku, jonka jäse-

nistä keskiajalla tulivat tunnetuiksi valtaneuvok-
set Bengt R., Sten Sture vanhemman kannat-
taja, ja Erik R., mestattu Tukholman veri-

löylyssä 1520. Jälkimäisen pojanpoika oli

Aksel R. (1552-1620), joka oli Kaarle hert-

tuan luottamusmies ja neuvos sekä ratsuväen
päällikkönä herttuan toisella sotaretkellä Suomeen
1599. Viipuriu valloituksen jälkeen hänet nimi-

tettiin Viipurin käskynhaltiaksi, jossa virassa

oli vuoteen 1603. V. 1602 R. tehtiin valtaneuvok-

seksi ja valtakunnan amiraaMksi, 1611 valta-

marskiksi. Suomessa hän omisti Sundholman
kartanon alueineen. — V. 1651 suku korotettiin

vapaaherraiseen arvoon. K. G.

Ryntäys ks. Hyökkäys.
Rypäle, oikeastaan hedelmäterttu t. yleensä

kedelmäryhmä, nimityksenä ,,viinirypäle" kui-

tenkin siirtynyt tarkoittamaan myös yksityistä

viiniköynnöksen hedelmää (marjaa).

Rypälehappo, paraviini happo, orgaa
ninen happo, joka sisältää hiiltä, vetyä ja hap-

pea. R. esiintyy viinihapon ohella rypälemehussa

ja raa'assa viinikivessä. Sitä saadaan sekoitta-

malla yhtä suuret määrät polarisoidun valon ta-

soa oikealle ja vasemmalle kiertävää viinihappoa

(ks. Polarisatsioni). Se on isomerinen

viinihapon kanssa ja tämän inaktiivinen, rasee-

minen muoto. Sen suoloja sanotaan r a s e m a a-

teiksi. Voidaan eri tavoin, kiteyttämällä tai

bakteerien avulla, jakaa komponentteihinsa. Vä-

rittömiä, veteen liukenevia kiteitä. S. 8.

Rypälehoito. Rypäleet (s. o. niistä puristettu

neste) vaikuttavat järjestelmällisesti lyhemmän
tai pitemmän ajan kuluessa (päivittäin 1-4 kg)

nautittuina kiihottavasti suolentoimintaan ja edis-

tävät myöskin virtsan erittymistä. R. soveltuu

näin ollen umpitautiin, kihtiin ja eräänlaatui-

siin munuaistauteihin. Hoitopaikkoja: Meran,
Bozen, Montreux, Baden-Baden. J. L. L.

Rypälesokeri, glykoosi, dekstroosi,
tärkein yksinkertainen sokerilaji, siis hiilihyd-

raatti, CflHioOe. H3Ö. Luonnossa sitä on makeissa

hedelmissä ja marjoissa, runsaasti viinirypäleissä.

Hunajassa sitä on hedelmäsokerin kera. Erinäi-

sissä eläinnesteissä, esim. veressä, sitä on myös
vähän. Sokeritautisten virtsassa sitä voi olla

10:nkin
<f

. Vielä sitä on sidottuna esim. glyko-

sideissa ja ruokosokerissa. Kem. luonteeltaan se

on kuusiarvoisen alkoholin sorbiitin aldehydi,

aldoosi. Pelkistiiä Fehlingin liuoksen, jolla juuri

määrätään r :n-pitoisuus esim. virtsassa. Joutuu

helposti hiivasienen vaikutuksesta alkoholikäyini-

seen. Hapettuu sokerihapoksi. R. liukenee hel-

posti veteen, kiteytyy siitä yhden vesimolekylin

kera. Vedetön r. sulaa 146° :ssa. On vähemmin
makeata kuin ruokosokeri. Sen vesiliuokset vään-

tävät polarisoidun valon tason voimakkaasti

oikealle, josta se on saanut nimen dekstroosi

(lat. dexter = oikea). Juuri valmistettu liuos

vääntää kaksinkerroin ;
ilmiötä sanotaan multi-

r o t a t s i o n i ksi. R:ia voidaan valmistaa

usealla eri tavalla. Puhdasta r:ia saadaan hel-

posti lämmittämällä ruokosokeria alkoholisessa

suolahapossa. Teknillisesti sitä valmistetaan kie-

huttamalla tärkkelystä l-2%:isessa rikkihapossa,

joka reaktsionin tapahduttua poistetaan liidulla;

suodatettu liuos puhdistetaan hiilellä ja haihdu-

tetaan joko siirapiksi tai kiteiseksi tärkkelys-
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sokeriksi. Tämä sisältää tav. vain n. 70%r:ia,
loput dekstriinä, vettä y. m. R:lla on eläinten

ja kasvien elimistössä hyvin suuri merkitys.

R:ia käytetään olut-, portteri- ja viiniteollisuu-

dessa, liköörejä ja makeisia valmistettaessa

j. n. e. S. S.

Rypäleviinit ks. Viini.
Rysmätuhkelo ks. K u p u s i e n e t.

Rysskär [ryssar], saari Helsingin edustalla,

n. 9 km kaupungista lounaaseen. 2 loistolaitetta,

ilman vakinaista vartiota; alempi (rak. 1891,

korj. 1905) näyttää vaihtumatonta valkoista valoa,

ylempi (rak. 1905) valkoista ja punaista vuoro-

valoa (rakentamiskustannukset yht. 5,929 mk.).

L. II-nen.

Ryssä, ruotsinkielestä (ruots. rysse) lainattu

venäläisten nimitys.

Ryssänkuoppa, muinaist., kansan käyttämä
nimitys ainakin Lounais-Suomessa soikeista maa-
kuopista, joiden pituus on n. 1-2 m ja leveys

40-60 cm. Syvyys vaihtelee 20-80 cm välillä.

Kuopista jotkut voivat olla esihistoriallisia hau-

toja (esim. Euran Käräjämäellä), mutta useim-

miten ne ovat arvatenkin jätteitä sotilasten

sapöörikaivauksista. Tällaisista ei löytöjä tapaa,

ainoastaan jonkun verran hiiltä. A. M. T.

Ryssänranta, on Jäämeren rannikkosuoma-
laisten keskuudessa yleisenä nimenä sille Venä-
jälle kuuluvalle Kuollan niemimaan rannikolle,

jota myös nimitetään Muurmannin ranni-
koksi (ks. t.) ; tarkemmin määriteltynä R:n
nimellä käsitetään sitä rannikko-osaa, joka on
Patsjoen ja Kuollan kaupungin välillä, kun taas

Muurmannin rannikko kokonaisuudessaan lue-

taan ulottuvan kauemmaksi itään, nimittäin aina

Svjatoi Nosin niemeen saakka. — R. on R u i-

jan (ks. t.) suoranainen jatko itäänpäin. [Ä. V.
Ervasti, ,,Suomalaiset Jäämeren rannalla" (1884,

sivv. 43-178).] L. H-nen.
Ryssänsolmu, yhdellä kertaa pistämällä tehty

havassolmu. Kalvin asetetaan rihman alle, joka

johdetaan kalvinta pitävän vasemman käden sor-

mien alitse kalpimen päälle peukalon alle ja hei-

tetään kierrokselle valmiin silmän taa. Käpy
pistetään kalvinta ja sormia ympäröivän silmun
läpi vasemmalta kalpimen ja sormien välistä ja

valmiin silmän läpi alhaalta ylös. Sitten pääste-

tään silmu sormien ympäriltä ja kierros peuka-
lon alta vapaiksi ja sormet siirretään kalpimen
alle kierrokseen. Käpyrihmaa tiukataan, kunnes
kierros juoksee umpeen, kalpimen yläsyrjä' yhtyy
valmiin silmän pohjukkaan ja solmu syntyy.

U. T.' S.

Ryssänuuni, muinaist., kansan ani aina nimi-

tys eräänlaisille ihmiskäsin tehdyille kivilatomuk-
sille, joita tavataan meren rannikoilla Virolah-

delta ainakin Rauman seuduille asti lännessä,

ehkä pohjoisempanakin, sekä Ruotsin puolella

Tukholman-Upsalan seuduilla. R :t ovat tehdyt

melkoisista kivistä uuninmuotoisiksi aivan meren
rannalle, enimmäkseen kallioperustalle, viettäville

rinteille, ja niitä on tav. lukuisia yhdessä. Useim-
miten uuni on luhistunut kokoon. Ladelman
keskimääräinen suuruus on 2x3 m. Mitään löy-

töjä niistä ei koskaan ole tavattu, vain hiiliä

ja hauraiksi palaneita kiviä. Kansa arvelee niitä

milloin sotilasten saunankiukaiksi, milloin heidän
leivinuuneikseen, mutta mahdollista on, että ne

ovat olleet tilapäisiä kalankuivatusuuneja. Nii-

den ikä lienee muutama sata vuotta. (Kotiseutu

1910, siv. 274-278.) A. M. T.

Ryswyck ks. R i j s w i j k, J. Th.

Rysä ks. Kalastus.
Riitimeyer, Ludwig (1825-95), sveits. eläin-

tieteilijä, etenkin paleontologi, v:sta 1855 eläin-

tieteen ja vertailevan anatomian professorina Base-

lissa. R. julkaisi lukuisia teoksia m. m. Sveitsin

esihistoriallisesta eläimistöstä sekä selvitti eräi-

den nisäkäsryhmäin alkuperää. Viimemainituista
teoksista mainittakoon erityisesti nautaeläimiä

(vrt. Lehmin käsittelevä „Versuch einer natur

-

lichen Geschichte des Rindes" (2 os., 1866-73).

Ryting [ry-], N i e o 1 a u s (k. 1472), Kaarle
Knuutinpojan kansleri, saavutti ulkomailla lain

opin tohtorin arvon ja mainitaan, merkillistä

kyllä, Tukholman harmaaveljesten esimiehenä,

mutta itse hän on tuskin kuulunut munkkikun
taan, koska hänen tiedetään olleen naimisissa,

Kaarle Knuutinpojan tultua kuninkaaksi hän
oli tämän kanslerina ja sen tutkijakunnan ja

tuomioistuimen jäsenenä, joka 1454 peruutti kruu-

nulle joukon aateliston ja kirkon tiloja. Kun
Kaarle karkoitettiin, niin R. menetti kanslerin-

virkansa, mutta näyttää aluksi väli tiineen muuta
vainoa, kunnes 1463 Tukholmassa useiden mui-

den ruotsalaisten kanssa vangittiin ja. joutui jul

man kidutuksen alaiseksi, epäiltynä salahank
keistä Kaarlen hyväksi. Tämän tultua jälleen

hallitukseen R. oli taas kanslerina ja kävi m. m.
1469 lähettiläänä Lyypekissä. — Tietämätöntä
on, oliko hänelle sukua, ja millä tavoin, se Tho-
mas Jönsson R., joka vv. 1535-47 oli Turun
linnanisäntänä ja omisti Gesterbyn kartanon Ke-

miön pitäjässä. K. (!.

Riitli 1. G r ii 1 1 i, vuoriniitty Sveitsissä, Uri'n

kanttonissa Vierwaldstätter-järven länsirannalla-,

siellä, tarinan mukaan, n. 30 Sclnvyzin, Urin ja

Unter\valdeuin miestä marrask. 7 ja 8 päivän vä-

lisenä yönä 1307 vannoi vapauttavansa maan
Habsburgien sorrosta; tuli 1859 valtion omaksi;
v. 1884 pystytettiin sinne muistomerkki. J. F.

Rytmi (kreik. rhythmo's). Sanan laajemmassa
mielessä r:llä tarkoitetaan kaikentapaista osien

suhtautumista kokonaisuuteensa. Tässä merki
tyksessä r:iä on kaikkialla elämässä ja kaikissa

taiteissa. Mutta järjestelmällisenä taidevaiku

tuksen perustekijänä r. esiintyy vain niissä tai-

teissa, joiden tuotteet saavat ilmaisunsa määrät
tyjen ajanjaksojen jäsentelemisessä, siis

runoudessa, musiikissa ja tanssi-
1. liiketaiteessa (orkestiikassa) . R:n väli-

tyksellä niiniä kolme taiteenhaaraa voivat keske

nänsä yhtyä joko kaksittain tahi kolmittain tai

teellisissä yhteistuotteissa. Historiallisen kehi

tyksen varhaisemmilla asteilla ne olivatkin enim-

mäkseen toisiinsa erottamattomasti liittyneet.

Sittemmin eristyneinä ne menettivät keskinäisen

rytmillisen yhtenäisyytensä ja kehittyivät. r:nsä

puolesta osittain hyvinkin eriäviin suuntiin.

Tästä johtuu, että r:n käsittelytapakin on jon-

kun verran erilainen kussakin taiteenhaarassa.

Vasta äskeisimpinä aikoina on ilmaantunut pyr

kimystä taas päästä johdonmukaiseen, runoudelle,

musiikille ja liiketaiteelle yhteiseen r:n käsitte

Ivyn (West phal. Corn bar ien. Jatjues-Dalcroze.

Krohn).
1 . Runoudessa esiintyvästä r :stä ks. P o 1

j e n t o ja R u n o m i t t a.
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2. Musiikissa r. syntyy korollisten ja
korotonten sävelten vaihtelusta säännöllisissä tahi

säännöttömissä ajanjaksoissa (Lussy) tahi, vielä

täsmällisemmin määriteltynä, siten että sävel-

teoksen esittämiseen tarvittava aika järjestelmäl-

lisesti jakautuu osiinsa korvalle tajuttavalla ta-

valla (Combarieu, Aristoxenos). Sävelten ryt-

milliset suhteet johtuvat siis sävelten erilaisesta

voimamäärästä ja aikamäärästä. K. muodostaa
musiikissa taiteellisen vaikutuksen kiinteän run-

gon, johon kaikki toiset musiikin taidekeinot

(tonaaliset, dynamiset y. m.) elimellisesti liit-

tyvät. Kreikkalaiset nimittivät r:iä musiikin
miehiseksi ainekseksi. /. K.
Rytmiikka (ks. Rytmi), oppi rytmiraken-

teen laeista.

Musiikillinen r. jakautuu kahteen osaan
rytmiyksikköjen (ks. t.) laajuuden mukaisesti.

Varsinaiseksi rytmiopiksi nimitetään yleensä vain
sitä r:n osaa, joka käsittelee alkeismuotoisia

rytmiyksikköjä. Laajarakenteisten rytmiyksik-
köjen esitystä nimitetään muoto-opiksi. /. A".

Rytmillinen koraali, m us., eroaa n. s. tasa-

tahtisesta koraalista vaihtelevamman rytminsä
puolesta. Tietysti tasatahtinenkin koraali on it-

sessään rytmillinen. Erotus on vain siinä, että

tasatahtisessa enimmät sävelet ovat samanpitui-
set ; ainoastaan säkeiden päätössävelet (joskus

myös säkeen 2 viimeistä säveltä) ovat pituudeltaan
kahdenkertaiset. Taistelua rytmillisen ja tasa-

tahtisen koraalin puoltajain välillä on käyty suu-

rella innolla ja erilaisin tuloksin 19:nnen vuo-
sis. jälkipuoliskolla Saksassa, Ruotsissa ja Suo-
messa (vrt. K o r a a 1 i v i r s i k i r j a) . /. K.
Rytmiyksikkö, mus., on pienempi tahi laa-

jempi ajanjakso, joka muodostuu sävelteoksen
rytmillisestä jäsentelystä. R:jä on kahta lajia,

alkeismuotoisia ja laajarakenteisia. Edellisistä

tärkeimmät ovat: iskuala, säe, lauseke, sikermä;
jälkimäisistä: jakso, osa, sarja. /. A".

Rytskov, Nikolaj Petrovits (1746-84),
ven. tutkimusmatkailija, Pietarin tiedeakatemian
apulainen, matkusteli vv. 1769-70 Kasaanin, Oren-
burgin, Ufan, Vjatkan ja Permin kuvernemen-
teissa ja julkaisi (myös suomalais-ugrilaiselle

kansatieteelle tärkeätl matkahavaintonsa nimellä
„Zurnal iii dnevnyja zapiski putesestvija kapi-
tana R. po raznym provintsijam Rossijskago go-

sudarstva'' (1770-72). Tämä, samoinkuin myös hä-

nen ..päiväkirjansa" kirgiz-kaisakkien arolle 1771
tehdyltä matkalta, ilmestyi Pietarin tiedeakate-

mian kustannuksella.

Riittimann, Johann Jakob (1813-76),
sveits. oikeusoppinut, toimi tärkeissä viroissa ja

oli m. m. Sveitsin „säätyneuvoston" (Ständerat)
1. ylähuoneen puheenjohtajana. R:n huomatta-
vin julkaisu on ,,Das nordamerikanisehe Bundes-
staatsreeht, verglichen mit den politischen Ein-
richtungen der Schweiz" (1867-76). R. E.

Ryttylä. 1. R:n kartano, maatila Haus-
järven pitäjässä 1 km:n päässä R:n rautatie-

asemalta, käsitti vielä muutamia vuosia sitten

7 verotilaa, yht. yli 3,000 ha, mutta on äskettäin
palstoitettu. Kantatilan (n. 180 ha) pääraken-
nuksineen osti Helsingin kaupunki 1914 ja luo-

vutti sen kaupunkilähetykselle miesten työsiir-

tolan perustamista varten (ks. Ryttylän työ-
siirtola). Tilalla on tiilitehdas (omistaja O.-y.

Hietikko ja kumpp.). — R:n omisti 1600-luvun

alussa vänrikki Juhana Jaakonpoika Sträil ja sit-

ten hänen puolisonsa (o. s. Böllia) toinen mies
Jaakko Abrahaminpoika Halfmäna (vrt. Leppä-
koski). Testamentin kautta tila joutui häneltä
Stjerncreutz-suvulle. 1800-luvulla .«e oli ensin
Granfelt- ja sitten Standertskjöld-suvuilla. Vv.
1909-14 sen omisti O.-y. Hietikko ja kumpp..
jonka aikana se palstoitettiin. A. Es.

2. Rautatieasema (III 1.), Riihimäen-Hä-
meenlinnan rataosalla, Hausjärven pitäjässä.
Riihimäen ja Leppäkosken asemien välillä, 10
km Riihimäeltä, 27 km Hämeenlinnaan

;
etäisyys

Helsingistä 81 km. L. H-nen.
Ryttylän työsiirtola miehiä varten sijaitsee

Helsingin kaupungin tarkoitusta vasten osta-

malla Ryttylän maatilalla; se on Helsingin kau-
punkilähetyksen järjestämä ja on laatuaan ensi-

mäinen Suomessa. Sen tarkoituksena on vas-
taanottaa hoidokeiksi apua tarvitsevia työttömiä
miehiä Helsingin kaupungista ja työllä, säännöl-
lisellä elämällä ja muutoin kasvattavalla vaiku-
tuksella pelastaa heidät kerjuusta, toimetto-
muudesta ja kiertelevästä elintavasta". Siirtola

avattiin syyskuun alussa 1914
;
jo lokakuun lopulla

oli hoidokkeja 15, maaliskuussa 1915 28 ja ensimäi-
sen toimintavuoden päättyessä syyskuussa 1915 58.

Korkeintaan voidaan ottaa 100 hoidokkia. Siirto-

laan tulo ja siellä olo on täysin vapaaehtoinen.
,, Siirtolaiset" siellä ovat tähän saakka työsken-
nelleet pääasiallisesti rakennustenkorjaus-, maan-
viljelys- ja puutarhatöissä. Puvut, työkalut,

rakennusten kalustot y. m. s. valmistetaan lai-

toksen omissa työpajoissa. Oma sähkölaitos. —
Siveellisen tason kohottamiseksi pidetään sun-
nuntai- ja juhlapäivinä saarnoja, sekä usein
arki-iltoina puheita ja esitelmiä. Kurin, järjes-

tyksen ja toverihengen ylläpitoa varten on ole-

massa toverikunta, jolla on myös säännölliset

illanvietot, oma sanomalehti j. n. e. L. H-nen.
Rytö, maahan kaatunut puu, tuulenkaato.
Ryynit (ruots. gryn). R:ejä 1. suurimoita val-

mistetaan useiden vilja- y. m. kasvien jyvistä t.

siemenistä joko myllyissä kiviä käyttämällä tai

muilla erikoislaitteilla, joiden avulla niistä ir-

roitetaan kuoret ja joissakuissa tapauksissa li-

säksi katkotaan päät. Suomessa valmistetaan etu-

päässä kaura- ja ohraryynejä. Viime vuosina

tämä teollisuus on suuresti lisääntynyt. — Ulko-

mailta tuodaan edellämainittujen r:n ohella tat-

tari-, riisi-, manna- (ks. G 1 y c e r i a ja Vehnä),
hirssi- y. m. r:ejä. Koko ryynintuonti oli 1913

lähes 20 milj. kg (raha-arvo n. 6 milj. mk).
Erinäisiä ryynilajeja, kuten saago-r:ejä. helmi-

suurimoita (eräs laji ohra-r :ejä) y. m. puriste-

taan eri tavalla valmistetuista tahtaista erikoi-

silla koneilla.

R:ejä käytetään kaikissa kansankerroksissa

etupäässä puurojen ja vellien valmistukseen.

V. A.

Ryyti ks. M a u s t e.

Ryytimaa (ruots. kryddgdrd), varsinkin

ennen, mutta vielä usein nykyäänkin käytetty

keittiökasvitarhan nimitys. Nimitys on peräi

sin ajoilta, jolloin mausteiksi käytetyt kasvit

(ryvdiO useinkin olivat pääosana keittiön tar-

peeksi viljellyistä puutarhakasveista. A'. L.

Ryytineilikka ks. B y y tineilikka p u u.

Ryytineilikkapuu (Eugenia caryophyllata,

Caryophylltis aromatious), 9-12 m korkea, alati
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vihreä Myrtacece-\\e\mon

puu, jolla on suikeat,

uahkeat, vastakkaiset

lehdet ja huiskilossa ole-

vat valkeat kukat. R. on
kotoisin Molukkein saa-

ristosta, mutta sitä vil-

jellään nykyisin melkein

kaikissa troopillisissa

maissa, varsinkin indo-

malaijilaisessa saaris-

tossa, Sansibarissa ja

Pemballa. Rolidoksiksi ja

Ryytini-ilikkapiuin oksa, ha- varsinkin mausteiksi käy-
laistu kukkasilmu ja kukk,.

tettävät osat> ryyti-
neilikat ovat vielä aukeamattomia kukkia,

joissa puolipallomainen pää on holvimaisesti

yhtyvien teriilehtien muodostama, sen sivuilla

verhiön liuskat ja näiden jatkona, kukkasilmun
pääosana, 1-2 cm pitkä sikiäin. Poimittuina t.

puusta karisteltuina kukkasilmut kuivataan, jol-

loin ne ruskettuvat. Ryytineilikat ovat erittäin

rikkaita (aina 25%) neilikkaöljystä
(ks. t.), joka antaa niille hyvin voimakkaan aro-

maattisen maun ja hajun. R:n kukkaperiä käy-

tetään joskus samoin mausteeksi. Ryytineilikoita

mainitaan jo vanhoissa aas. kirjoituksissa.

Euroopassa opittiin ne tuntemaan vasta myöhem-
min. Suurten löytöretkien aikana kasvoi nii-

den merkitys kauppatavarana. Ensin portugali-

laiset ja heidän jälkeensä hollantilaiset, joista

jälkimäiset ankarasti koettivat monopolisoida vil-

jelystä ja kauppaa, kokosivat ryytineilikkakau-

palla suuria rikkauksia. Tuonti Eurooppaan
nykyisin vuosittain n. 3 milj. kg.— Useita muita
Eugenia-lajeja viljellään tropiikeissa erittäin

hyvänmakuisten, tuoksuavien hedelmiensä vuoksi,

toisista saadaan arvokasta puuta. A'. L.

Ryzkova, suom. siirtola aroalueella Länsi-

Siperiassa, Toboljskin kuvernementissa Tjuka-

linskin piirikunnassa 2*20 km Omskista luotei-

seen; Suomen suomalaisia n. 400, lisäksi inke-

riläisiä, lättiläisiä (pääväestönä) y. m. Kirkko,
suom. koulu. Siperian suomalaisten pappi asui

R:ssa 1819-61. Asukkaat harjoittavat etupäässä

karjanhoitoa; maanviljelys tuottaa ruista y. m.
— R:n, ensimäisen Siperian suom.-siirtolan
perustivat Siperiaan 1802 karkoitetut inkeriläi-

set; lS40-luvulta alkaen sinne ruvettiin lähettä-

mään myös suomalaisia. R:sta käsin perustettiin

kaikki Siperian muut suom. -siirtolat : Verhne-

Suetuk 1845, Bugene ja Bojarka 1847 sekä Om
1861. (E. E. K.)

Ryöppy, lääket., vesikäsittely, jossa vesi eri-

muotoisista suilikulaitteista joko pisaroina tai

hienompana tai paksumpana säteenä vaihtelevan

paineen alaisena joko ylhäältä-, alhaalta- tai

sivultapäin kohdistetaan ruumiin pinnalle.

—

N. s. sade-r:ssä vesi valuu 2-3 m:n korkeu-

delle asetetusta siivilästä ruumiille. Jos veden-

lämpö tällaisessa r:ssä on 28°-36° C, vaikuttaa

se hermostoon rauhoittavasti ja soveltuu siis

unettomuuteen, yleiseen neurasteniaan ja hyste-

riaan, kun sitävastoin kylmä sade-r. (alle 20° C)

on verrattain voimakas hermokiihotin ja näin-

ollen sopiva aineenvaihtotaudeissa sekä karkaisu-

keinona. — N. s. liikkuvissa r:issä vesi

purkautuu suurella paineella (1-4 atmosfääriä)

säteenmuotoisena kumiletkuun kiinnitetystä,

8-10 mm läpimittaisesta, metalli-imukkeesta ja

voidaan näinollen kohdistaa mihin ruumiinosaan
taliansa. Säde-r:n ärsytysvoima käy vieläkin

suuremmaksi, jos sitä käytetään vaihtolämpöi-

senä (n. s. skotlantilainen r.). Tällai-

sessa r:ssä veden lämpö vaihtuu yhdestä useam-
paan kertaan kuumasta (40°-42° C n. 2 min.)

kylmään (10°-20° C n. 10 sek). Skotlantilaisessa

r:ssä käytetään myös kuuman säde-r:n asemasta

höyry-r:yä, jossa kuuma höyry virtaa liikkuvaan

kumiletkuun kiinnitetystä imukkeesta. — Viime-

mainitut r.-muodot aikaansaavat ihon verisuonis-

tossa toisiaan nopeasti seuraavan laajenemisen ja

supistumisen, josta johtuu voimakas vaikutus

koko verenkiertosysteemiin, hermostoon ja aineen-

vaihdosprose^siin. Erittäin tehoisa on vaihto-r.

hermosäryissä (ischias) ja verenvähyystaudeissa.

ja yksiD käytettynä höyry-r. on varsin sovelias

reumaattisissa taudeissa. — Yhteistä kaikille

r.-muodoille on siis se, että vesi niissä on liik-

kuva, ja että veden lämpöaste ja paine yhfaikaa
vaikuttavat. R:jen fysiologinen vaikutus on

riippuvainen veden lämpöasteesta, painon suu-

ruudesta ja ottoajan pituudesta. J. L. L.

Ryöstö, varallisuuteen kohdistuva rikos, johon

se tekee itsensä syypääksi, joka väkivaltaisella

pitelemisellä tahi uhkauksella, jossa pakottava

hengen tai terveyden vaara on tarjona, ottaa

toiselta tavaraa tai rahaa anastaakseen sen ilman

laillista oikeutta itselleen tai toiselle. Rangaistus,

joka seuraa yrityksestäkin, on, paitsi kansalais-

luottamuksen menettämistä, kuritushuonetta kor-

keintaan kuudeksi vuodeksi ja, jos r. on törkeä

(s. o. jos ryöstetään jotakin yleiseltä postilta;

maitse tai vesitse matkustavalta; siltä, joka

kapinan, vihollisen ahdistamisen, tulipalon,

haaksirikon, yleisen kulkutaudin tai muun sel-

laisen vaaran takia ei voi omaansa varjella;

tahi yön aikana, asutusta talosta tai aluksesta,

johon ryöstäjä ryöstämis- tai varastamistarkoi

tuksessa on kätkeytynyt tai johon hän on luvat-

tomasti tullut, taikka jos r:n tekee kaksi tai

useammat ryöstämistä tai varastamista varten

yhteenliittäytyneet henkilöt), vähintään kahdeksi

ja enintään kymmeneksi vuodeksi. R:n uusijaa

taas 1. sitä, joka kärsittyään rangaistuksen r:stä

tai kiristämisestä tekee r:n, rangaistaan kuritus-

huoneella viihintään kolmeksi ja enintään kah-

deksitoista vuodeksi tai elinkaudeksi, ja sitä

paitsi on säädetty, ettei r :n-tekijälle, joka ennen

on kärsinyt rangaistuksen törkeästä varkaudesta

taikka toiskertaisesta varkaudesta tai murrosta,

saa määrätä rangaistusta, joka olisi varkauden tai

murron uusimisesta tuomittavissa olevaa alinta

rangaistusta pienempi. (Rikoslaki 31:1, 2. 5-7).

— N. s. ryöstöntapaisesta varkau-
desta ks. Varkaus. A'. K-a.

Ryöstömurha, ryöstämistarkoituksessa tehty

murha. ks. Murha, Ryöstö.
Ryöstösaalis, lakit., varallisuusesine, joka

sodassa otetaan vastustajavaltiolta tai sen ala-

maiselta. Maasodassa ei ole lupa jättää väki

rynnäkölläkään valloitettua kaupunkia tai muuta
paikkaa ryöstettäväksi, ja vihollisen valtaamalla

kin alueella yksityisomaisuus säännönmukaisesti

on loukkaamaton. — Merisodassa vihollislaivassa

olevaa ,,vihollisluontoista" omaisuutta on lupa

vallata, ks. Sota, Valtaus. A'. E.

Ryöstöviljelys, viljelysmaan siten käyttämi-
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aen, ettei riittävän lannoituksen eikä tarkoi-

tuksenmukaisen muokkauksen avulla maalle kor-

vata niitä kasvin ravintoaineita, mitkä korja-

tuissa sadoissa siitä viedään. R:tä on Suomessa
harjoitettu m. m. kaski- ja kytöviljelyk-
sessä (ks. n.), myöskin n. s. ,,kauramailla"

(erityisesti Iiä-Uudellamaalla) sekä myöhempinä
liikoina tilakeinottelun yhteydessä, panemalla

pellot pitkiksi ajoiksi heinänkasvuun (apulan-

noilla aluksi kasvua kiihoittaen) ja myymällä
rehut samoinkuin karja tilalta pois. U. B.

Ryövälinniemi, niemi ja luotsiasema 3 km
lounaaseen Uuraan satamasta. Lastauspaikka.

Ryövärisynodi (ks. Synodi), v. 449 Ephe-

soksessa pidetty kirkolliskokous, jossa monofy-

siittinen käsitys oli voitolla ja jossa vastakkai-

set puolueet joutuivat käsikähmään (mikä ei ol-

lut harvinaista sen ajan dogmaattisissa riidoissa).

Rzecz pospolita [zets pospoli'ta] (puol.) oik. =

yhteinen asia; sananmukainen käännös lat. res-

publica nimityksestä (= tasavalta), oli itsenäisen

Puolan valtakunnan virallinen nimitys.

Rzev, piirikunnankaupunki Venäjällä, Tverin
kuvernementin lounaisosassa, Volgan ja Moskovan-
Riian radan varrella; 23,606 as. (1910), joista

n. puolet raskolnikoita. — Parikymmentä kirk-

koa, muutamia oppilaitoksia. Harjoitetaan pel-

lava- ja hampputeollisuutta, vilja-, pellava- ja

hamppukauppaa. — Mainitaan aikakirjoissa ensi

kerran 1019. Kuului 1300-luvulla jonkun aikaa

Liettuaan.

Rzewuski [zevu'ski], Henry k (1791-1866),

puol. kirjailija, tunnettu etupäässä ,,Herra Sewe-
ryn Soplican muistelmat" nimisen teoksen takia

(4 os., 1839), se kun sisältää erinomaisia tosi-

kuvauksia vanhasta puol. aateliselämästä.

J. J. M.
Rziha [ziha], Franz von (1831-97), itäv. in-

sinööri, professori Wienin tekn. korkeakoulussa,
tunnettu rautateiden ja tunnelien rakentaja ja

uuden tunnelien rakennustavan keksijä, julkais-

sut aikanaan paljon käytetyt teokset: ,,Lehrbuch

der gesamten Tunnelbaukunst" ja ,,Eisenbahn-

Unter- und Oberbau". J. C-en.

Räbergh [röburjj, H e r m a n (s. 1838). kirkko-
historioitsija, Porvoon piispa; yliop. 1858, fil.

kand. 1863, teol. kand.
1867, tuli kirkkohisto-
rian dosentiksi 1870 ja

professoriksi 1872
;

teol.

toht. 1872. Tieteensä alalla

R. alussa tutki etupäässä
myöhäisemmän keskiajan
kirkkohistoriaa (pääteos
,,Nikolaus af Basel i för-

hällande tili kyrkan och
mystikerna i det 14 ärh.",

1870-72), mutta keskitti

sittemmin työnsä koti-

maiseen kirkkohistoriaan,

julkaisten m. m. ,,De re-

formatoriska idöernas ut-

veckling i Finland intill

1548" (1880), „Den evan-

predikoverksamhetens ^rundlä^nine och

Herman Räbergh.

Sei.

utveekling i Finland intill 1640" (1883), „Teo-

logins studium vid Abo universitet", I-II (1893-

1902) sekii lukuisia pienempiä kirjoitelmia ja

tiedonantoja Kirkkohist. seuran ..Pöytäkirjoissa",

minkä seuran esimiehenä hän on ollut sen perus-

tamisesta 1891. Toimitti aikakauskirjaa ,,Tid-

skrift för teologi och kyrka" 1877-82. Pitkät

ajat R. sai oman virkansa ohessa hoitaa muita
avoimia opettajanvirkoja teol. tiedekunnassa
(käytännöllisen teologian 1876-82, dogmatiikan

1885-92), ja ollen v:sta 1877 myöskin tiede-

kunnan dekanuksena hänellä oli aikanaan erit-

täin suuri vaikutus nousevaan pappispolveen.

Samaan aikaan hän toimi ahkerana saarnaajana
ja sielunhoitajana Helsingissä sekä otti osaa käy-

tännöllis-kirkolliseen elämään, ollen diakonissa-

laitoksen pappina 1870-S4 (v:sta 1875 myös joh-

tajana), Suomen lähetysseuran, Merimieslähetyk-

sen, Kaupunkilähetyksen, Vankeinhoitoyhdistyk-

sen y. m. johtokunnassa (useissa puheenjohta-

jana). Nimitettiin 1892 Porvoon hiippakunnan
piispaksi. R. on ollut sen papistomme suunnan
johtajana, joka kansankirkon suhteissa ulospäin

on suosinut uskonnonvapauden laajentamista,

mutta kirkon omassa elämässä tahtoo pysyä
perinnäisellä ja tunnustuksellisella pohjalla;

tältä kannalta R. vastusti ehtoollispakon poista-

mista kirkon jäseniltä. R:n kirkollisena ohjel-

mana voidaan pitää hänen synodaaliväitöskir-

jaansa ..Folkkyrkan och den separatistiska rörel-

sen" (1892). Kirkolliskokouksissa (v : sta 1886)

ja säätyvaltiopäivillä (v:sta 1888) R. oli ensin

valittuna ja piispaksi tultuaan itseoikeutettuna

edustajana. V. 1913 perille saatettu kirkkokäsi-

kirjan uudistus on varsinkin hänen työtänsä.

V. 1907 hän ryhtyi julkaisemaan muistelmia elä-

mästään (,,Minnen och erfarenheter", I). Useita

puolia hänen toiminnastaan kuvataan juhlajul-

kaisussa, jonka Porvoon hiippakunnan papisto

omisti R:lle 1913 („Juhla julkaisu").

Rägel, Anna ks. R o g e 1, A.

Rälamb frö-] -suku sanotaan alkuansa olevan

pirkkalaissuku Helsinglannista. Kustaa Vaasa

vahvisti 1541 aatelisarvon Anders Sigfrid s-

sonille (k. 1583), joka 1563 kunink. ratsuväen

päällikkönä otti osaa sotaretkeen Juhana hert-

tuaa vastaan ja Turunlinnan piiritykseen; myö-

hemmin hän tuli Tukholman käskynhaltiaksi ja

sotaväen ylimmäksi asemestariksi. Hänen poi-

kansa Broder Andersson (1568-1647),

kamarineuvos, sitten Svean hovioikeuden vara-

presidentti, nimitettiin 1630 Turun hovioikeuden

presidentiksi, mutta menetti 1632 virkansa, kun

hänen poikansa Erik oli Saksassa loukannut

Kustaa II Aadolfia, kieltäymällä kuningasta tot-

telemasta. Nimitettiin sitten 1634 Turun ja

Ahvenanmaan maaherraksi, josta virasta 1637

vanhuuden ja sairauden takia otti eron. Suvun

kuuluisin jäsen on hänen poikansa, valtaneuvos

Claes R. (1622-98), Ruotsin etevimpiä miehiä

1600-luvun loppupuoliskolla. V. 1655 nimitettynä

hovi- ja sotaneuvokseksi hän seurasi Kaarle X
Kustaata Puolaan ja teki 1657 seikkailurikkaan

matkan Konstantinopoliin. Valtaneuvokseksi R.

tuli 1664 erittäin M. G. de la Gardien vaikutuk-

sesta, mutta liittyikin sitten kanslerin vastusta-

jiin.
'

Ainoastaan tiedettä ja kirjallisuutta koske-

vissa asioissa hän seisoo de la Gardien rinnalla

niiden hartaana suosijana. R. itse hankki käsi-

kirjoituskokoelman ja kirjaston, joista edellinen

myöhemmin on tullut Tukholman kunink. kirjas-

toon. Kaarle XI: n ryhdyttyä hallitukseen siir-

rettiin R. 1678 Göötan hovioikeuden presiden-
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tiksi. josta virasta kuitenkin neljän vuoden jäl-

keen otti eron, eläen maatiloillaan julkisista toi-

mista erillään. R. on m. m. kirjoittanut ,,0bser-

vationes juris practicse" (1664) ja kertomuksen
Turkin-matkastaan, josta vain lyhyt yhteenveto

on painettu. Hänen pojiltaan on huomattavin
Gustaf R. (1675-1750), joka viimeksi tuli

vuorikollegin presidentiksi, suurilla kustannuk-

silla enensi isänsä kirjallisia kokoelmia ja

omisti kalliin rahakokoelman. Hänkin on kir-

jailijana jättänyt jälkeensä erinäisiä teoksia,

niinkuin ,,Stockholms stads beskrifning", ..Dia-

rium pä resan tili London 1697" y. m. K. (!.

Räskog ks. R a a 1 a.

Räckhals [rele-], rautatiepysäkki Helsingin-

Riihimäen rataosalla, Tikkurilan ja Korson ase-

mien välillä, 20 km Helsingistä.

Räfsö ks. Reposaa ri.

Rähmä, silmäkulmiin, etenkin yön aikana,

kokoontuvaa, sitkeätä, rasvaista ainetta, jota

Meibomin rauhaset varsinkin tulehduksien aikana
erittävät. Lämpöisellä vedellä peseminen lievit-

tää tätä vikaa, vaikeammat, tapaukset vaativat

lääkärin hoitoa. A. W :ra.

Räiliä ks. Saimaan kanava.
Räikkä-, r ä i s k ä- 1. r ä t y p o r a n v a r s i.

erityiseen poraustelineeseen sovitettava ruuvilla

syötettävä poranvarsi, joka on varustettu jänis-

räikkää muistuttavalla säppipyörälaitteella ja

edestakaisin heiluvalla varrella ja jota käytetään
metallityössä reikien poraamiseen. P-o Po.
Räikkölänkoski, koski Vuoksessa Vallinkos-

ken ja Ollikkahuikosken viilillä; koskesta kulkee

keskiveden aikaan 577 m3 vettä sek:ssa, hevos-

voimainaan! silloin 68,471 (vastaavat luvut kor-

kean veden aikaan 671 m 3
, 79.625 hevosv. ja ma-

talan veden aikaan 484 m 3
. 57,435 hevosv.). —

!\ :n varrella sijaitsee Enson paperitehdas ja

puuhiomo. L. H-nen.
Räikkönen, Jaakko (1830-82). inkeriläinen

talonpoikaisrunoilija. R. oli orjuudessa synty

nyt, itseoppinut, monissa kunnallisissa viroissa

toiminut, selväpäinen mies, joka on sanomaleh-

distössä julkaissut useita kirjoituksia ja runoja,

esim. ..Kenpä tuon on kaiken tehnyt" ja ..Suo-

melle". [K. Grotenfelt. »Kahdeksantoista runo-

niekkaa".]

Räiskyrappaus ks. Rappau s.

Raiskan suku (Stercorariua 1. Lestris) kuu-

luu lokkilintujen heimoon. Ryhmän huomattavin
ominaisuus on verra-

ten hoikka nokka,

jonka yläleuan tj viosa

on sierainten etureu-

naan asti pehmeän
nahan peittämä ja

kärki vahvasi i koukis-

tunut. Vanhojen lin-

tujen kaksi keski-

mäistä pyrstösulkaa
tav. muita pitemmät. Väri yleensä mustanruskea,
alapuoli harmahtava. Elelevät enimmäkseen
merien rannoilla, harvat sisämaassa rämeiden ja

tunturivesien rannoilla. Syövät kaloja, linnun-

poikasia ja munia, myyriä ja sopulia, hyöntei-

siä, ryöstävät usein lokeilta ja tiiroilta näiden
saaliin. Munia tav. 2, lokkien munien värisiä.

Napojen ympärillä olevissa kylmissä maissa
elää eteläisellä pallonpuoliskolla 3. pohjoisella

Suippopyrstiiinen raiska.

4 lajia, jälkimäiset tavattu Suomessakin. Suo-

men- ja Pohjanlahden sekä Jäämeren rannikolla

pesii suippopyrstöinen r ii iskä (S. para-

siticus). Sen keskimäiset pyrstösulat ovat

n. 7.5-10 cm muita pitemmät, suippokärkiset.

Käsisulat ovat. vaalearuotoiset. Lapin tunturi-

seuduissa pesii tuntu riräiskä (8. longi-

cauda), jonka keskimäiset pyrstösulat ulottuvat

n. 12-17,5 cm muita sulkia pitemmälle ja vain

kahden ensimäisen käsisulan ruodot ovat valkeat.

Muurmannin rannikolla pesii leveäp yrstöi-
n en räiskii (8. pomarinus), Suomessa tavattu

useita kertoja muuttomatkoilla. Keskimäiset

pyrstösulat vain vähän muita pitemmät, pyöreä

kärkiset. Kaikkien edellämainittujen lajien pi-

tuus n. 50 cm. Suurin meillä tavatuista on

iso räiskii (S. skua), pituus 56-62 cm. Pyrstö

pyöreäpäinen. E. W. s.

Räisälä. 1. Kunta, Viipurin 1., Käkisalmen
kihlak.. Räisälän nimismiesp. ; kirkolle Sairalan

rautatieasemalta 24 km, Unnunkosken laivalaitu-

rilta 13 km. Pinta-ala 363. 3 km 2
, josta viljeltyä

maata (1910) 8,950 ha (siinä luvussa luonnon-

niityt 3,552 ha. puutarha-ala 13. s ha). Mant-

taalimäärä 41.85, talonsavuja 558, torpansavuja

64 (1907). 7.000 as. (1913), joista kreik.-katoli

sia 300; 1,134 ruokakuntaa, joista maanviljelys

pääelinkeinona 914:11a (1901). 1.051 hevosta.

3,244 nautaa (1912). — Kansakouluja: 7 suomen-

kielistä ja 1 venäjänkielinen. Kansanopisto.

Säästöpankki. Kunnanlääkäri. Apteekki. — Teol-

lisuuslaitoksia: Ivaskan höyrysaha: Makkolan ja

Killatsun myllyt: Ivaskan juustomeijeri ; Pappi-

lan meijeri, — Muinaismuistoja: Tiurin
linna (ks. t.) : useita rikkaita kivikautisia

asuinpaikkalöytöjä (Juoksemajärvi, Hytinlahti.

Papinkangas, Teperinaho), myöhemmän rauta-

kauden aikuisia kalmistoja y. m. — Vanhoja kar

tanoita: Räisälän hovi (1. Hovi), Ivaska ja Pu-

toria. - - Luonnonnähtävyyksiä tarjoavat monet
paikat Vuoksen rannoilla (Tuulaiskosken, Un-
nunkosken seudut v. m.) — 2. Seurakunta.
keisarillinen. Savonlinnan hiippak. ; R:n kreik.-

katolisen seurakunnan sijalle 1600-luvun alussa

muodostunut luterilainen seurakunta, joka aluksi

oli Käkisalmen kiiran, mutta ainakin jo v:sta

1635 oman khran hoitamana. — Kirkko puusta.

rak. 1763. korjattu perinpohjin 1884. L. H-nen.

Räisälän hovi, maatila Räisälän pitäjässä lii

hellä kirkkoa, käsittää 3 verotilaa, yhteensä 4

manttaalia, 4.200 ha. Saha ja mylly. — Räisä

Iän kansanopisto toimii tilaan kuuluvassa Puto-

rian kartanossa. - R. h:n historia ulottuu ken

ties Ruotsin vallan aikaan saakka. 1600-luvun

alulla omisti Eerik Trana .. Räisälän ja Suo1

niemen", ja hänen vävyllään, maaherra Jakob
Törnsköldillä oli tiluksia Räisälässä. Saman vuo
sis:n lopulla omisti ..Räisälän'* everstiluutnantti

M. von Brömsen, joka kuoli Venäjällä 1734. R.b.

ei koskaan ole kuulunut lahjoitusmaihin. 1800

luvulta alkaen ovat sen omistaneet eräs venäläi

n -n l.etinsky. apteekkari Blom, Impilahden kap
palainen (J. 11. Löfström fv:een 1856). kreivi

X. Sievers (v:een 1906), kauppaneuvokset J. Lal-

lukka sekä J. Hallenberg ja nyk. (1915) viime

main. ja kauppaneuvokset;! r M. Lallukka, jonka

omistaman puoliskon Räisälän kunta on (1915)

ostanut pientiloiksi palstoitettavaksi. — Kaksi-
kerroksinen, puinen päärakennus Viipurin läänin
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herraskartanoissa tavallista uusklassillista tyyliä

on viime vuosis:n alkupuolelta. — Lähellä kar-

tanoa on rautakautinen kalmisto sekä varhaisem-

man, kenties pronssikautisen asuinpaikan jään-

nöksiä. A. Es.

Räisälänranta (ruots. Engelsnäs), ratsu-

tila Joroisten pitäjässä. E. oli 1700-luvulla ja

seur. vuosis:lla v:eeu 1817 Tigerstedt-suvulla.

Nyk. (1915) se on maanviljelijä A. Hynnisen pe-

rillisillä. Päärakennus on toista sataa vuotta

vanha (1915). Huoneissa on ennen ollut seinä-

maalauksia. A. Es.

Räjähdys (1. eksplosioni, lat. explö'dere = pau-

kuttaa t. ajaa ulos), erilaisten aineiden hyvin äk-

kiä kaasuiksi muuttuessa tapahtuva ilmiö. Kaa-

sut laajenevat alkuperäisen aineen tilavuutta mo-

nin verroin suuremmaksi ja särkevät paineellaan

tieltänsä esteet, aiheuttaen samalla äkillisen

ääniaallon. R:n saa aikaan useimmiten kem. ai-

neitten hajaantuminen, palaminen, jonka ohella

vapautuu suuri määrä lämpöä (vrt. Kattila-
räjähdys). Se on siis eksoterminen ilmiö,

jossa aineella on määrätty r.-h e r k k y y s, sen-

sibiliteetti, jonka takia se alkusysäyksen, i n i t-

s i a a 1 i-i m p u 1 s i n, voimasta saadaan äkisti

laukeamaan.
Se energiamäärä, mikä tavallisilla r. -aineilla

on, verrattuna esim. tavallisiin polttoaineisiin,

on jotenkin pieni. Vain se seikka, että tämä
energiamäärä vaikuttaa kovin lyhyessä ajassa,

antaa niille teknillisen merkityksen. Se työ,

jonka puristuneet, useaan (2-3, 5) tuhanteenkin

asteeseen äkisti kuumenneet kaasut r.-p a i n e e n

muodossa suorittavat, on erilainen.

Enersnasukteita osoittaa seuraava taulu:

Nimi
R.-lämpö ka-

lurioissa ki-

loa kohti

Räjälidysselatiini

Nitroglyseriini
Dynamiitti (75% nitroglyseriiniä)

Pikriinibappo
Ruuti . . . .

Ammoniumnitraatti
Räjähdyselohopea

1,640

1.580

1,290

810
685
630
410

Työ metri-
kg:ssa

700.000
67H.000

550.000
345.000
290.000
265.000

175,000

R.-p aine riippuu muodostuneen kaasumäärän
laadusta, paljoudesta ja lämpötilasta. Mitä suu-

rempi ero vallitsee räjähdyksessä syntyvien, ta-

vallisessa paineessa ja lämmössä mitattujen kaa-

sujen ja itse räjähtävän aineen tilavuuden välillä,

sitä suurempi on r. -paine, joka voi nousta 30-

40 tuli. kg:aan cm2 :iä kohti. Kaasumaisilla r.-

aineilla on ylimalkaan vähäinen voima, jota kui-

tenkin muutamissa tapauksissa voidaan teknii-

kassa käyttää, esim. kaasumoottoreissa. Taval-

liset r. -aineet (ks. t.) ovatkin useimmin kiinteitä,

harvemmin nestemäisiä kem. yhdistyksiä. R. on
r.-aineiden palamisilmiö, s. o. aineiden molekylit

hajaantuvat muodostaen erilaisia yhdistyksiä

hapen kanssa. Ero tavallisen palamisen ja r:n

välillä on siinä, että r:ssä palaminen tapahtuu
äärettömän nopeasti, koska happi on mitä likei-

simmässä yhteydessä palavien aineiden kanssa
juuri atomeina itse r.-aineiden molekylissä. Jos
r.-aineena on mek. sekoitus, niin sen r.-nopeus

on paljoa pienempi.
Tav. r. aiheutuu sen takia, että r.-aine kuu-

menee hankauksen, iskun, liekin y. m. vaiku-

tuksesta syttymislämpötilaansa, jossa aineen

molekylit alkavat palaa 1. räjähtää ja muodos-
tunut reaktsionilämpö alkaa kiihdyttää ilmiötä,

vieden sen läpi koko aineen. Jos lämmön ete-

nemisnopeus aineessa on pieni, vain metrittäin
sekunnissa määrättiivä, on r. tapahtunut d e f 1 a-

gratsionina, s. o. eteneminen on tapahtu-

nut siten, että lämpö on johtunut vähitellen

aineeseen. D e t o n a t s i o n i ssa lasketaan ete-

nemisnopeus, joka on hyvin suuri, jotakuinkin
yhtä monissa km:eissä ja se tapahtuu siten, että

ensin syttyneet kaasut, jotka muodostuvat äkkiä,

sysäävät voimakkaasti sitä osaa ainetta, joka ei

vielä ota osaa reaktsioniin, ja tämä aaltomainen
sysäys lämmittää aineen molekylit yhtaikaa syt-

tymislämpötilaan. Detonatsioniaallon nopeus on
kaasuissa 1,500 m:n paikkeilla sek:ssa, kiinteissä

lähes 8,000 mäin asti. Mitään tarkkaa rajaa

ei kuitenkaan ole deflagratsionin ja detonatsionin

välillä. Palamisreaktsionin nopeus voi usein ensi

alussa olla hidas ja jostakin syystä kiihtyä

detonatsioniksi, aiheuttaen esim. ampuma-aseen
särkymisen. Muutamat r. -aineet, esim. r.-elohopea

ja nitroglyseriini, ovat detoneeraavia 1. brisant-

teja, kun taas tavallinen ja savuton ruuti ovat

deJtlagreeraavia.

R. tapahtuu sitä helpommin, mitä suurempi
herkkyys, sensibiliteetti, r. -aineella on 1. mitä
vähemmän energiaa tarvitaan r:n aiheuttami-

seen. Herkkyys on hyvin erilainen eri vaikutuk-

siin, iskuun, lämpöön y. m. nähden. Muutamat
r.-aineet eivät räjähdä poltettaessakaan, esim.

dynamiitti, toisiin eivät iskut vaikuta mitään.

R.-aineiden herkkyyttä voidaan vähentää sekoit-

tamalla niihin esim. kamferia, vettä, öljyä y. m. s.

Näin saadaan aivan herkät r. -aineet vaaratto-

miksi käsitellä. R.-n o p e u s riippuu suuresti

tavasta, miten r. aiheutetaan. R:n voimakkuus
on sitä suurempi, mitä voimakkaampi alkusysäys

on ollut. Sama määrä ruutia räjähtää paljoa

heikommin sytytyslangalla kuin sytytinpanoksella

sytytettynä. Hyvin voimakas vaikutus saadaan
käyttämällä alkusysäykseen pientä määrää äkisti

detoneeraavaa r.-ainetta, detonaattoria. esim. nallia

t. r.-patruunaa. Miten voimakasta nallia kulloin-

kin käytetään, se riippuu r.-aineen laadusta ja

siitä, kuinka voimakasta r:tä halutaan. Nalli

sytytetään tulilangalla ja asetetaan tav. räjähdy-

tettävän aineen sisään. Jos halutaan verraten lii

dasta r :tä, kuten esim. ampuma-aseissa, käytetään

pientä nallia ja r.-aine palaa jotenkin hitaasti ja

tasaisesti, viskaten luodin ulos särkemättä asetta.

Heittävä voima
voidaan siis mie-

linmäärin järjes-

tää alkuvirikkeen
avulla. Voimakas
brisanttinen vai-

kutus on r.-ai-

neella, joka va-

paana, esim. jon-

kin esineen pin-

nalla, voi täydellä

voimalla vaikut-

taa alustaansa.

Seur. kuvat osoit-

tavat erivoimais- .

.
• Bnsanssin määrääminen. Ln rajäh-

ten r.-patruunien dysaineitten vaikutuksia lyijylevylla

vaikutusta alla ole- räjähtäessä.
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Trauzlin lyijykuutio pnnen räjäh-
dystä Ja räjähdvksen jälkeen

halkaistuna.

vaan lyijylevyyn. Kaksi ensimäistä on lävisty-

nyt ; kuparisuojuksen palaset ovat tehneet säteit-

täisiä uurroksia pintaan.

Kivien louhinnassa y. m. käytettyjen r. -ainei-

den brisanttinen vaikutus saadaan selville

T r a u z 1 in lyi-

jykuutiossa. Mitä
enemmän r.-aine

laajentaa kuution
reikää, sitä sopi-

vampi se on sär-

keviin r:ksiin. R.-

a i k a on eripitkä

eri r.-aineilla. Sa-

ma painomäärä
ruutia tarvitsee

325 kertaa pitem-

män ajan kuin sama määrä pikriinihappoa, jota

esim. 100 g räjähtää O.ooii tuhannesosa-sek :ssa.

— Suurien ainemäärien räjähtäessä r:n suunta
on usein ylöspäin ja hävittävät vaikutukset lä-

heisessä ympäristössä verraten pienet. Puristu-

neet kaasut ikäänkuin kimmoavat ylös ilmaan,

jossa ne vasta laajenevat täydellisesti, ks. myös
Räjähdysaineet. 8. S.

Räjähdysaineet ovat joko kem. yhdistyksiä,

sellaisia joiden molekylit helposti hajaantuvat
ja nämä, lämpöä kehittäen, muodostavat uusia

pysyviä kaasumaisia yhdistyksiä, tai mekaa-
nisia seoksia aineista, joiden ei sinänsä tarvitse

olla r. -aineita, vaan jotka keskenään reagee-

raten muodostavat kaasuja. Edellistä laatua

ovat m. m. halogeenien typpiyhdistykset, esim.

jodityppi, orgaaniset nitroyhdistykset, esim. pum-
puliruuti, nitroglyseriini, pikriinihappo, dyna-
miitti, räjähdysselatiini, selatiinidynamiitti,

nitromanniitti, räjähdyshapon suolat, esim. rä-

jälulyselohopea, y. m. Jälkimäistä laatua ovat
sekoitukset, joissa on vaikuttavana aineena
typpi-, kloori- tai kromihappoiset suolat, ja näi-

den ohella helposti palavia aineita: hiiltä, rik-

kiä, sokeria, jauhoja, sahajauhoja, hartsia y. m.
Typpi happoisista suoloista tärkeimmät ovat
kalium-, ammonium- ja natriumnitraatti, kloori-

happoisista kaliumkloraatti. Tärkein räjähdys-

seos on ruuti (ks. t.). On keksitty suuri

joukko r:ita. sekoituksia erilaisista aineista,

jotka eivät käytännössä ole saaneet suurta menes-
tystä. Sellaisia ovat m. m. hellhoffiitti, vigo-

riitti, panklastiitti y. m. Vaikutuksensa, syt-

tymislämpönsä ja räjähdyksen äkillisyyden mu-
kaan r. jaetaan kolmeen päälajiin. Impul-
siivisilla r:lla on korkea syttymislämpö, ja

ne palavat hitaasti, brisantti set räjähtävät

äärettömän äkkiä, ja niillä on myös korkea syt-

tymislämpö, ja f u 1 m i n a n t e i 1 1 a on taas

matala syttymislämpötila, mutta ne muodostavat
hyvin äkkiä räjähdyskaasuja ja niitä käytetään
sytyttämään muita r:ita.

R:n vaikutus riippuu useista seikoista, esim.

siitä kaasumäärästä, joka syntyy määrätystä
painomäiirästä r:ta, syntyneiden aineiden kem.
luonteesta, r:n ominaispainosta, syntyvästä lämpö-
määrästä y. m. R:n brisanssi 1. räjiihtämiskii-

vaus riippuu, paitsi palamisnopeudesta, myös
syntyneiden aineiden kem. luonteesta. Bri-
sanssi kohoaa mitä enemmän typpeä ja hiili-

monoksidia muodostuu, laskeutuu taas vesihöyryn
ja hiilidioksidin ollessa vallitsevina.

N. s. v a r m u u sr. ovat hyvin vaarattomia
käsitellä ja tarvitsevat voimakkaan alkusysäyk-
sen räjähtääkseen. Sellaisia ovat m. m. ammo-
niitit ja karboniitit. Edellisissä on 70-95%
ammoniumnitraattia ja lisäksi hartsia, jauhoja,

naftaliinia y. m. Ne eivät räjähdä iskusta

eivätkä tulenliekistä. Ovat hyvin hygroskooppi-
sia ja menettävät räjähdysvoimansa kosteuden
vaikutuksesta. Vähemmän varmoja ovat karbo-
niitit. Eräs sellainen sisältää 25% nitroglyse-

riiniä. 34 % kalisalpietaria, 39,5 % jauhoja, 1 %
bariumnitraattia ja 0,5% soodaa. Räjähtää
iskusta, vaikka vaikeasti. Koko maailman vuo-

tuinen r:n käytäntö arvellaan noin puoleksi

miljardiksi kuiksi. Suomessa on yksi räjähdys-
ainetehdas. Forcit-yhtiön dynamiittitehdas, jossa

1913 työskenteli 24 henkeä ja jonka tuotannon
bruttoarvo oli 354,300 markkaa, (vrt. Räjäh-
dys). S. 8.

Räjähdyselohopea, räjähdyshapon elohopea-

suola, ITg02N 2C2, kiteinen aine, joka kuivana
räjähtää voimakkaasti lyönnin tai kuumentami-
sen vaikutuksesta. Sitä valmisti ensinnä Howard
v. 1799, ja 1822 Liebig selvitti sen kem. kokoo-
muksen ja ominaisuudet. R:n valmistusmene-
telmä on seuraava: tilavassa lasiastiassa liuote-

taan 1 osa elohopeaa ylimäärään typpihappoa ja

liuos kaadetaan toiseen lasiastiaan, jossa on
10 os. alkoholia. Pian syntyy reaktsioni, neste

alkaa kiehua ja vaahdota, kaasuja, hiilihappoa,

typpioksideja y. m., alkaa kehittyä. Nesteeseen
on muodostunut vaaleina tai harmaina neula-

maisina raskaina kiteinä r:aa. Neste suodate-

taan ja kiteet pestäiin huolellisesti vedellä.

1 osasta elohopeaa saadaan I.25 os. r:aa, jota

tav. vaarallisuutensa takia säilytetään vedessä,

guttaperkka-astioissa. Kylmään veteen r. ei liu-

kene, vaan kyllä kuumaan, josta se saadaan
kiteyttämällä puhtaana. R:aa ei valmisteta suu-

rissa tehtaissakaan enempää kuin 1 kg kerral-

laan yhdessä astiassa. Vaikkakaan r. räjähdys-

aineena ei ole tehokkaimpia, on sen käytäntö
räjähdyksen alkusysäyksen aiheuttajana hyvin
suuri. V. 1867 huomasi Nobel, että nitroglyse-

riiniräjähdysaineiden särkevä voima oli paljoa

suurempi r:aa käytettäessä niiden sytytys-

aineena. Se johtuu siitä voimakkaasta sysäyk-
sestä, jonka se suuren räiähdyskiivautensa vuoksi

antaa itse räjähdysaineille. Sitäpaitsi r. on hel-

posti ja varmasti 'räjähtävää. R:aa voidaan eri

tavoin, esim. puristamalla tai impregneeraamalla.
saada vähemmän herkäksi sysäyksille. R:n ase-

mesta käytetään, pienessä määrässä, muitakin
aineita, joilla on samantapaisia ominaisuuksia,
m. m. pikriinihappoa ja trinitrotoluolia. S. S.

Räjähdyshappo, k a r b o k s i m i. tuimiini-

happo, C = NOH, sinihapolle haiseva myrkyllinen
neste. Isomerinen syaanihapon kanssa. Hajaan-
tuu helposti. Sen suoloja sanotaan f 11 1 m i n a a-

teiksi. Sellaisia ovat räjähdyselohopea. -hopea,

-vaski y. m. 8. S.

Räjähdyshopea, AgCNO. värittömiä kiteitä.

Valmistetaan samalla tavoin kuin räjähdys-

elohopea (ks. t.). Sen räjähdysherkkyys on suu-

rempi kuin edellämainitun. Käytetään m. m.

paukkukonvehdeissa. S. S.

Räjähdyskaasu, vety- ja happikaasun seos,

joka sytytettäessä räjähtää voimakkaasti muo-
dostaen vettä. Räjähdys on voimakkain, kun
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seoksessa on 1 tilavuusosa happea ja 2 vetyä.

Tällöin vapautuu suuri määrä lämpöä, n. 69,000

kaloria, jos vettä muodostuu 18 g. R.-liekki
saadaan polttamalla r:ua erityisessä polttimessa,

minkä muodostaa kaksi sisäkkäin olevaa putkea,

joista ulompaan johdetaan vetyä ja sisempään
happea. Näin saadaan tasainen liekki toistensa

tasalla sijaitsevien putkien päistä. Liekin lämpö-
tila on n. 2,000° C. Siinä voidaan helposti sulat-

taa platinaa, rautaa, piitä y. m. vaikeasti sulavia

aineita. Sulamattomat aineet, esim. kalkki, alka-

vat hehkua r. -liekissä hyvin voimakkaasti valais-

ten. Sitä käytetään tekniikassa metalleja sula-

tettaessa, yhteenj liotettaessa j. n. e. Räjähdys-
aineena ei r :ua voida kaasumaisen olomuotonsa
takia käyttää, vaikka sen räjähdysvoima onkin
suurin tunnetuista. S. 8.

Räjähdyskaasuliekki ks. Räjähdys-
kaasu.
Räjähdyskulta, AuNH2NH7 , vihertävää jau-

hetta, jota saadaan kultakloridiliuoksesta ammo-
niakilla saostamalla. Kuivana se räjähtää hel-

posti iskun, hankauksen tai kuumentamisen vai-

kutuksesta. Käytetään posliinin kultaamiseen.

S. 8.

Räjähdyskumi =nitroselatiini (k. t.)

.

Räjähdysmoottori ks. Polttomoottori.
Räjähdyspreparaatit (ks. Preparaatti),

räjähdysaineet, joita käytetään sytyttämään suu-

rehkoa räjähdyspanosta. S. S.

Räjähdyspulveri, nimityksenä erinäisillä jau-

homaisilla räjähdysaineilla, esim. salpietarin, ri-

kin, y. m. sekoituksella. S. S.

Räjähdysselatiini ks. Nitroselatiini.
Räjähdysöljy =nitroglyseriini (ks. t.)

.

Räjähdyttää, särkeä kiinteitä esineitä niiden
poistamiseksi (kallion räjähdyttäminen rakennus-
töissä) taikka niiden pirstaleiden käyttöä varten
(kaivos- ja kiviteollisuudessa ks. t.). Kallioon tav.

porataan 2-3 cm läpimittaisia reikiä sopivan
matkan päähän toisistaan tarpeellisen syvälle,

niihin pannaan lados räjähdysainetta (ks. t.),

joka sytytetään tulilangalla (ks. t.) ja nallilla

tai sähkökipinällä. Kun suurempi ala on räjähdy-
tettävä, tehdään myös poistettavan kallion alle

isompia käytäviä, joihin räjähdysainetta kasa-
taan niin paljon, että se sähkökipinällä sytyt-

täessä voi siirkeä koko yläpuolella olevan kallion.

Veden alta kalliota räjähdytettäessä voidaan, jos

kallion pinta on epätasainen taikka halkeillut,

dynamiittipanoksia laskea kepin varassa va-
paasti kallion pinnalle ja sytyttää sähköllä,

koska veden paine suuntaa räjähdyksen vaiku-
tuksen — joka dynamiittia käyttäessä ilman-
kin on voimakkain alaspäin — alla ja vieressä
oleviin kallion epätasaisuuksiin. Samasta syystä
ei porareikäpanoksilla veden alla ammuttaessa
tarvitse reikää tukkia kuten muuten on välttä-

mätöntä. Jäätä räjähdytetiiän myös dynamiitilla
joko asettamalla panos jään alle, taikka siihen
hakattuun reikään. J. C-en.

Räjähtäminen ks. R ä j ä h d y s.

Räjähtävä kuula, räjähdysaineella täytetty
ampumakappale, joka räjähtää maaliin sattues-
saan tai sen läheisyydessä. M. v. TI.

Räkämänty, huonokasvuinen, kituva, -rämeillä
kasvava mänty.
Räkätauti (malleus) on ensi sijassa hevosen'

sukuisten eläinten tauti, mutta tarttuu helposti

ihmiseenkin, jotavastoin ei ollenkaan nautoihin.
Aiheuttaja on pieni sauvabakteeri, r.-b a s i 1 1 i,

joka tarttuu yksilöstä toiseen joko suorastaan tai

eri esineiden välityksellä. Taudille ominaiset ovat
n. s. r. -nystyrät, -nilettymät ja -arpimuodostu-
mat sierainten limakalvossa, keuhkoissa, nahassa
j. n. e., sen kulku tav. pitkällinen (vuosikausia),
joskus äkillinen, jonkun viikon kuluessa tappava.
Taudin selvillesaamiseksi alkuasteella täytyy
usein turvautua n. s. malleiini- t. serologiseen
kokeeseen, ja sen ilmestymisestä on viipymättä
ilmoitettava asianomaisille. Hoito ei tule kysy-
mykseen, sillä asetusten mukaan on räkätautinen
eläin heti tapettava. . Kp.
Räkättirastas ks. Rastaat.
Rälssi (ruots. frälse, alkuansa = vapaus, vapaa

-

syntyisyys), se erikoinen vapaus (ensi sijassa

verovapaus), jonka Ruotsin kirkko ja maallinen
ylimystö aikoinaan hankkivat itselleen; myöskin
= kaikki ne, jotka nauttivat tätä vapautta. R:iä
oli kahta lajia: hengellinen ja maallinen r.

Hengellinen r. näyttää syntyneen v.

1200, jolloin kuningas Sverker Kaarlenpoika eri-

tyisellä kirjeellä vapautti papit vastaamasta maal-
lisessa tuomioistuimessa sekä teki kirkon maan
ja rakennukset veroista vapaiksi. Samanlaisia
vapauskirjeitä antoivat seuraavat kuninkaat,
esim. Maunu Ladonlukko 1281 ja Birger 1305.

Nämä vapauskirjeet koskivat kuitenkin ainoas-

taan sitä maata, mikä kirkolla oli hallussaan,

silloin kun ne julkaistiin. Kirkon pyrkimys ulot-

taa verovapaus myöskin myöhemmin saamiinsa
maa-alueisiin synnytti paljon riitoja kirkon ja

valtiovallan kesken, ja Margareeta kuningatta-
ren reduktsioni (1396) saattoi joukon kirkon ti-

loja jälleen veronalaisiksi. Vasta keskiajan vii-

meisellä vuosi s. näyttää Ruotsin kirkko saaneen
kaikkien tilojensa verovapauden tunnustetuksi.
Tätä koskevia yleisiä vapauskirjeitä julkaistiin

1436 ja 1457. Ylimääräisten verojen maksami-
sesta kirkko ei kuitenkaan ollut vapautettu. Hen-
gellisestä r:stä teki lopun Kustaa Vaasan toimeen-
panema uskonpuhdistus. Vesteräsissa 1527 teh-

tyjen päätösten mukaan peruutettiin suurin osa
kirkon omaisuutta ja tuloja kruunulle, ks.

Kirkkoreduktsioni.
Maallinen r. 1. aatelinen r. kehittyi

rinnan hengellisen r:n kanssa. Jo pakanuuden
ajoista lähtien oli Ruotsissa jonkinlaista ylimys-
töä, mutta maallinen r. syntyi vasta v. 1279 an-

netun Alsnön asetuksen pohjalla; siinä myönnet-
tiin verovapaus kaikille niille, jotka ottivat suo-

rittaaksensa sotapalvelusta ratsain (vrt. Ratsu-
palvelus). Jo 1300-luvulla täytyi kruunun
ryhtyä ehkäisemään r.-maan kohtuutonta laajen-

tamista; Margareeta kuningatar saattoi osan siitä

jälleen veronalaiseksi. Valtiovallan heikkous vai-

kutti kuitenkin, että r.-maan laajentaminen 1400-

luvulla päiisi jatkumaan; samaan aikaan r:n si-

sällys kasvoi varsinkin uusien taloudellisten etu-

jen kautta, joita oli esim. oikeus periä sakkoja

alustalaisilta ja metsästysoikeus.

Kustaa Vaasan ajoista lähtien ratsupalvelus-

velvollinen r.-luokka alkaa muuttua aateliseksi

virkamiessäiulvksi. 1500-luvulla ratsupalvelusta

tosin vielä koetetaan pitää r:n perustuksena, ja

ratsupalveluksen suuruus määrätään (ratsupalve-

lustaksoilla) r.-maan tuoton mukaan, mutta toi-

selta puolen alkaa (Juhana III:n ajoista) olla
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sääntönä, että r. saavutetaan ainoastaan kunink.
kirjeellä ja että se menee perintönä myöskin
siinä tapauksessa, että ratsupalvelusta ei voida
suorittaa. Aatelista on tullut perinnöllinen
sääty, r :stä erioikeus. Samalla tämän erioikeuden
sisällys laajenee. Kustaa II :n Aadolfin ja Kris-

tiinan ajoista lähtien r:iin sisältyy taloudellisten

etujen ohella myöskin persoonallisia: oikeus

päästä ylempiin virkoihin, forum privilegiatum
(ks. Forum), patronaattioikeus y. m. Taloudel-
lisista eduista verovapaus tuli sitä tärkeämmäksi,
mitä enemmän rälssitöutä maata rasitettiin.

Verovapaus oli enemmän tai vähemmän täydelli-

nen r.-maan eri laadun mukaan. Täydellistä va-

pautta nauttivat säterit ja niiden piirissä oleva
maa, vähemmin täydellistä n. s. vapauspeninkul-
man sisäpuolella oleva maa; muu r.-maa oli va-

pautettu vakinaisista veroista, mutta ylimääräisiä
veroja sillä oli suoritettava puolet kruunun- ja

veroinaan määrästä. Samaan aikaan r.-maa kas-

voi alaltaan aatelisarvon runsaan jakelemisen
johdosta ja vielä enemmän sen vuoksi, että aate-

listo sai monella tavalla haltuunsa kruununmaata
ja kruununveroja (ks. L ä ä n i t y s 1 a i t o s).

Kaarle XI :n reduktsioni teki lopun tästä r.-maan
laajentamisesta. Laadultaan r. -erioikeus pysyi
pääasiassa muuttumattomana, mutta r:n laajen-

taminen kruunun- ja veromaahan tehtiin vast-

edes mahdottomaksi sillä, että maan luonto nyt
kerta kaikkiaan määrättiin, katsomatta omista-
jan säätyyn. Täten taloudellinen r. erotettiin per-

soonallisista aateliserioikeuksista. R. sana tuli

etupäässä olemaan r.-maata tarkoittava kameraa-
linen termi. R.-maan eri laaduista y. m. ks.

M a a n 1 u o n n o t.

Senkin jälkeen kuin maanluonto oli tullut

määrätyksi, oli aluksi vain aatelismiehillä oikeus

omistaa r. -maata. Poikkeustapauksissa myönnet-
tiin kuitenkin jo Kaarle XI :n ja Kaarle XII:n
aikana tämä oikeus yksityisille aatelittomille

miehille, ja v:n 1723 aateliserioikeuksissa myön-
nettiin oikeus omistaa ..yleistä r. -maata" (ks.

Maanluonnot) yleensä ..aatelismiesten ver-

taisille"' (kuninkaallisella valtakirjalla varuste-

tuille virkamiehille) sekä papeille ja porvareille.

Y:n 1789 Yhdistys- ja vakuuskirjassa tämä
oikeus ulotettiin myöskin talonpoikiin. Ruotsissa
poistettiin aatelin yksinomainen omistusoikeus
,,täysi-r :iin" (ks. Maanluonnot) vv. 1809-10

valtiopäivillä, Suomessa v. 1863 valtiopäivillä

(asetus 2 p:ltä huhtik. 18G4) . Maaverojen ja

ruotujakolaitoksen tultua lakkautetuiksi Ruot-
sissa ei r.-maa enää nauti tässä maassa tärkeäm-
piä etuja, mutta Suomessa r.-maa edelleen on
etuoikeutetussa asemassa, vrt. Maavero.

Rälssikarjatalo (ks. Rälssi) 1. latokar-
tano on säteritaloon liitetty lampuotitalo ja

nauttii yhtä laajaa verovapautta kuin säteri

talokin (ks. Maanluonnot). E. A. P.

Rälssimaat 1. rälssitilat ovat sellaisia

maatiloja, joihin kruunu on ainiaaksi menettänyt
sekä maanomistus- että veronomistusoikeuden
tilanhaltialle (ks. Maanluonnot). E. A. P.

Rälssimies, vapaamies, aatelismies. ks.

K ä 1 s s i.

Rälssisäteri (ks. Rälssi ja Säteri).
Aateliston itsensä asumia maataloja nimitettiin

säteritaloiksi, jotka ovat vapaat kaikista maa
veroista (ks. Maanluonnot). E. 1 . P.

Rämemajavia.

Rälssisääty (ks. Rälssi), aatelissääty.

Rälssivero (ks. Rälssi) muodostui aikaisem-
min joko siten, että kruunu lahjoitti tai muuten
luovutti rälssimiehelle oikeuden kantaa verotalon
veron, tai niin. että rälssitilan omistaja luovut-

taessaan sen aatelittomalle pidätti itselleen oi-

keuden kantaa tilalta veroa. Edellise-sä tapauk-
sessa tila oh verorälssitila, jälkimäisessä rälssi

verotila. U :11a cm julkisoikeudellinen luonne,

joka ilmenee erityisesti siinä, että sitä monessa
kohden koskevat samat määräykset kuin kiinteää

omaisuutta. Siten r. luovutetaan, peritään, laissa

huudatetaan, sukuun lunastetaan ja ulosmita-

taan samojen määräyksien mukaan kuin kiinteä
omaisuus. CJusien r:jen muodostaminen ei enää
ole mahdollinen. A'. H-a.

Rälssiverotalo ks. M a a n 1 u o n n o t.

Räme ks. S u o.

Rämekuume ks. Horkka.
Rämemajava (Myopotamus coypu), Etelä

Ameriikassa 24°-43° välillä et. lev. asustava jyr-

sijä. Paksuhko ruu-

mis n. 40-45 cm,
suomu- ja karvapeit-

teinen häntä yhtä
pitkä, raajat lyhyeh-

köt, takajalat etujal-

koja pitemmät, räpy-

lälliset. Turkki pitkä-

karvaista, pääväril-

tään ruskea, sisinnä

on tiheä, lyhyt villa-

karvapeite. R:t asus-

tavat parittain jär-

vien ja jokien rannoilla, yöt ja osan päivääkin
itse kaivamissaan luolissa. Maalla ne liikkuvat

hitaasti, uivat sen sijaan taitavasti, mutta sukel-

tavat huonosti. Ravintona ovat kaikenlaiset kasvi-

aineet. — Nahka majavannahkan tapaista, mutta
halvempaa, kaupassa (vuosittain n. 1.5-2 milj. kpl.)

tunnettu nimellä nutria; suurin osa saadaan
Argentiinasta. Lihaa syödään paikoin. /. V-s.

Ränni (ruots. ränna), rakennust., kivestä,

metallista tai puusta tehty laite sadeveden pois-

johtamiseksi rakennusten katoilta, terasseilta,

parvilta y. m. R:t ovat joko pitkin näiden räys-

täitä tai reunoja kulkevia kouruja, r.-l i s-

toja tai näiltä alas johtavia syöksytorvia.
Yksinkertaisissa metalli- ja huopakatoissa r.

muodostetaan itse katon pintaan kapeaksi lis-

taksi, joka viistoon asetettuna ohjaa veden

syöksytorviin. Paljon käytetään (kivi-, tiili- ja

puukattojen yhteydessä) erillistä räystään reu-

naan sovitettua r:iii. joka tällöin tav. on metal-
lista (maalaisrakennuksissa puusta). R.-listoja

kivestä (eläimenpään muotoisine vedenheittäji-

ueen) rakennuksen arkkitehtuuriin elimellisesti

yhtyvinä tapaa esim. kreik. taiteessa. Ivatuilta

alasjohtavia r:ejä (syöksytorvia), jotka fasadei-

hin nähden voivat vaikuttaa epäedullisesti, on

muutamissa viimeaikaisissa rakennuksissa koe-

tettu sovittaa joko osaksi tai kokonaan seinäin

sisään. K. S. K.

Rännikatu (ruots. gränd), pikkukatu, kuja.

Ränssi (amer. suom., < engl. range = rivi,

jono, ala), alue, esim. rauta-r. = rauta-alue, Mar-
quetten r. = Marquetten rauta-alue.

Räntteri (ruots. räntcri), rahakonttori (esim.

lääninrahasto)

.
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Rantamäki ks. Maaria.
Räpelö ks. B r i z a.

Räppänä ks. E e p p ii u ä.

Räpylä, uimanahka, varpaita yhdistävä t. ym-
päröivä, tav. kaivomaiseksi venynyt iho, tekee

raajat sopivammiksi uimaelimiksi ja tavataan
sen mukaisesti milloin molemmissa, milloin vain
toisessa raajaparissa yleisesti paljon vedessä liik-

kuvilla luurankoisilla, m. m. lukuisilla sam-
makkoeläimillä, eräillä matelijoilla (krokotiileilla

taka raajoissa, suokilpikonnilla) , vesilinnuilla sa-

nan laajimmassa merkityksessä ja useilla kah-

laajilla milloin varpaita yhdistäen, milloin erilli-

sinä liuskoina yksityisiä varpaita ympäröiden,
ja useilla nisäkkäillä (majava, myskimyyrät,
saukko ja merisaukko, hylkeet y. m.). Pisimmälle
vesielämään mukautuneilla, esim. merikilpikon-

nilla, valailla ja sireenieläimillä, raajat ovat ko-

konaisuudessaan muuttuneet evämäisiksi souti-

miksi, joten varsinaista r :ää ei enää ole huomat-
tavissa. Joskus r. voi toimia liitelyelimenäkin,

lentonahkana, niin esim. lentävällä sammakolla
(ks. t.), eräillä itä-int. matelijoilla y. m. — vrt.

myös Siipijalkaiset.
/. V-s."

Räpytyskalvo ks. Silmä.
Rästi (ruots. rasi), oik. = jäännös; aikanaan

suorittamatta jäänyt yleinen maksu (vero).

Rät,. geol., triassysteemin nuorin osasto, johon
kuuluu matalanmeren sedimenttejä: hiekka- ja

savikiviä mantereellisine kasvi- ja eläinjäännök-

sineen. Näitä kerrostumia on m. m. Skänessa,
jossa niihin sisältyy kivihiiltä: „Skänen kivi-

hiilimuodostuma".
Rätikon ks. R e t i k o n.

Rättijärvi ks. Saimaan kanava.
Rättäri, kyytirättäri (ruots. skjutsrät-

tare, sanasta reetta - tuomita, ohjata oikeaan,

josta myöskin vanhimpina aikoina rcettareting =

oikaisukäräjät), alempi kruununpalvelija. Tämä'
toimi, joka alkujaan oli yhteydessä kyytitoimen
kanssa, oli joko tilallisten vuoroonsa hoidettava

taikka erityisenä virkana. Jälkimäisellä kan-
nalla kyyti-r:t pysyivät, silta- ja jahtivoutien

ohella, alempina kruununpalvelijoina maalla,

lopulta ainoastaan Vaasan ja Oulun lääneissä.

Näitä r:itä oli alettu käyttää myöskin oikeuden-
palvelijoina, ja kun heidän tehtävänsä vähitellen

supistuikin pääasiallisesti asianosaisten ja todis-

tajain esillehuutamiseen käräjillä, saivat he kan-
san kesken liuu t o r ii 1 1 ii r i n nimityksen.
Vielä senkin jälkeen kuin 1891 oli säädetty, että

silta- ja jahtivoutien (sekä neljännysmiesten ja

käskynajajain) sijaan oli asetettava valtion palk-

kaamia poliisikonstaapeleja, jäivät rättärit enti-

selleen, kunnes 1897 v:n valtiosäätyjen anomuk-
sesta nekin lakkautettiin keis. julistuksella 14 p.

syysk. 1901. Samalla vapautettiin tilalliset suo-

rittamasta kapan jyviä kultakin talon savulta
kyyti-r:ien palkkaamiseen, eikä tätä. niinkuin
silta- ja jahtivoudinkappoja, peruutettu myöskään
kruunulle maksettavaksi. — Maatiloilla käyte-
tään vielä r. -nimitystä työnjohtajasta t. voudista.

K. J. S.

Rätvänä ks. Potentilla.
Räty, Antti (1825-52), kansankirjailija.

U. toimi opettajana Viipurissa ja Nurmijärvellä,
oli ahkera kansankir jojen ja virsien suomentaja
ja kirjoitti myös omintakeisia runoja, joita

15. VIII. Painettu «/, 16.

ilmestyi vihkosissa „Lauluja Suomen neitosille"

(1850) ja „Pieni Kanteletar" (1853).

Räty ks. Leikkikalut, räikkä.
Räystäs, seinäpinnasta ulkoneva osa vesikat-

toa, kattolista, joka suojaa rakennuksen
seiniä ja tav. muodostaa fasadin päätöksen ylös-
päin. R:n muoto vaihtelee eri tyyleissä, ollen

r. kreikkalaisessa ja tästä kehittyneissä, rooma-
laisessa sekä renesanssin aikaisissa tav. kivi-

rakenteinen, suurehko ja usein erikoisella teknil-

lisellä taitavuudella suoritettu kattolista (kar-

niisi), keskiajan rakennuksissa taas vähänpuolei-
sesi ulkoneva, joko profiloitu tai pystysuuntai-
sesi koristeltu lista. Renesanssin ajalta ansait-

see vielä huomiota puinen, voimakkaasti ulko-

neva r. näkyvine leikkauksilla varustettuine
kattotuolinpäineen (esim. monessa Firenzen palat-

sissa). Samantapaisia r:itä tapaa usein puu-
tyyleissä, /v. »S'. A".

Räystäspääskynen ks. Pääskyset.
Rääf [rc.v], Leonhard Fredrik (1786-

1872), ruots. kulttuurihistorioitsija, valtiopäivä-

mies; keräili kansanlauluja, leikkejä, satuja ja

taikoja, jäljenteli vanhoja asiakirjoja ja avusti
,,Svenskt diplomatarium" nimisen lähdekokoel-
man julkaisemista; valtiopäivämiehenä R. tuli

tunnetuksi jyrkästä vanhoillisuudestaan; julkais-

sut m. m. „Anteckningar öfver beskaffenheten af

Sveriges offentliga handlingar under medeltiden"
(1831). J. F.

Rääkkylä (ennen myös Oravilahti; ruots.

Bräkylä). 1. Kunta, Kuopion 1., Liperin
kihlak., Rääkkylän nimismiesp. ; kirkolle Ham-
maslahden rautatieasemalta 38 km (talviteitse

29 km), Joensuun kaupungista vesitse n. 30 km
(säännöllinen laivaliikenne). Pinta-ala (maata)
442,9 km2

,
josta viljeltyä maata (1910) 7,532 ha

(siinä luvussa luonnonniityt 4,130 ha). Mant-
taalimäärä 38,2i9o, talonsavuja 584, torpan-
savuja 77 ja muita savuja 12 (1907). 6,711 as.

(1913); 1,510 ruokakuntaa, joista maanviljelys
pääelinkeinona 1,266:11a (1901). 602 hevosta.

2,886 nautaa (1912). — Kansakouluja 9 (1915).

Säästöpankki. Kunnanlääkäri yhteinen Kiteen
kanssa (asuu Kiteellä). Apteekki '(haara-apt.)

.

Teollisuuslaitoksia: Vuorilahden saha ja mylly;
Rääkkylän osuusmeijeri; Niemisen tiilitehdas. —
Vanhoja kartanoita: Voiniemen, Niemisen, Ven-
turin ja Jaaman hovit. — 2. Seurakunta,
keisarillinen, Savonlinnan hiippak., Ala-Karjalan
rovastik.; kuulunut Kiteeseen kappelina, muodos-
tui kirkkokunnaksi 1600-luvulla; seurakunnan
kirkko sijaitsi 1739-93 Oravilahden kylässä, jonka

mukaan seurakuntaa aikoinaan nimitettiinkin.

R. määrättiin erotettavaksi omaksi khrakunnaksi
sen. käskykirj. 8 p:ltä lokak. 1857 (etisiniiiinon

vakinainen khra v:sta 1893). — Kirkko puusta,

rak. 1849-51. [E. Blomberg, »Rääkkylän kirkon

historia" (Karjalatar. 1912, N:ot 35 ja 36);

,,Rääkkylän numero" (Karjalatar. 1914, N:o 68 A
ja B).] /.. U-nvn.

Rääkkä ks. Ruis r ii ii k ii t.

Räätälilihas (rhuaculus sartorius), kiinnitys-

paikastaan, ylhäältä lantion harjan ulkolaidalla,

viistoon reiden etupuolitse aina polven sisäpuolen

alle sääriluuhun kulkeva lihas, jonka tehtävänä
— ennen crehdykscllisesti — luultiin olevan sää-

rien taivuttaminen siihen asentoon, jossa räätäli

pitää ne pöydällä istuessaan, (vrt. Lihakset.)
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Raatalilinnun pesä.

Räätälilintu (Orthotomus sutorius) elää Itä-

Intian mantereen ja Ceylonin metsäseuduissa,
puutarhoissa ja hedelmä-
viljelyksillä. N. 17 cm:n
pituinen, pitkä- ja suippo-

pyrstöinen, kerttusia muis-

tuttava varpuslintu. Ra-

kentaa pesänsä taidok-

kaasti neulomalla puiden
kuiduilla, puuvillalangalla

t. m. s. puun lehden tahi

useampien likekkäisten

lehtien reunat yhteen
suppiloksi, pesiin pohjaksi. Tämän sisään se

rakentaa varsinaisen pesän puuvillasta ja jou-

hista. /•:. W. S.

Rääveli ks. Tallinna.
Röbling, Johan August (1806-69), Sak-

sassa syntynyt amer. insinööri ja sillanrakentaja,

toimi ensin teräslankatehtailijana. mutta alkoi

sitten rakennella riippusiltoja, joissa kannatin-
ketjujen asemesta käytti teräslangasta tehtyjä
köysiä. Hänen rakentamansa on ensimäinen silta

Niagaran putouksen yli, jänteen pituus 250 m.
maailman ensimäinen riippusilta rautatieliiken-

nettä varten (1852-55); sen tilalle on 1897 raken-

nettu rautainen kaarisilta. R:n kuuluisin työ
on riippusilta East Riverin yli New Yorkissa
(keskijänteen pituus 486.9 m) ; se valmistui kui-

tenkin vasta R:n kuoltua hänen poikansa joh-

dolla. ,/. C-eii.

Röfvarnäs [rövames], allodisäteri Paraisten
pitäjässä Lielahden saaren itäosassa. Tilan suu-

ruus on nyk. 3 manttaalia, 385 ha. Laivalaituri.

— R. oli 1400-luvulla Skalm-suvulla. Osa siitä

kuului Pyhän Annan alttarille ja prebendalle

Turun tuomiokirkossa. Ille-suku omisti sen 1500-

luvulla. Naimisliittojen kautta R. siirtyi viime-

mainitulta suvulta Gudmund Arendinpojalle,

häneltä Filip Jägerhornille (k. n. 1652) ja häneltä
Samuel Gabrielinpojalle (Granfelt-sukua

;
k. 1657).

Senjälkeen se oli pitkän aikaa Gjös-suvulla

(n. v ee:i 1766). Nyk. omistaja (1915) tilan-

omistaja O. F. Malmqvist.

A. Es.

Röhkäkuume, äkillistä katarria seuraava
kuume. R. esiintyy Japanissa erikoisena kotoi-

sena tautina muutamilla vesitulvien usein rasit-

tamilla seuduilla, synnyttäen omaa tunnusmer-
killistä ihottumaa ja paikoittaista ihonkuoleutu-

mistakin.

Röhr [rorj, Johann Friedrich (1777-

1848), saks. teologi. R. oli jäykän ratsionalismin
johdonmukaisimpia edustajia Saksassa. Hänen
vaikutuksensa Weimarin ylihovisaarnaa jana ja

kenraalisuperintendenttinä oli melkoisen suuri,

multa nuorempaa polvea, jota elähyttivät Kant
ja romantiikka, hän ei enää tyydyttänyt. Hasen
(ks. t.) ankara riitakirjoitus, joka oli tähdätty
häntä vastaan, kohtasi surmaavasti koko hänen
edustamaansa liikettä. E. Ka.
Röijy ks. Puk u.

Rokin kivi /Yo/,--/ ks. Riimukirjoitus
ja Ruotsin kieli ja kirjallisuus 1.

Rölli ks. Agrostis.
Römer /-o-/ (saks.; ruots. remmare), tav.

vihreästä t. vaaleanruskeasta lasista tehty avara
viinilasi, jota eritoten käytetään Reinin viinejä

juodessa.

Römer [-Ö-J, Olaus lOle) (1644-1710).

tansk. tähtitieteilijä. Opiskeli Ranskassa, missä

saavutti suuren maineen. Tuli 167ti Jupiterin

kuitten pimennyksiä tutkiessaan siihen johto-

päätökseen, että valon etenemisnopeus ei ole

äärettömän suuri. Nimitettiin matematiikan
professoriksi Kööpenhaminan yliopistoon (1681).

Kek>i pasaasikoneen 1689. Teki paljon meridiaani
havaintoja, yritti m. m. määrätä kiintotähti-

parallakseja. //. R.

Römppäviikko on marraskuun alussa, jolloin

palvelijoilla ..muuttoaikana" on „vapaaviikkonsa".

U. T. s.

Rönnbäck [-belc], Oskar Ernst Viktor
Fredrik (1838-93), suom. yhteiskunnallinen

toimimies; yliopp. 1857. fil. kand. 1867; vv. 1867-75

,.Abo Underrättelser"- ja 1883-85 „Äbo Tidning"-
lehden päätoimittajana ; v:sta 1875 Suomen talous-

seuran sihteerinä toimi tarmokkaasti seuran tar-

koitusperien toteuttamiseksi m. m. maanviljelys-

näyttelyjen järjestäjänä ; v:sta 1882 Turun edus-

tajana valtiopäiviini.

Rönne, Bornholmin saaren pääkaupunki. Born-
holmin länsirannalla; 9.494 as. (1911). — Raken-
nukset pienet, puistoja ja puutarhoja paljon.

V. 1689 rakennettu kastelli, arsenaali, Born-
holmin hist. museo

;
pari oppilaitosta. Ennen

kukoistava kelloteollisuus (..Bornholmin kellot")

on lakannut, mutta sensijaan R:ssä nyk. harjoi-

tetaan huomattavaa kivi-, terrakotta- y. m. teol-

lisuutta-, lisäksi kalastusta ja merenkulkua.
R. on saaren syvin satama (6-7 m). — R. mai-
nitaan Valdemar II :n maakirjassa Rotnce 1.

Rotneby nimisenä; oli keskiajalla melkoinen
kauppapaikka.
Rönne fröndj, Ludwig Moritz Peter

von (1804-91), saks. oikeusoppinut. Toimi tuo-

marinviroissa ja pitkät ajat edustajana sekä

Preussin alahuoneessa että valtakunnanpäi villa

(Reichstag). Julkaissut m. m. „Das Staatsrecht

des Deutschen Reiches" (1876-77), ,,Das Staats-

recht der preussischen Monarchie" (l:nen pain.

1856-63, 5:s, Ph. Zornin julkaisema pain. 1S99-

1906).

Rönnskär f-sär]. 1. ks. Porkkala 2. — 2.

Saari Merenkurkussa, n. 40 km Vaasasta länteen.
— 3. Pieni saari Helsingin lähistössä, lounaiseen
kaupungista (kesähuviloita).

Rönsy ks. Varsi.
Röntgen, Wilhelm Konrad (s. 1845).

saks. fyysikko, tuli fysiikan professoriksi Hohen-
heimiin 1875, Strassburgiin 1876, Giesseniin 1879,

\Viirzburgiin 1885 ja Muncheniin 1899. R. on
kokeillut monella fysiikan alalla ja julkaissut tu-

loksensa ..Annalen der Physik und der Chemie"ssä.
M. m. hän on tarkasti määrännyt ilman vakinais

paineisen ja vakinaisvolymisen ominaislämmön
suhteen. 1'aitsj lämpöoppia R:n kokeet käsit-

televät kappaleiden kimmoavaisuutta ja puristu

vaisuutta, pietsoelektrisiteett iä (kidepainesähköä).

elektromagneettista vaikutusta valon polarisat

sionitason vääntymiseen j. n. e. Kuuluisaksi H.

on tullut keksittyään (1895) X-säteiksi nimittä-
miinsä säteet', joita nykyään tavallisesti sanotaan
R.-säteiksi (ks. t.). R. oli ensimäinen fyysikko,
joka sai Nobelin fvsiikanpalkinnon (1901).

U. 8:n.

Röntgenografia ks. R a d i o t e r a p i a.

Röntgenoskopia ks. R a d i o t e r a p i a.
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Röntgensäteet, näkymättömiä säteitä, joita

katodisäteet (ks. t.) synnyttävät kohdatessaan
tiellään jonkun esteen. Kokeillessaan n. s. Croo-

kesin putkella, jota syötettiin kipinäinduktorista
tulleella induktsionivirralla, Röntgen tks. t.) huo-
masi sattumalta, että paikasta, missä katodi-

säteet kohtaavat putken lasiseinän, saavat uudet
siihen asti tuntemattomat ja Röntgen in sentäh-

den X-säteiksi nimittämät, salaperäiset säteet al-

kunsa. Niiden olemassaolo voidaan todentaa joko
n. s. f 1 u o ressenssi- 1. röntgen v a r j o s-

tinta (mustaa, hienonnetulla bariumplatina-
syanuurilla päällystettyä kartonkia) tai valo-

kuvauslevyä käyttämällä. Kun toimiva Crooke-
sin putki synnyttämänsä valon peittämiseksi

kääritään mustaan kankaaseen ja putkeen lähen-

netään röntgenvar jostin. niin huomaa, jos kokeil-

laan pimeässä tuoneessa, että varjostin alkaa

heleästi hohtaa valkoisen vihertävällä valolla.

Päivänvalossakin saattaa tutkia r:n vaikutusta
röntgenvarjostimeen n. s. k r y p t o s k o o p i 1 1 a
(ks. t.). Valokuvauslevyn herkkyys r:lle nähdään
siitä, että se oltuaan r:n vaikutuspiirissä osoit-

tautuu kehitettynä mustaksi. — R. herättävät huo-

miota etenkin suuren läpäisykykynsä vuoksi. Ne
kulkevat puupalikan läpi yhtä helposti kuin valo

lasin läpi. Sentähden r. vaikuttavatkin puukase-
tissa säilytettyyn valokuvauslevyyn samoinkuin
paljastettuun. Muista aineista laskevat kautsukki,
eboniitti, korkki, hiili, aluminium] y. m. myös
hyvin helposti r :tä lävitsensä. Aineet imevät
yleensä itseensä sitä enemmän r :tä, kuta suu-

rempi niiden ominaispaino on. Raskaat metallit

ovat niin läpäisemättömiä, että r. voivat kulkea
vain ohuiden kerrosten läpi. Jo l 1^ mm: n pak-
suinen lyiiylevy on niille miltei läpäisemätön.
Läpikuultavuus valosäteille ei tässä tule kysy-
mykseen. Sillä esim. puulla on suurempi läpäise-

väisyys kuin lasilla ja läpikuultavilla kiteillä.

Aluminiumilla ja lasilla, joilla on suunnilleen
sama ominaispaino, on myös sama läpäiseväisyys.

Eri aineiden eri läpäisykyky tekee mahdolliseksi
valokuvata kappaleen, joka on näitä sä-

teitä läpäisevän aineen sisässä. Siten
voidaan r :llä valokuvata esim. puu-
palikassa oleva teräsruuvi (kuva 1),

puulaatikossa olevat punnukset, kukka-
rossa olevia rahoja j. n. e. Ihmisruu-
miin lihakset ja pehmeät osat läpäise-

vät paremmin r :tä kuin luusto. Tähän
perustuu röntgenografia 1. taito ottaa
n. s. röntgenvalokuvia (röntgeno-
grammeja), missä luuston saattaa erottaa ym-

päröivistä lihak-

sista. Kun laske-

taan esim. käsi

valokuvauslevyn
sisältävälle puu-
kasetille (kuva 2)

ja säteilytetään

r :llä, niin nämä
kulkevat helpom-
min lihaksien läpi

ja mustaavat siis

enemmän niitä

vastaavia valoku-
vauslevyn kohtia

kuin luiden peittiimiä paikkoja. Positiivinen
kuva esittää sentähden luut mustina vaaleam-

Kuva 1.

Kuva

Kuva 3.

Kuva 4. Röntgenputki.

maila pohjalla (ks.

kuva 3 ja Radio-
terapian ku-

via). — R. eivät

heijastu tasaiselta

pinnalta. määrä-
suuntaan kuten
valosäteet, vaan
hajaantuvat joka

suunnalle. Ne ei-

vät myöskään taitu

kulkiessaan uuteen
väliaineeseen, ei-

vätkä, kuten katodisäteet, taivu suoraviivai-

selta radaltaan magneettikentässä. Edeutymis-
nopeus on sama kuin valon. Kulkiessaan ilman
läpi r. ioniseeraavat sen (ks. Ioniseeraus)
tehden sen sähköä johtavaksi, minkä huomaa
siitä, että sähköllä varattu elektroskooppi r:n
kohtaamana äkkiä purkaantuu ja kultalehdet pai-

nuvat toisiinsa kiinni. — Koska saadaan sitä

tajkkapiirteisempiä röntgenkuvia, kuta pienem-
mältä pinnalta r. saa-

vat alkunsa, ei ny-

kyään enään kuten
alussa pidetä Crooke-
sin putken lasiseinää

r :n synnyttäjänä, vaan
annetaan katodisätei-

den kohdata platinalla

(tai vielä paremmin
iridiumilla) päällystettyä aluminiumlevyä D
(kuva 4), n. s. a n t i k a t o d i a, joka sijoitetaan

röntgenputkeksi sanotun putkentapaisilla
lisäkkeillä varustetun lasipallon sisään kovera-
kuvastimen muotoisen katodin (K) polttopisteen
kohdalle, niin että se tekee 45° kulman katodi
akselin kanssa. Silloin katodisäteet kohtaavat
antikatodin miltei vain yhdessä pisteessä, josta

säteilee joka suuntaan r:tä antikatodin säteilyte-

tyn pinnan puoleiseen putken osaan. Antikatodi
on yhdistettävä metallilautalla anodiin, sillä ka-
todisäteiden iskuista edellisen vastaanottama ne-

gatiivinen sähkö tasaantuu silloin anodin posi-

tiiviseen sähköön, eivätkä, negatiivisella sähköllä
varatut katodisäteet . esty kohtaamasta antikato-

dia. Kaikkien elektrodien varret on sulatettu

lasitankojen sisään. R:n ominaisuudet ovat eri-

laiset sitä myöten, kuinka ohueksi ilma röntgen-
putkessa on pumputtu. Kuta epätäydellisemmin
ilma putkesta on tyhjennetty, sitä p e h m e ä m-
m ii t r. ovat, s. o. sitä pienempi on niiden läpäisy-

kyky. Pehmeät r. soveltuvat ohuiden ruumiinosien
kuten esim. käden valokuvaamiseen. Vahvat li-

haskerrokset laskevat sen sijaan lävitsensä vain

n. s. kovia r:tä, joita ilmasta hyvin tyhjen-

netty röntgenputki lii liettää. Putken ilmatyh-

jiötä ei kuitenkaan saa tehdä liian täydelliseksi,

sillä se tekisi r. niin koviksi, että ne helposti lä-

vistäisivät luustonkin, eikä siinä tapauksessa
saataisi mitään selvää luustokuvaa. Koska rönt-

genputken jatkuva käyttö tekee r. yhä kovem-
miksi siitä syystä, että putken sähköllä varatut

ilmahiukkaset vetäytyvät sen seiniin kiinni teh-

den ilman ohuemmaksi, vaatii se erityisiä vasta-

keinoja. Saattaa esim. lämmittämällä putkea
tehdä kiinnitarttuneet ilmahiukkaset jälleen va-

paiksi. Ilman tiheyden tasoittaminen voi myös-
kin tapahtua putken laitaan sommitellun kaasu-
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säiliön E (kuva 4> avulla, jonka yhteyden put-

ken kanssa huokoinen kappale välittää. Säiliö

on suljettu kumilevyllä, mutta vetämällä nuo-

rasta voidaan levyä siirtää ja kaasua laskea put-

keen. — Röntgenkuvia otettaessa on säteilyttä-

misaika riippuva röntgenputken kelpoisuudesta

ja kipinäinduktorin voimakkuudesta. Aikaa on

röntgentekniikan kehittyessä voitu yhä enemmän
lyhentää. Alussa vei luustokuvan otto 5-10 min.,

mutta uudenaikaisilla putkilla voidaan kuva

saada jo sekunnin murto-osassa. Säteilyttämis-

ajan lyhentäminen vaatii putken läpi lähetettä-

vien energiapaljouksien lisäämistä, jolloin on

käytettävä hyvin nopeaa (esim. turbiini- tai Web.

-

neltin) virrankatkaisijaa. Kun erittäin voima-

kasta vaikutusta tavoitellaan, on turvauduttava

sähkövirtakeskusasemalta transformaattoriin joh-

detun virran synnyttämään sekundäärivirtaan.

Suuret energiapaljoudet aiheuttavat helposti

antikatodin hehkumisen. Tämä voidaan välttää

joko tekemällä antikatodin varsi vahvasta metalli-

tangosta, jonka lämmönhaihduttamiskykyä suu-

rennetaan liittämällä sen ulkopuoliseen päähän

kuvassa 4 esitetty metallilisäke F, tahi sovitta-

malla antikatodin platinalevy kylmää vettä sisäl-

tävän röntgenputkeen kiinnisulatetun lasiastian

pohjaksi (n. s. Miillerputki). — R. ovat

aina erilaatuisten säteiden yhdistymiä. Kuta
nopeammin päävirran katkaisut seuraavat toi-

siaan, sitä suuremman määrän erikovuisia säteitä

r.
' sisältävät ja sitä yksityiskohtaisempi on

röntgenkuva. Paitsi valokuvaamiseen saattaa r:tä

käyttää kappaleiden ja etenkin ihmisen ruumiin

läpivalaisemiseksi. lähän tarvitaan edellä seli-

tettyä fluoressenssivarjostinta. R:n annetaan

kulkea tutkittavan ruumiinosan läpi ja kohdata

varjostimen takapuolta. Toisella puolella oleva

havainnontekijä näkee silloin varjokuvan luus-

tosta ja vahvemmista sisäelimistä esiintyvän var-

jostimelle. — R:n sisäisestä luonteesta ei tiede

vielä ole selvillä. Ei tunneta varmuudella, ovatko

ne kuten valosäteet aaltoliikettä vai syntyvätkö

ne kuten katodisäteet aineellisten (tai sähkö-)

hiukkasten liikkeestä, vai ovatko ne vielä muuta
laatua. Nykyään oletetaan, että r. ovat eette-

rissä nopeasti edentyviä elektromagneettisia häi-

riöitä, jotka syntyvät, kun katodisäteiden elektro-

nit iskevät antikatodia vasten. Myös oletetaan,

että r. ovat yhtäpitäviä radiumin lähettämien

;'-säteiden kanssa (ks. Radioaktiivisuus),
vrt. myös Radiot e c a p i a. [Albers-Scbönberg.

„Die Röntgentechnik" (3 :s pain. 1910)
;
YVohlauer,

..Technik und Amvendungsgebiet der Röntgen-

untersuchung" (1909); Gocht, „Die Röntgen-

Literatur, gesammelt" (1911).] U. -S':n.

Röntgenvalokuvaus ks. Radioterapia.
Rordam [rör-J. Holger F r e d r i k (s. 1830).

tansk. pappi ja kirkkohistorian tutkija; tullut

tunnetuksi Tanskan kirkkohistorian tarkkana

tuntijana; teoksia: ..Kjobenhavns kirker og

klostre i middelalderen" (1859-63), „Kirkekalen-

der for Slesvig" (1862-64), ..ITistorieskrifning i

Danmark og Norge siden reformationen" I

(1867), y. m.
Rörflöjt (ruots., = ruokohuilu, saks. Rohrflöte),

m ns., vienosointinen urkuääniketta (..simapilli").

Pillien yläpää on katettu (ks. G ed a e k ti.

mutta kannen keskessä on aukko ja aukossa tav.

pieni putki. /. h.

P. J, Rösiii.

Roros IrorusJ, kaivoskaupunki Norjassa,

Ssndre Trondhjemin amtin eteläosassa, lähellä

Ruotsin rajaa Tlittersoenistä tulevan, (ilomme-

niin laskevan II itterelv- joen kummallakin puo

lellu ; yli 2.000 as. R:n vieressii ovat Norjan tär-

keimmät v a s k i k a i v o k s e t, joista kaivos-

työn alkamisesta asti 1646 v :een 1911 on saatu

80,000 ton. vaskea ja 400,000 ton. vientimalmia.

bruttoarvoltaan kaikkiaan 180 milj. mk. — R:n
kaupunki per. 1646.

Rösiö [rösöj, Per Jönson (s. 1861), ruots.

maatalousopettaja, kirjailija, kansanpuhuja, pien-

viljelyksen esitaistelija,

kotoisin Blekingestä. Käy-

tyään kansakoulun R. oli

aluksi maatöissä, men-

tyään sitten kauppakou-

luun ja oltuaan talven

kauppa-apulaisena, palasi

takaisin maatalouteen,

kävi maamiestalvikoulun.

oli kirjanpitäjänä, työn-

johtajana ja useita vuosia

suuren tilan hoitajana

Vermlannissa. Aloitti koti-

talossaan 1888 maanvil-

jelyskoulun, josta 1892 oli

taloudellisista syistä pako-

tettu luopumaan. V. 1893

aloitti maatalouskoulutyön
uudelleen, ensin Ramsjöholmassa ja v:sta 1898

nykyisessä paikassaan Hagabergissä (lähellä

Jönköpingiä). Ominaista R:n koulutoiminnalle

on, että hän on koulunsa ainoa opettaja, käy
yhden aineen kerrallaan läpi ja käyttää luokka-

opetuksessaan yksinomaan elävää sanaa, esitel-

miä. Hänen talvikoulunsa („Nordiska landt-

bruksskolan") oppilasmäärä on nykyisin ollut

v:ssa n. 150 (kaikkiaan tähän asti n. 1,750.

joista useita suomalaisia). Vakinaisen koulutoi-

mensa ohella R. on pitänyt lyhempiä erikois-

kursseja pienviljelijöille (v:sta 1895), kansa-

koulun opettajille (1901), naisille ja lapsille sekä

ympäri maan n. s. joukkokursseja. Tämän lisäksi

hän on antanut opetusta kirjeenvaihdon kautta

ja harjoittanut melkoista kirjailijatoimintaa.

R. on maansa suosituimpia kansanpuhuj ia. Hänen
tavatonta työkykyään ja tarmoaan osoittaa m. m.

se, että hän mainittuja joukkokursseja on loma-

aikoinaan pitänyt 350 (esitelmiä niissä n. 2,300).

erillisiä luentoja yli 600 (n. 130.000 kuulijalle).

Toiminnassaan R. erityisesti koettaa kaikissa

kansankerroksissa herättää harrastusta maan-
viljelykseen ja luonnollisempiin elämäntapoihin.

puhuu maalta ja maasta muuttoa vastaan j. n. e.

Pitkät ajat R. toimi ilman mitään rahallista

avustusta, saaden osakseen vastustusta ja ivaa.

Mutta 1907 v:n valtiopäivät omasta aloitteestaan

myönsivät hänelle 5.000 kruunua, mikä v :sta 1909

muuttui vuotuiseksi kannatukseksi. Täyttäessään

50 v. (1911) R. sai kansallislahjana sen kiin-

teistön, joka hänellä siihen asti oli ollut vuok-

ralla. R:n kirjallisista teoksista mainittakoon

„Landtmannens bok" (4 sarjaa a 3 nid.). ..Landt-

brukets mission", „Landtbrukets bufvudstycken"

ja ..Revolt" (3 osaa, osittain suom. .,Mullistusta"
;

suomeksi «m myös ilmestynyt ..llagabergin pien-

viljelys"). [„P. J. I!«"'siö ooh hans verksamhet"

(1912).] U. n.
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Röyhtäys, erikoista ääntä synnyttävä ilman
nouseminen mahalaukusta sen suuta ympäröivän
sulkulihaksen höltyessä. E. syntyy helposti kovin
runsaan syönnin jälkeen, jolloin mahalaukku
liiallisesti täyttyy, sekä myöskin muutamissa
ruuansulatushäiriöissä. jolloin muodostuu kaa-

suja mahalaukussa. M. OB.
Röyhy ks. Kukinto.
Röykkä, rautatieasema (V 1.) Hyvinkään -

Karjan rataosalla Rajamäen aseman ja Korven
pysäkin välillä, Nurmijärven pitäjässä, 20 km
Hyvinkäältä; etäisyys Helsingistä n. 79 km.
Läheisyydessä (lähes 2 km) Nummelan paran-
tola.

Röyttä, Tornion ulkosatama, saarella n. 7 km
Tornionjoen suulta etelään, n. 10 km Tornion
kaupungista. — Kemi-yhtiön (ks. t.) omistama
höyrysaha.
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S, latinalais-eurooppalaisen kirjaimistoa l!):s

kirjain; sen vanhin tunnettu muinaisseemiläinen

muoto näkyy kuvataulusta K i r j o itu s I (ks.

Kirjoitus), jossa myöskin vastaavat vanhat

kreik. ja lat. muodot esiintyvät. S:n äännearvo
on yleensä (suom. kirjoituksessa aina) s; mutta
sitäpaitsi se useasti voi merkitä vastaavaa puhe-

äänellistä äännettä, c :tä, niink. esim. sanan si-

sässä ja lopussa vokaalin tai puheäänellisen kon-

sonantin jäljessä, esim. saks. leise, Linse, ransk.

coiisin, engl. cease, lands, it. paese, ja saks. kir-

joituksessa sanan alussa vokaalin edessä, esim.

saks. sein; yhtymissä sp, st on s saks. kirjoituk-

sessa = s (jonka äänteen saksalaiset muuten mer-

kitsevät sc/!:llä), ja viimemainittu äännearvo
s:llä miltei aina on unk. kirjoituksessa, samoin
kuin tsek. ja kroat. s kirjaimella; puolan s mer-
kitsee muljeerattua .s-äännettä. S:n sekä muiden
konsonanttimerkkien yhtymistä mainittakoon:
saks. sch = s, engl. it. sch = sk, holl. sch = sh (s-\-h),

ransk. engl. se etuvokaalin edessä = s, it. se etu-

vokaalin (samoinkuin sei takavokaalin) edessä =

s, unk. es = ts, sz = s ja zs = z, puol. sz = s.

s-äänne on ääntämispaikkaan katsoen hammas-
äänne (dentaali). ääntämistapaansa nähden taas

rakoäänne (spirantti). Samaan tapaan muodostu-
vasta »-äänteestä s eroaa siinä, että jälkimäinen

on puheäänetön, edellinen taas puheäänellinen.

Lyhennyksissä: S. (s.) = sacer, senatus, Sextus,

sive ; S. R. = Senatus Romanus, S. P. Q. R. = Se-

natus Populusque Romanus, S. D. G. = Soh Deo
Gloria (= ainoastaan Jumalalle kunnia), s. v. =

sub voce (- sanan kohdalla), S. H. T. = salvo (t.

sinc) lionoris titulo (= arvonimeä käyttämättä);

S. M. Cand. = Sacri Ministerit Candidatus (= pa-

pinkokelas) ; vielä S. (s.) voi olla = etelä (engl.

South), sivu (myös: siv.), Sulfur (kemiassa), slow

(kelloissa, engl.. = hitaasti) , shilling (Englan-

nissa), y. m. Y. W.
Saadi, Muslihuddin (1184-1291). persia-

laisten kuuluisin siveysopillinen runoilija. Har-

joitettuansa opintoja Bagdadissa S. kävi v. 1224-

1255 matkoilla vieraissa maissa, joutui Tripolik-

sessa frankkilaisten risti retkeilijäin vangiksi ja

eli loppuajan elämäänsä Sirazin läheisyydessä,

missä hänen hautansa vielä on suosittuna pyhiin-

vaelluspaikkana. Monipuoliseen elä mii nkokemuk-
seen, jonka S. hankki nuoruudessaan ja miehuu-
tensa vuosina viettämällä iloista ja seikkailu-

rikasta elämää, hän vanhana yhdisti sufilaisuu

den hartauden ja yksinkertaisuuden. Hänen si-

ten saavuttamansa sopusuhtainen ja suvaitsevai

nen maailmankatsomuksensa ilmenee mitä miel

lyttävimmässä muodossa hänen kirjallisissa tuot

teissään, joilla hän pääsi itämaalaisten erinomai-

seen suosioon. S:n puhtaasti runollisista tuot-

teista ovat huomattavimmat ,,Dhvän" (Euroo-

passa tunnettu Grafin ja Ruekertin käännöksistä)

ja „Gulistän" (,,Ruusutarha"), jonka käänsivät

saksaksi Olearius (1654; 1775), Graf (1846) ja

Nesselmann (1864), ranskaksi Semelet (1828-34).

Defremery (1858), englanniksi East\vick (.1852)

ja Ross, sekä „Pend-uäme" (.,Neuvojen kirja"),

jonka m. m. G. Geitlin julkaisi ja käänsi lati-

naksi (1835). Osaksi suorasanainen osaksi runo
mittainen on ,,Bostän" (,,Puutarha", julkaisi

Graf 1858, Rogers 1891
; saks. käänsi Graf 1850.

Riickert 1882, osittain von Schlechta-VVssehrd

1852; engl. Davie 1883; ransk. Barbier de Mey-
uard 1880). K. T-t.

Saago, saagoryynit. ryyneiksi, tav. pie

niksi palloiksi muodostettu ja sen jälkeen läm
niittämällä iskostettu tärkkelysjauho. Itä-int.
s. saadaan etupäässä saago palmujen yti-

mestä siten, että ennen kukkimista kaadet-

tujen runkojen pirstottuja kappaleita virutel-

laan vedessä, veteen huuhtoutuneet, vesiastian

pohjaan laskeutuneet tärkkelysjyväset kuivataan,

usein pestään ja kuivataan uudestaan ja puris-

tetaan sitten kosteina siivilän läpi, jolloin jauho
muuttuu määrätynkokoisiksi ryyneiksi, jotka sä-

keissä pudistelemalla pyöristetään; sitten ryynit

kuumennetaan rautapannuissa alituiseen häm-
mentäen, uudestaan sihdataan ja taas kuumen-
netaan. Tehdasmainen valmistus tapahtuu var-

sinkin Singaporessa. Kuumentamalla saatu puh
taanvalkea h el m is. ei ole enää jauhoista vaan
puoleksi läpinäkyvä;! ja kovaa. Vedessä se tur-

poaa suuresti ja käy limaiseksi. Ruskeanväriset
ryynit ovat värjätyt poltetulla sokerilla, punai-

set punasavella. Muutamista muistakin palmuista

(Caryota- ja Corypha-l&jit, Arenga saceharifera

y. m.) saadaan s:oa. vaikka viihemmänarvoista.

S:oa valmistetaan lisäksi Cycas-lajien (jap. t.

k i i n a 1. s.) ytimestä ja Dioon edulen sieme
nistä (ks. Käpy pai mut). Kaikista tärkke
lyslajeista voi valmistaa s:oa. Maniok-kas-
vin (ks. t.) jauhosta tehdään t apioka-ryy-
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Saagopalmu.

ku-

ri e j ä 1. brasilialaista s :oa. Euroopassa
valmistetaan paljon s:oa perunatärkkelyksestä

saattamalla se ensin ryyninmuotoon, pyöristä-

mällä ryynit, kuumentamalla ja lasittamalla ne
höyryssä. Meillä kaupassa oleva s. lienee pa-

raasta päästä tätä. S:oa käytetään keittoihin ja

jauhoruokihi. A*. L.

Saagopalmu (Metroxylon), sulkapalmusuku,
jonka 7 lajia kasvavat Ttä-Tntiassa ja indo-

nialaijilaisessa saaris-

tossa, varsinkin Sunda-
saarilla ja Molukeilla,

nykyisin jotkut vil-

jeltyinä esim. Brasi-

liassa. Lehtiruodit pii-

kikkäät. Korkeus noin
10 m. M. Rumphiia '

ja M. Iceven rungon
tärkkelysrikkaan yti-

men tylppysolukosta
valmistetaan saagoa
(ks. t.). Yhdestä puusta
voi tätä saada 300-

400 kg. A'. L.

Saahi (soh), kunin-

gas, Persian hallitsi-

jan arvonimi; esiintyy

jo muinaispers. nuolen-

pääkirjoituksissa; laa-

jennettu muoto on sähinsäh = kuningasten
ningas.

Saale fzä'-]. 1. Joki (F r ä n k i s c h e S.) Luo-
teis-Baierissa, Unter-Frankenin hallitusalueessa.

Mainin lisäjoki oik., alkaa Sachsen-M^einingenin

rajalta, virtaa lounaista pääsuuntaa, laskien Ge-
miindenin kohdalla Mainiin; 112 km. Käytetään
uittoväylänä; suupuolelta 12 km kuljettava

matalakulkuisilla aluksilla. --2. Joki (Säch-
s i s c h e 1. T h ii r i n g i s c h e S.) Saksassa,
Elben lisäjoki vas., lähtee Baierista, Oberfran-
kenin hallitusalueelta Fiehtelgebirgeltä (705 m
yi. merenp.). virtaa pohjoista pääsuuntaa Baierin,

Thuringenin (luonnonkauniita seutuja), Preussin
ja Anhaltin alueiden kautta, laskien Barbyn ylä-

puolella Elbeen; 364 km. Perkauksilla S. on
tehty kuljettavaksi (17 sulkua) 168 km, Naum-
burgista alaspäin. Lisäjokia: Elster oik., Unstrut,
Wipper ja Bode vas. (E. E. K.)

Saalfeld [zälfelt] (8. an der Saale), kaupunki
Keski-Saksassa, Thiiringenissä, Sachsen-Meinin-
genin itäosassa Saalen oik. rannalla (yli kaksi
siltaa); 14,347 as. (1910). — Goottilainen kirkko
(1200-luvulta, uusittu), linna (rak. 1679), Hohe
Schwarm-linnan rauniot (1100-luvulta) y. m.
Muutamia oppi- ja ammattikouluja. Harjoitetaan
huomattavaa kone- (ompelukone-), metallikudos-,
väri- y. m. teollisuutta. — S. syntyi 1075 perus-
tetun luostarin ympärille, oli 1680-99 itsenäisen
herttuakunnan pääkaupunkina, joutui 1699 Ko-
burgille, 1826 Meiningenille. Ruotsalaiset piiritti-

vät Banörin johdolla S:ia 1640. — S :n luona lokak.
10 p. 1806 marsalkka LannesMn komentamat rans-
kalaiset (12,000) voittivat Preussin prinssin
Ludvik Ferdinandin johtamat preussilaiset ja
•saksilaiset (9,000). Ranskalaisten mieshukka oli

aivan vähäinen ; saksalaiset menettivät 20 %
miehistöstään; Ludvik Ferdinand kaatui.

E. E. K. <£ -Islcm-.

Saali 1. saari i (engl. shatvl), oikeastaan

eräs hieno itämainen kangas (pers. säl)
;

ylä-

ruumiin ja varsinkin hartioiden suojana käytet-
tävä vaippavaate.

Saalilainen laki (lat. Lex salica), ennen v. 511
keskiaikaisella latinalla kirjaan pantu saalilais-

ten frankkien vanha laki ; useissa käsikirjoituk-
sissa on lat. tekstin sekaan pantu muinais-
fraukkilaisia sanoja (n. s. malbergiset glossat).

S. l:n määräys, että, jos on olemassa miespuoli-

sia perillisiä, naisella ei ole perintöoikeutta
maahan, sovitettiin myöhemmin Ranskassa ja

Espanjassa kruununperimykseen. J. F.

Saalilaiset ks. F r a n k k i 1 a i s e t.

Saalilaiset keisarit ks. F r a n k k i 1 a i s e t

keisarit.
Saalinki, puuristikko, joka sitoo jonkun mas-

tonjatkon alapään ja jonka päällä koko ylempi
osa takilaa lepää n. s. luuthultin kannattamana.
Märssytangon latvan ja prammitangon tyven väli-

sessä jatkossa olevaa s:ia sanotaan prammi-s :ksi.

F. W. L.

Saalis, merisodassa sotaakäyvän valtion val-

taama vihollislaiva tai sellaisessa laivassa oleva

vihollisluontoinen tavara. vrt. Kaappaus-
oikeus, Merioikeusj ulistu s, Val-
taus.
Saarnamies ks. Velkoja.
Saaminen, jonkun henkilön, velkojan 1.

saamamieheh, oikeus vaatia toiselta henki
löltä, velalliselta, suoritusta 1. prestatsio

nia. Tämä saattaa olla positiivinen suoritus tai

negatiivinen tekemättä jättäminen. Positiiviset

suoritukset jakoi jo roomal. oikeus niiden sisäl-

lön laatuun nähden kolmeen kategoriaan : dai r,

facere, prcestare (antaminen, tekeminen ja näit-

ten yhdistys: toimittaminen), ja tätä jaotusta
käytetään vieläkin. S., joka suunnataan määrät
tyä henkilöä kohti, on nimeltään velkomus,
jota myöskin, kun se tapahtuu oikeustietä, sano-

taan (oikeus-) v a a t e e k s i. Viimemainittua sa-

naa käytetään muittenkin kuin saamisoikeudel-
listen, niin yksityis- kuin julkisoikeudellisten,

vaatimusten sisällöstä. — Yksityisiä l. subjektii-

visia saamisoikeuksia säännöstelee objektiivinen

saamisoikeus (obligatsioni- 1. vel-
voiteoikeus). Saamissuhteessa on toisella

osallisella henkilöllä oikeus saada t. ottaa vas-

taan, toisella velvollisuus suorittaa (aktiivinen

saaminen — passiivinen velvoite). Saamisoikeus
on välillinen oikeus, kun sitävastoin reaali- 1.

esineoikeus antaa välittömän vallan esineen yli.

Saamisoikeuksia eivät ole persoonalliset oikeudet

eivätkä näistä johtuvat aineellisetkaan oikeudet

(esim. lasten, vanhempain t. puolisoiden elatus-

vaatimus, kanssaperillisten vaatimus omaisuuden
luovuttamisesta jakoon y. m.). Sitävastoin voi

esineoikeuksista ,,irtautua" 1. muodostua saamis-

oikeuksia, kuten esim. kun rasitusoikeuden yksi-

tyinen maksuerä on erääntynyt ja haetaan mak-
settavaksi. Ellei saamista vapaaehtoisesti suori-

teta, toteutetaan se oikeudenkäynnillä ja tuomio-

istuimen siinä antaman tuomion t. päätöksen '.

yksi nkerta istutetussa lainhakumenettelyssä ulos-

otonhaltijan antaman päätöksen pakollisella täy-

täntöönpanolla 1. n. s. ulosotolla. S., jota

ei määräajassa, tav. 10 vuodessa, todistettavasti

velota t. tunnusteta, vanhenee 1. preskri-
b e e r a u t u u. niin ettei sitä sen jälkeen voi

hakea ulos. Se jää kuit. olemaan n. s. luon-
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taisvelvoitteena (öbligatio naturalis), s. o.,

jos velallinen vapaaehtoisesti maksaa, ei tätä

pidetä lahjana, vaan todellisena maksuna, ks.

Obligatsionioikeus. El. K.
Saamisoikeus ks. S a a m i n e n, Obligat-

sionioikeus, Velvoiteoikeus.
Saamistodiste on velkakirja tai muu sellainen

asiakirja, joka todistaa saamisen. Jos velallisen

omaisuutta haetaan ulosmitattavaksi, on s. yleensä
alkuperäisenä ulosottomiehelle annettava (Ulos-

ottolaki 3:22, 23) ja kauppahinnan jakotilaisuu-

dessa on se myöskin esitettävä (Ulosottolaki

6: 13, 18). EI. K.

Saamistodistus (ransk. boti) ks. Valtio
kassansitoumus.
Saanatunturi, 1.086 m yi. merenp. kohoava

tunturi Enontekiössä Kilpisjärven pohjoisranni-
kolla. Suurenmoinen näköala yli Ruijan ja Enon-
tekiön tunturimaailmain. L. H-nen.
Saani 1. s an i ks. A j o n e u v o t.

Saanikoski, harkkohytti Pihtiputaan pitä-

jässä. Sen perusti saamansa lupakirjan nojalla

1845 kauppias G. A. Lindqvist. Lakkautettu 1873.

Saapumisvelvollisuus. 1. Todistajan s. muo-
dostaa v a 1 a n t e k o- ja 1 au s u ntovelvol-
1 i s u u d e n kanssa yhdessä t o d i s t usvelvol-
lisuuden. S:n laiminlyönnistä on rangaistus
sakkoa 10-200 markkaan, jonka lisäksi todistaja

velvoitetaa.n uhkasakolla t. noudon uhalla saapu-
maan oikeuden istuntoon (Oikeudenkäymiskaari
17:3). -— 2. Riita-asiain oikeudenkäynnissä ei

teoria tunnusta oikeutta käyvien saapumis- yhtä
vähän kuin muutakaan prosessivelvollisuutta.

koska se katsoo, että oikeudenkäynti voi päte-

västi tapailtua, vaikka riitapuoli jäisikin saapu-
ville tulematta. Meidän positiivinen oikeutemme
on kuitenkin toisella kannalla ja antaa tuoma-
rille oikeuden sakottaa sekä kantajaa että vas-

taajaa, jos he jäävät saapuville tulematta, sekä
asettaa uhkasakon (Oikeudenkäymisk. 12:2).
Käytännössä kantaja saa yksipuolisen tuomion
asian ensi kertaa ollessa esillä ainoastaan velko-

inusasioissa. Muuten sakotetaan vastaajaa ja vel-

voitetaan saapumaan ensi käräjiin sakon uhalla
tai uhalla, että asia muutoin ratkaistaan. Jos
taas kantaja jää pois, ei vastaaja saa meillä, ku-
ten on laita uusimpien prosessilakien mukaan ul-

komailla, vapauttavaa tuomiota. Mutta kantajan
esteettömästä poisjäämisestä on seurauksena, että

hänet velvoitetaan korvaamaan vastaajan kulut

ja että hänen oikeutensa prekludeerautuu, ellei

hän myöhemmin näytä laillista ostoitii ja haasta
vastaajaa maalla ensi käräjiin ja kaupungissa
kuukauden kuluessa sekä aja perille tätä asiaa.

Mutta tiima vastaajan oikeus on kuitenkin koko
lailla näennäinen, koska, varsinkin milloin on
suullisesi i haastettu, riitakysymystä ei ole niin

individualisoitu, että myöhemmän haasteen voisi

tuntea samaksi kuin aikaisemman, ja koska haas-

tamisen ehdoksi ei ole pantu vastaajan oikeuden-
käyntikulujen suoritusta ja vakuuden asetta-

mista jutun perilleajosta. Jos molemmat jäävät

saapumatta, jätetään asia sillensä, ellei kan-
taja ole ilmoittanut estettä. Tässä tapauksessa
sakotetaan kantajaa ainoastaan, jos estettä ei

hyväksytä. 3. Rikosasioissa on syytetyn heti,

..oikeuden käskyn saatuansa", tultava vastaa-
maan, eikä hän siis saa nauttia hyväkseen
n itään haasteaikaa. Jos rikoksesta ei ole sää

detty kovempaa rangaistusta kuin kahden vuo-

den vankeus, saakoon syytetty vastata laillisen

asiamiehen kautta, mutta olkoon kuitenkin vel-

vollinen itse tulemaan saapuville, jos tuomari
niin vaatii (Oikeudenkäymisk. 11: 10. 15 : 1). —
4. Konkurssimenettelyssä on velallisen persoonal-

linen vapaus melkoisesti rajoitettu siihen asti.

kunnes hän on valallansa vahvistanut pesänkir-

joituksen ja jättänyt pesän uskottujen miesten
haltuun, jotta hän olisi tarvittaessa saapuvilla

oikeudessa tai muualla pesää koskevien tietojen

antamista varten. --5. S :sta ulosottonienette

lyssä on osittain erityisiä määräyksiä. El. K.
Saar (ransk. Sarre, lat. Saravus), joki Länsi

Saksassa, Moselin lisä joki oik., alkaa Vogeeseilta.

Dononilta, virtaa pohjoista ja luoteista pääsuun
taa viininviljelys- ja paikoin kivihiilikaivosseutu

jen halki, aluksi Lothringenissa, sitten Saar-
gemöndistä alkaen Preussin Reinin-maakunnassa.
laskien Trierin yläpuolella Moseliin; 24ti km.
josta 121 km (Saargemiindistä alkaen) kuljet-

tavaa. Reinin-Marnen-kanavaan vie 63 km pitkä.

1.8 m syvä S:n-kanava (rak. 1S62 kivihiilen

kuljetusta varten). Lisäjokia: Nied vas., Eiohel.

Hl ies ja Prims oik.

Saar [zä.r], Ferdinand von (1 833 1 '.>i »ti i

.

itäv. runoilija. Aloitti uransa näytelmänkii joit

tajana (,,Kaiser Heinrich II", 1865-671. mutia
varsinaisen maineensa hiin saavutti, lyyrillisillä

runoillaan ja novelleillaan. Näistä mainittakoon:
,,Novellen aus österreieh" (1877), ..Gediehte"

(1882), „Schicksale" (1889), „Frauenhilder" (1892).

..Wiener Elegien" (1893). S:n runous on harvi-

naisen hienoa, joskaan se ei ole voittanut suuren
yleisön suosiota. IJ. Kr-)>.

Saarbriicken [zärbrykkon], kaupunki Länsi
Saksassa, Reinin-maakunnan eteläkulmassa lähellä

Lothringenin rajaa, kulkukelpoisen Saarin molem-
min puolin ratojen risteyksessä ; 105,089 as.

(1910). — Lud\vigskirche-kirkko (rak. 1762-75).

jossa Nassau-S.n kreivien hautoja, linna, raati-

huone, Vilhelm I :n ja Bismarckin muistopatsaat.

Lukio (per. 1615). vuorikoulu y. m. — Ollen

laajan ja rikkaan S :n k i v i h i i 1 i a 1 u e e n

(184 km2
) eteläpäässä S. on kasvanut kukoista

vaksi, monipuoliseksi teollisuuskeskukseksi: siinä

on kaikenlaisia rauta-, nahka- ja kemiallisia teh-

taita, villakehräämöitä. tupakkatehtaita y. m.

Harjoitetaan vilkasta kivihiili- ja koksikauppaa.
-— Sähköraitiotie. — Vähän S:n yläpuolella roo-

malaisilla oli silta Saarin yli (josta S :n niinii.

Vaihtelevien kohtaloiden jälkeen S. 1815 joutui

Preussille. S:n luona tapahtui ensimäinen
yhteentörmäys saks.-ransk. sodassa. Y.1909S:iin
liitettiin Saarin oik. rannalla olevat St. Johann
ja Malstatt-Burbacb nimiset kaupungit, jolloin

S:n asukasmäärä kasvoi lähes nelinkertaiseksi

I
1905 26,944 as.). E. E. K.

Saarburg [zärburhjj. 1. Kaupunki Länsi-

Saksassa, Lothringenin eteläosassa. Saarin var-

rella, ratojen risteyksessä: 10.019 as. (1910).

enimmäkseen katolisia. — Harjoitetaan kellon-

\ li lei -ien. hansikkaiden, ompelutuotteiden y. m.
valmistusta, olutteollisuutta. — S. on room.-ajan

Pons Sunivi. kuului keskiajalla kauan Met/.in

piispalle, 1661-1871 Hanskalle. Ranskalaiset val-

loittivat sen 1914. — 2. Kaupunki Länsi-Saksassa,
Heinin-maakunnan lounaisosassa lähellä Luxem-
burgin rajaa Saarin vas. rannalla Lenkin suussa;
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2,186 as. (1905). — Vanhan linnan rauniot;

katolinen opettajatarseminaari. Sekalaista teolli-

suutta, viininviljelystä. — S. syntyi 900-luvulla

perustetun linnan ympärille. Joutui 1727 Rans-

kalle, 1815 Preussille. Ranskalaiset valloittivat

S:n elokuussa 1914, mutta menettivät sen taas

pian. (E. E. K.)

Saarela. 1. S:n hovi Viipurin pitäjässä

Kärstilänjärven rannalla Viipurista Sortavalaan

* * ^r.^rar^ - *«*

Saarelan hovi.

johtavan valtamaantien varrella, käsittää nyk.

5 eri tilaa, yhteensä n. 3 manttaalia, 1,200 ha.

Tilalla (lähellä Tammisuon asemaa) on 2 tiili-

tehdasta, saha ja mylly sekä magneettimylly
rehukakkujen puhdistamista varten. Likeltä kar-

tanoa vie kapearaiteinen rata Tammisuon teh-

taille ja sieltä edelleen Viipuriin Papulanlah-

Jen rannalle. — Tilan alueella on useita kesä-

huviloita. — S. oli alkuaan keskustana siinä lah-

joitusmaassa, joka 1794 annettiin sittemmin Suo-

men kenraalikuvernöörille ja kreiville, vapaaherra
Fabian Steinheilille ja joka silloin käsitti

23 3
/4 tilaa. 8 vanhaa manttaalia. Hovi oli krei-

villisellä Steven-Steinheil-suvulla v:een 1890 ja

1890-98 tilanomistaja E. Terichoffilla. Nyk. omis-

taja (1915; v:sta 1898) kauppaneuvos J. Hallen-

berg. — Kaunis puinen päärakennus, joka on

eräänlaista Viipurin läänissä tavallista, venäläis-

peräistä uusklassillista tyyliä, on viime vuosism
alulta. Tilalla on muitakin vanhoja rakennuksia

(m. m. huvimaja, viljamakasiini ja kasvihuone).
— 2. Muista S. -nimisistä maatiloista mainitta-

koon S. Pielaveden pitäjässä, Pielaveden länsi-

rannalla samannimisessä kyljissä (omistaja 1915

kauppias P. Lyytikäisen perilliset). Pieni nahka-

tehdas, kauppa ja meijeri. Postiasema. Laiva-

laituri, pohjoisin Iisvedeltä Pielavedelle kulke-

valla laivaväylällä. Viime vuosis:n lopulla vielä

S. oli ympäröivien pitäjien liikekeskus ja kauppa-
paikka. A. Es.

Saarelainen ks. A h ti.

Saarenmaa (< vir. Kaaremaa, myös Kttresaar,

saks. ja ruots. ösel, Sjögrenin muk. < isl. ey-

sysla — saaripiiri, ven. Ezelj), saari Itämeressä,

Riianlahden suussa, n. 90 km pitkä idästä län-

teen, n. 40 km leveä ; 2,619 km 2
. Lähisaarilleen

(Muhu, Runo y. m.) S. muodostaa Liivinmaahan
kuuluvan S:n piirikunnan (2,835 km 2

), jossa

70,500 as. (1913). Hiidenmaasta S:n erottaa

Sölasalmi, Miiluista ajovallin katkaisema kapea
Pienisalmi. Rannikko, joka pohjoisessa ja luo-

teessa on korkeata ja kallioista (Mustjalan
„pank" pohj.-rannikolla 30 km), muualla yleensä
matalaa, on silpoutunutta, lahti- ja niemirikasta.

Suurin niemi on lounaiseen Riianlahden suun
poikki pistävä, 30 km pitkä, 3-8 km leveä Sör-
venniemi, joka vielä jatkuu 17 km pitkänä veden-
alaisena matalikkona. Vuoriperusta on ylä-siluu-
rista kalkkia (samaa, joka Itämeren toisella puo-
len pistää esiin Gotlannissa)

,
jota peittävät ohuet

jääkautiset kerrokset melkein kaikkialla. Pin-
nanmuodostukseltaan S. yleensä on alavaa, ta-

saista. Idästä länteen lähellä pohjoisrannikkoa
kulkee selänne, jonka länsipäästä etelään käsin
Sörvenniemelle lähtee haarake (korkein kohta 50
m yi. merenp.). Monet järvet ja joet pieniä. Il-

masto lauhkeampi kuin mantereella. Kuresaa-
ressa v:n keskilämpö -f5,9°C, tammik:n —3,7°C.

heinäkin -}-17.4°C. Metsinä (havupuita, koivuja)
on enää vain 2,8% S:n piirikunnan pinta-alalta:

S :11a enimmäkseen yllämainitulla selänneseudulla.
Soita paljon. — Asukkaat ovat virolaisia, lukuun-
ottamatta Runon ruotsalaisia, Kuresaaren saksa
laisia ja muutamia venäläisiä; uskonnoltaan n.
2U on protestantteja. Pääelinkeinoina maanvilje-
lys ja karjanhoito, molemmat Venäjän oloihin

verraten korkealla kannalla. Viljellään etupäässä
ruista, kauraa, ohraa, perunoita, pellavaa; S:n
piirissä 1900 oli 32.628 lehmää. 13,831 hevosta
(hyvässä maineessa), 49,051 lammasta ja vuohta.
13.878 sikaa. Piirikunnan pinta-alasta 1908 oli

peltoa ja puutarhaa 15.8%. niittyä ja laidun-

maata 73,9%. Tärkeä sivuelinkeino on kalastus.

Teollisuus kehittymätöntä, keskittyen Kuresaa-
reen. Kesäisin paljon saarenmaalaisia etsii työn-

ansiota mantereelta. — S:n pääkaupunki (ja ai-

noa kaupunki! on Kuresaar (Arensburg, ks. t.)
;

siinä on piirikunnan hallintoa hoitava maaneuvos-
kollegi (13 jäsentä). — Historia. S :.n asukkaat
olivat vanhemmalla keskiajalla rohkeita meri-

rosvoja: heitä vastaan Valdemar Seier 1206 teki

sotaretken perustaen saarelle linnoituksen, jonka
virolaiset kuitenkin pian hävittivät. V. 1227
kalparitarit tekivät ristiretken S :lle. joka val-

loitettiin ja käännytettiin. Pian senjälkeen muo-
dostetusta S :n hiippakunnasta (johon kuului myös
Läänemaa Virosta) n. 2

/3 joutui hallinnollisesti

S:n piispan alle. loput kuului ritarikunnalle.

Venäläisten ahdistamana piispa Johan von Munch -

hausen 1559 möi hiippakuntansa Tanskan kunin-
kaalle Fredrik TT :lle. joka antoi sen veljelleen

herttua Maunulle tämän Holsteinin osuutta vas-

taan. Maunu oli kuitenkin jo 1561 pakotettu luo

viittamaan melkein kaikki oikeutensa S:han ta

kaisin Fredrikille. Saaren hallintoa hoiti sitten

kuninkaan käskynhaltija 6 aatelisen maaneuvok-
sen avulla. Brömsebron rauhassa 1645 S. joutui

Ruotsille: S:n oikeudet säilytettiin. Vv. 1654-89

S. oli Kristiina-kuningattaren eläkemaita
:

sitä

hoiti kuvernööri. V. 1710 venäläiset valtasivat

Kuresaaren linnan, saaden siten S:n haltuunsa:

Uudenkaupungin rauhassa Ruotsi sen lopullisesti

menetti. E. E. K-

Saaren tulitikkutehdas k s. S a a r i 2.

Saargemiind [eärgemynt] (ransk. Sarregue-

mines), kaupunki Länsi-Saksassa, Lothringenissa
Reinin-maakunnan rajalla. Saarin varrella, Blie-

sin suussa. Saarin-kanavan lähtökohdassa, rato

jen risteyksessä; 15.384 as. (1910"), pääasiassa ka
tolisia. — Fajanssi-, plyysi-, tulitikku-, nahka-

y. m. tehtaita. —- S. oli alkuaan roomal. siirtola.

Saari. Lukuisista tämännimisistä maatiloista

mainittakoon seuraava! : 1. Valtion omistama.
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vuokralle annettu 4 manttaalin suuruinen everstin

säteritila (ruots. S aari s) Mietoisten (ennen

Mynämäen) pitäjässä, Mynämäen lahden pohjukan
lannalla. Kiinteistön kokonaisarvo on 300.000 mk.
(1907). Laivaliike Turusta ja Naantalista. —
S. on maamme vanhimpia kartanoita. Sitä tar-

koittanee jo eräässä, asiakirjassa v:lta 1295 mai-
nittu, Turun tuomiokirkolle kuuluva S:n tila,

jonka kirkko oli saanut haltuunsa piispa Johan-
nes I:n aikana (1286-90). Arvatenkin Kustaa
Vaasan hallituskauden alussa S. peruutettiin
kruunulle, jolta se oston kautta 1529 siirtyi

.Jaakkima Jaakkimanpoika Flemingille. Piakkoin
uudelleen kruunulle palautettuna S. oli kuninkaan-
kartanona, kunnes se 1614 alustiloineen annet-
tiin Eevert Kaarlenpoika Hornille (k. 1615)
hänen kruunulle lainaamansa rahasumman pan-
tiksi. V. 1638 S:n kuninkaankartano ja Vähä-
Saaren karjatalo sekä lisäksi 116 tilaa Mynä-
mäen pitäjässä (yhteensä 103 manttaalia) lah-

joitettiin Norrköpingin päätöksen ehdoilla Kus-
taa II Aadolfin äpäräpojalle Kustaa Kustaan-
pojalle (k. 1653) ; tämä tilaryhmä tuotti vuo-
sittain n. 2,330 talaria verotuloja. Sitten S. oli

Louhisaaren Flemingeillä ja tehtiin Kaarle XI :n

reduktsionin jälkeen sotilasvirkataloksi. Viimeksi
se oli Porin jalkaväkirykmentin everstin asuin
tilana. Sen haltioista virkataloaikana mainitta-
koon Viaporin rakennuttaja Augustin Ehrensvärd,
joka 1772 kuoli tällä tilalla, sekä ,,kustavilainen",
silloinen Porin rykmentin komentaja Juhana Fred-
rik Aminoff, jonka jälkeläisiä tilan myöhemmät
vuokraajat ovat olleet. Nyk. vuokraaja (1915)

vapaaherra I. A. Aminoff. -— Nyk. puinen, taite-

kattoinen päärakennus on v :lta 1777: 1700-luvulta

on myös kaksi siipirakennusta. Päärakennuksen
alla olevat holvatut kellarit lienevät jäännöksiä
kartanon muin. kivisestä palatsista, jota Vexio-
nius tarkoittanee luetellessaan S:n erikoisemmin
hyvin rakennettujen säterien joukossa.

2. Maatila (ruots. S a a r i s) Mäntsälän pitii-

lässä 20 km Järvelän rautatieasemalta, käsittää
ratsu-, augmentti- ja verotiloja yhteensä 1 ^jus
manttaalia, n. 1,650 ha. Tilalla on S:n tulitikku-

tehdas (per. 1904, tuotannon arvo 1914 l,s milj.

mk.), saha ja mylly. S:n, joka aikaisemmin on
ollut m. m. Sederholm- ja Broms-suvuilla, omis-
taa nyk. (1915) vapaaherra R. C. de la Chapelle.

Vanha taitekattoinen päärakennus. — 3. Maa-
tila Sahalahden pitäjässä, ks. Saarioinen.

4. Maatila Tammelan pitäjässä 6 km kirkolta

kaakkoon kauniilla paikalla Pyhäjärven ja Kuiva-
järven välisellä kannaksella, käsittiiä, paitsi S:n
ratsuvelvollista säteriä, Kankaisten ratsutilan

sekä 3 muuta tilaa, yhteensä n. 2 1
j3 manttaalia.

3,225 ha. — S. kuului alkuaan Mustialan (ks. t.)

kuninkaankartanoon ja oli v:sta 1563 Joensuun
Horneilla, jotka kuitenkin menettivät sen Kaarle
herttuan ja Sigismundin välisten riitojen aikana.
Tila annettiin 1612 rälssimies Martti Jaakon-
pojalle, jolta se siirtyi hänen vaimonsa jälki-

mäiselle miehelle Frans Johnstonelle (k. n. 1660).

Myöhemmin 1600-luvulla S. oli uudelleen, kuten
Mustialakin, Joeusuun Horneilla. Samoihin aikoi-

hin. 1600-luvun jälkimäisellä puoliskolla, maini-

taan S:n (joka silloin lienee käsittänyt useam-
pia eri tiloja) omistajina äskeisten lisäksi sekä

Lauritsa Creutz vanhempi ettii nuorempi ja

Pistolhjelm-suku, jolta tila naimisen kautta

periytyi Kuhlman-suvulle. Tältä S. seur. vuosis:n
alkupuolella, samoin avioliittojen kautta, joutui

kapteeni Johan Borgströmille ja Lepsen-suvulle
sekä viimemainitulta 19:nnen vuosis. puolivälissä

de la Chapelle-suvulle, jonka hallussa se vastai-

seksi on. Nyk. omistaja (1915) vapaaherra
V. E. de la Chapelle. — Taitekattoinen pääraken-
nus on V:lta 1805; sisustus on pääasiassa v :lta

1820. Taiteilija Albert Edelfelt oleskeli usein S:n
kartanossa, jonka ympäristöstä hiin on saanut

aiheen useihin tauluihinsa. — Lähellä kartanoa
on luonnonihanuudestaan kuuluisa jyrkkärintei-

nen, järvien ympäröimä S:n harju.

5. Kapteenin virkatalo (ruots. Holmagard
t. Saarisi Ulvilan pitäjässä lähellä kirkkoa,

suuruudeltaan 1,28 manttaalia. S:n omisti 1540

luvulla Kokemäen kartanon vouti Lauri Broke:
v:sta 1553 se kuului Ulvilan kuninkaankartanoon
ja joutui 1585 huomenlahjana muiden tilojen

ohella kuningatar Gunilla Bielkelle, joka 1596

lahjoitti sen Gulbrand Olavinpojalle. V:sta 1602.

jolloin S. lahjoitettiin Götrik Finekelle.

Kaarle XI :n reduktsioniin saakka sillä on
samat omistajat kuin Sunniemen iks. t.) karta-

nolla. Reduktsionin jälkeen S. määrättiin majurin
ja sittemmin kapteenin virkataloksi. V:sta 1879

tila on ollut vuokralla Rosenleweilla. Pääraken
nus on v:lta 1804. — 6. Entinen sotilasvirka-

talo (aikaisemmin kruunun karjatalo). jonka

maille Hämeenlinnan kaupunki 1778 siirrettiin.

A. Es.

Saari, ent. hallintopitäjä ks. Saario.
Saariasema ks. Asema.
Saarijärven reitti, läntisin Kymijoen vesistön

kolmesta suuresta latvareitistä (Saarijärven.

Viitasaaren ja Rautalammin reitit), alkaa Kars-
tulan ja Perhon pitäjäin rajoilta, josta vedet ke-

räytyvät Kyyjärveeh, laskien siitä Kimingin
järven, P ä ii j ii r v e n (ks. P ä ä j ä r v i 1)

.

Hepolammin (lännestä Karankajärven lisävedet).

Tuhmajärven, Kalmarinjärven, Mahlujärven
kautta Saari järveen (ks. t.) . Saarijär-

vestä vie Leuhuvirta Kallinjärveen ja reitti

jatkuu Kallinkosken, Majakosken, Summasjärven
sekii Summasvirran kautta Kiimasjärveen, johon

pohjoisesta lisävetenä yhtyy koko S. r:n vesistön

suurin lärvi. P y h ii j ä r v i (ks. P y h ä j ärvi
9). Kiimasjärvestä vie Kiimasvirta Naarajär
veen, joka Naarakoskea myöten laskee K u h-

n a m o j ä r v e e n (ks. t.), siinä yhtyen Viita-

saaren reitin tuomiin vesiin. — S. r:n koko sade-

alue on 3.113,2 km 2
, alueella on 9 suurempaa.

385 pienempää (kartalla näkyvää) järveä. Etäi-

syys Kyyjärven pohjoispäästä Kuhnamojärveen
(pitkin vesireittiä) 110.5 km: korkeusero Kyy-
järven ja Päijänteen vedenpintain välillä 72.n m
(Kyyjärven pinnan kork. 150, 17 m yi. merenp.)

[E. Blomqvist, ..Kymijoki ja sen vesistö" („Li-

siä Suomen hydrografiaan" II). Teksti sivv. 24-

32.] L. H-nen.

Saarijärven rovastikunta käsittää Saarijär-

ven. Konginkankaan, Pylkönmäen, Karstulan.

Viitasaaren, Kivijärven, Kinnulan ja Pihtiputaan

seurakunnat Porvoon hiippakuntaa.

Saarijärven tuomiokunta käsittää seuraavat
:'. kiirii jäkuntaa : 1. Saarijärvi ja Uurainen sekii

osa Äänekoskea; 2. Karstula; 3. Kivijärvi ja

Kinnula. Vaasan hovioikeuden alainen.

Saarijärvi. 1. Kunta, Vaasan. 1., Laukaan
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kihlak., Saarijärven-Uuraisten nimismiesp. ; kir-

kolle Äänekosken asemalta 35 km, Myllymäen
asemalta 60 km ja Jyväskylästä 66 km. Pinta-

ala 816.1 km-, josta viljeltyä maata (1910) 11,292

ha (siinä luvussa luonnonniityt 2,932 ha, viljaa-

kasvava kaskimaa 31,6 ha, puutarha-ala 13, i ha).

Manttaalimäärä 43 19
/24, talonsavuja 387, torpan-

savuia 472 ia muita savuja 396 (1907). 9,715 as.

(1914): 2,381 ruokakuntaa, joista maanviljelys

pääelinkeinona 1,421 :llä (1901). 1,399 hevosta,

5,669 nautaa (1912). — Kansakouluja 12(1915).

Yhteiskoulu (5-luokk.). Säästöpankki. Kunnan-
lääkiiri. Piirilääkärin asuinpaikka (Jyväskylän

piirin). Apteekki. Kunnansairaala. Eläinlää-

käri. — Teollisuuslaitoksia : 2 kotitarvesahaa,

6 myllyä (suurempaa), 1 meijeri. — Näkö-

alapaikkoja: Kulhanvuori Multian rajalla. —
2. Seurakunta, konsistorillinen, Porvoon
hiippak., Saarijärven rovastik.

;
perustettu kappe-

liksi Rautalammin emäseurakuntaan 1628 (ollut

todennäköisesti saarnahuonekuntana jo 1560-

luvulla), erotettiin omaksi khrakunnaksi 22 p.

huhtik. 1639 (lisättynä osilla Laukaan ja Ruo-

veden pitäjistä). S:een ovat aikoinaan kuuluneet

seuraavat nykyjään itsenäiset khrakunnat:
Karstula, Uurainen ja Pylkönmäki. — Kirkko
puusta, valmistui 1848. [K. J. Jalkanen,

,,Rautalammin vanhan hallintopitäjän historia"

(Suom. kirj. seuran pitäjänkertomuksia VI
1900); Jyväskylän ja ympäristön matka-opas

(1912) sivv. 166-171; „Saarijärven pitäjä" ^Suo-
malainen" 1913 nro 62 A); H. Wegelius, „Saari-

järvi socken" (Suom. matkailija-yhd. aikak. 1899,

sivv. 59-65) ; A. L. Nyman, ,,Muinaismuistoja

Laukaan kihlakunnasta" (Suom. muinaism.-

yhd. aikak. V).] — 3. Järvi, samannimisen
pitäjän kirkolla, Saarijärven reitissä
(ks. t.), suurin pii. 9,i km lännestä itään,

suurin lev. 3,i km, pinta-ala 20,3 km 2
, pinta

117.16 m yi. merenp. Rannat yleensä korkeah-

koja ja metsäisiä, paikoittain kuitenkin alavia

niittymaita. Itäpään pohjoisrannalla yhtyy
S:een Iso-Lumperoinen Palaavasalmen kautta,

lounaiskulmaan tulevat Saarijärven reitin ylä-

vedet Riekonkosken ja Taipaleenkosken kautta;

S;sta laskevat vedet Leuhuvirtaa myöten Kal-

linjärveen, tästä Kallinkosken ja Majakosken
kautta Summasjärveen j. n. e. — S:n itäpään

poikki lauttakulku Saarijärven-Myllymäen maan-
tielle. L. H-nen.

Saarikoski, harkkohytti Kuhmoniemen pitä-

jässä. Perustamisluvan sai 1874 tehtaanhoitaja

F. E. Bergström. Lakkautettiin jo 1878 silloin

sattuneen tulipalon johdosta.

Saarinen, Gottlieb Eliel (s. 1873 Ranta-

salmella, isä rovasti Juho Saarinen) , arkkitehti

Polyteknillisestä opistosta 1897. Toimi vv. 1897-

1905 arkkitehtuuritoimiston Gesellius-Lindgren-

Saarinen jäsenenä ; toimiston huomatuimmista
töistä mainittakoon: Pariisin maailmannäyttelyn
paviljonki (1900), Palovakuutus o.-y. Pohjolan

talo, Fabianinkatu 17, maisteri R. E. VVesterlundin

huvila Hvitträskissä, toimiston oma huvila sa-

massa paikassa, Suur-Merijoen kartano sisustuk-

sineen Viipurin lähellä, Kansallismuseo, Pohjois-

maiden osakepankin talo Helsingissä. V. 1903
tarjottiin jollekin Gesellius-Lindgren-Saarisen
toimiston jäsenelle Diisseldorffin Kunstge\verbe-

schulen rakennustaiteen professorin virka. Toi-

P-

Eliel Saarinen.

Huberin liiketah

misto kutsuttiin panemaan töitään näytteille

Wienin arkkitehtuurikongressiin 1908 sekä Leip-

zigin rakennustaidenäyt-

telyyn 1913. Yhdessä H.
Geselliuksen kanssa S. suo-

ritti toht. P. Remerin yksi-

tyistalon (Berliinin lähel-

lä) piirustukset. S :n yksin
suorittamia ovat seu raa-

vain rakennusten piirus-

tukset: Helsingin asema-
talo. Joensuun ja Lahden
kaupungintalot. Esto-pank-
ki Tallinnassa. Saanut pal-

kintoja seuraavissa huo-

mattavimmissa kilpailuis-

sa: Helsingin asematalo,

I palkinto, Viipurin asema-
talo, I ja II p. ;

yksityis-

talo Essen-Ruhrissa, II p.

:

Joensuun kaupungintalo I

Helsingissä I p.; Esto-pankki Tallinnassa I p.

:

Lahden kaupungintalo 1 p. ; Gewerbevereinsltau-

Riiassa I p. ; Austraalian uuden pääkau-
pungin asemakaava II p. ; Tallinnan asemakaava-
kilpailu I p. Nimitettiin 1905 Pietarin keis.

taideakatemian jäseneksi ja samana vuonna kut-

suttiin kilpailemaan rauhanpalatsista (piirustuk-

set Ateneumissa) ja 1909 panemaan näytteille

töitään Berliinin isoon taidenäyttelyyn. Kutsut-

tiin kaupunginasemakaava-asiantuntijaksi Buda-
pestiin 1911 ja Tallinnaan 1912. V. 1913 S. sai

kansainvälisessä rakennustaidenäyttelyssä Leip-

zigissä kultamitalin, suunnitteli 1914 ratkaistun

uuden murtokadun, Kaisaniemenkadun, pani 1 9 1 •">

näytteille suurisuuntaisen Munksnäs-Hagan huvila-

kaupungin suunnittelun piirustukset, asutus- y. m.

laskelmat ja kipsimallin. S:n taiteelle ominaisia

on sopusointuinen rauhallisuus, esitystavalle li-

säksi sulava hienostus ja maltillisuus.

Saario (myös Saari t. Saarioinen, ruots.

Sari s t. Sari oi s), muinainen hallintopitäjä,

main. jo 1390, käsitti Vanajaveden ja Rautun-

selän lounaispuolella olevan osan Sääksmäen pitä-

jää, jota vielä nyk. sanotaan Saarioispuoleksi.

Akaan ja Kylmäkosken, osan Urjalaa ja Humppi-
lan sekä näiden seutujen erämaa-alueita Pohjois-

Hämeessä. A. Es.

Saarioinen. 1. Säteri Sahalahden pitäjässä lä-

hellä kirkkoa, käsittää 1 1 /o manttaalia, n. 700 ha.

Tilan, joka aikaisemmin on ollut OgiLvie- (1648-69).

Ramsay- (1669-1772), Villandt- ja Gripenberg

suvuilla, ovat viime aikoina omistaneet nimismies

F. Sillman ja hänen leskensä o. s. Gripenberg

(v:een 1871), maanvilj. A. V. Yirzenius ja hänen

leskensä (v:een 1877) sekä maanvilj. J. F. Saa-

rioinen, jonka hallussa S. nyk. (1915) on. -

2. Ent. hallintopitäjä, ks. Saa rio. .1. Es.

Saarion pitäjä ks. S a a r i o.

Saariselkä (myös Suolloselkä; hip.

suollo = saari) . Tällä nimellä nimitetään yleensä

Raututunturista itään olevaa Maanselän osaa

Talkkunaoaivin ympäristöille saakka (vrt. Maan-
soi k ä). Huomattavimmat huiput S :ssfi ovat S o-

k u s t i (744 m) . K u i k k a p ä ii (725 m)

.

V u o r n a p ä ä (712 m ) . T a 1 k k u n a o a i v i

(633 m), Tuiskupää (560 m) y. in. S:ssä esiin-

tyvä vuorilaji on pääasiallisesti granuliittia. -

S:ksi nimitetään myös joskus laajempaa Maan
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-elän osaa nimittäin aina Peltotunturista Talk-

kunaoai viin asti. L. H-nen.
Saarli ks. saali.
Saarlouis [zärluV], kaupunki ja ent. linnoitus

Lii nsi -Saksassa, Reinin-maakunnan lounaisosassa,

Saa iin vas. rannalla. Saarbröckenin kivihiili

alueella; 15,364 as. (1910). — Harjoitetaan nahka-.

emalji- ja posliiniteollisuutta, nahkakauppaa. —
S : n perusti Ludvik Xl\ r

Lothringenin suojaksi

ja sen linnoitti Vauban 1680-85; joutui 1815
Preussille. Linnoitus hylättiin 1889. — Mar
salkku Ney'n syntymäpaikka.
Saarna. Kristillinen s. oli alkuaan lähetys-

puhe juutalaisille ja pakanoille. Useita esi-

merkkejä sellaisista |>uheista on Apostolien
teoissa. Ulkonaisina esikuvina olivat osaksi juu-

talaisten synagogapuheet, osaksi stoalaisten y. m.
kiertävien filosofien esitykset. Jälkimäisten vaiku-

tus un selvästi huomattavissa vanhimmassa säily

neessä kristillisessä s:ssa, n. s. 2 :sessa Klemensin
kirjeessä, ja varsinkin Origeneen homilioissa

(- saarnoissa) . Origeneen s:t ovat henkeviii

ja kuvannollisia raamatunselityksiä. Mutta ennen
l>itkää saa ontto retoriikka yhä suuremman vai

Iän; silti voi etevä kristillinen persoonallisuus,

kuten K r y s o s t o m u s puhua henkevästi ja

rakentavasti. Lisäksi opillinen kiivailu ja pole-

miikki ottavat s:lta kaiken rakentavan sisällyk-

sen. Tämä oli itämaisen s :n häviö. — Länsi-

mailla kohoaa Augustinus myöskin saar-

naajana verrattomasti aikalaisiansa korkeam-
malle. Vaikka hänkin liikkuu retoriikan muo-
doissa, antaa henkinen voima ja it.sekoetun vie-

hättävyys hänen s:lleen mukaansatempaavan
tenhovoiman. Hän saarnasi tav. jatkuvasti koko-
naisista raamatullisista kirjoista, ja nämä s:t

ovat siten satoina vuosina olleet malleina ja

lähteinä keskiajan saarnamiehille. Vasta B e r n-

li a r (1 C 1 a i r V au x' lainen on hänen jäl-

keensä ensimäinen itsenäinen saarnaaja. Häntä
elähyttää mystillinen rakkaus Jeesukseen, jota

hän Korkean veisun hehkuvilla väreillä mielel-

lään kuvailee. — Keskiajan katolisessa kir-

kossa s. katoaa ajaksi kokonaan jumalanpalve-
luksesta. Latinankielinen messu anastaa kaiken
sijan. Kaarle Suuren aloitteesta julkaisi Paulus
Diaconus kokoelman malli-s:oja, homiliariumin,
pappeja varten. Uuden vaiheen s:n historiassa

aikaansaavat 13 :nnella vuosis. k e r j ä 1 ä i s

in unkistot. S. tulee heille väkeväksi aseeksi

maallistumista ja kerettiläisyyttä vastaan. Hei-
dän puheensa ovat kansanomaisia: he höystävä!
niitä milloin kompasanoilla ja sukkeluuksilla,
millein pyhimystaruilla ja aikaansaavat suuren-

moisen vaikutuksen. Mainehikkain heistä oli

Berthold Regensbur g i lainen (fran-

siskaanimunkki, k. 1272). Mystiikan s :11a on sv

viilti vaikuttava merkitys. Keskiajan Kristus-

mystiikka puhkeaa siinä täyteen kukoistukseen.
Mystikot, kuten Bona vent ura. Eekart ja Ta u 1 e r,

sekä Thomas Kempiläinen olivat henkeviii ja psy-

kologisesti tarkkanäköisiä saarnaajia. Varsinaiseen
sunnuntaijumalanpalvelukseen s. ei kuitenkaan
päässyt, mutta sillä oli oma aikansa pyhä- ja

juhlapäivinä; pyhimyspäivinä saarnattiin pyhi-

mysten kunniaksi. Uskonpuhdistuksen edelläkävi-

jät (Wyelif, Uus) ovat s:n innokkaita edusta-
jia.

Uskonpuhdistuksen miehille s. oli

mitä tärkein ase taistelussa paaviutta vastaan.

L u t h e r i n s :t ovat evankelisia ja verrattoman
kansanomaisia. Keskiajan kuvannollisuuden si-

jaan astuu yhä enemmän historiallinen ja asial-

linen selitys. Kertomuksia ja kansantaruja
Luther mielellään käyttää asian valaisemiseksi.

Polemiikki skolastikkoja ja paavilaisia vastaan

on ankara. Mutta kaikkialla esiintyy itse-eletyn

voima ja tuoreus. M e 1 a n e h t li o n on enemmän
opillinen. Opin puhtaus on hänestä tärkeintä.
Julkaisemiensa s. -juurien kautta hän vaikutti

syvästi aikansa luterilaiseen papistoon. Puhdas-
oppisuus tuli ajan tunnussanaksi. Uskonpuhdis-
tuksen opetusharrastus synnyttää katekismuksen
opinkappaleisiin sovitetun s:n. — Zwingli ja Cal-

vin olivat myös huomattavia saarnamiehiä
;

sa-

moin Englannissa Latimer ja Knox. Evankeli-
sen s:n vaikutuksesta jesuiitat katolisella taholla

alkavat kiinnittää s:aan huomiota.

Vaikkakin puhdasoppisuudella oli muutamia
henkeviä saarnaajia, kuten Johann Arndt
(ks. t.) ja Christian Seriver (ks. t.),

oli sen s. yleensä kaavamaista, kuollutta ja

epäkäytännöllistä. Pietismi sitävastoin suu-

resti elvytti s:aa, pannen herätyksen ja kään-
tymyksen sen varsinaiseksi päämääräksi. Pietis-

tisen s:n edustajista ovat paitsi Speneriä ja

Franekea huomattavat eritoten Rambach, Frese-

nius. Bengel ja Roos. Herrnhutilaisuuden voimak-
kain s.-mies oli Zinzendorf itse. Anglosaksilai-

sessa maailmassa metodismin (»siintyminen mer-
kitsee s:n nousukautta (Wesley ja Whitefield)

.

R a t s i o n a 1 i s m i n vallitessa tiima käytännöl
linen päämäärä yhä enemmän mataloitui : s.

muuttui siveelliseksi esitelmäksi tai yleishyödylli-

seksi luennoksi. Lutherin evankelisesta s:sta ei

ollut enää mitään jäljellä. — Kun sitten Euroo-
pan kansoissa 19:nneu vuosis. alussa tapahtui

uusi herätys, sai s. jälleen evankelisen sisäl-

lön. Uuden s:n teorian esitti Schleier-
m a c h e r, jonka mukaan s. on ensi sijassa oleva

seurakunnan uskontajunnan ilmaisu. Sellaisena

on s. välttämättömästi perustuva kokemukseen,
ja sen keskuksena on Kristus. Mutta samalla on
s :11a oleva puhetaidon vaatima muoto. Sehleier-

maeherin omat s:t ovat siinä suhteessa taituruu-

den huipulla, mutta suhteellisesti vaikeatajuisia.

Kansanomaisempi oli s:issaan innokas liiteriini

nen Klaus Harms.
Nykyajan s:ssa voidaan huomata erilai-

sia suuntia ja vaatimuksia. Yhteinen piirre

on käytännöllisyyden vaatimus; kuivaa opilli

suutta vierotaan. Mutta sitten tiet eroavat. Toi-

set vaativat etupäässä raamatullista s:aa,

siis tekstin raamatullisen aatesisällön esittä-

mistä. Toiset harrastavat a m e r i i k k a 1 a i s t a

h e r ä t y s-s:a a, jossa vilisee enemmän tai vä-

hemmän soveliaita kertomuksia ja kaskuja. Vih-

doin usealta taholta vaaditaan n. s. sosiaa-
lista s:aa, joka erityisesti kiintyy yhteis-

kunnallisten epäkohtien korjaamiseen. Uudem-
man ajan s :n merkkimiehistä mainittakoon vielä

Saksasta tunnustuksellisen luterilaisen s:n edus
tajat Löhe (k. 1872). Ludwig Harms (k. 1865).

Thomasius (k. 1875) ja Luthardt (k. 1902), ru-

nollinen puhuja ja etevä kertoja Gerok (k. 1890).

käytännöllinen ja nerokas Frommel (k. 1898)'-.

voimakkaasti omaperäinen, raamatullinen J. T.

Beek (k. 1878). pietistejä lähellä olevat Tholuck
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(k. 1877), ja Heinr. Hoffmann (k. 1899), sosiaali-

sen s:n edustaja Fr. Naumann (s. 1860); Tans-
kasta J. P. Mynster (k. 1854) ja Martensen (k.

1884), Grundtvig (k. 1872) ja D. G. Monrad (k.

1887). Sveitsin reformeeratusta kirkosta on mai-
nittava Vinet (k. 1847) ja Ranskan reformeera-

tusta kirkosta voimakas herätyssaarnaaja A. Mo-
nod (k. 1856). Anglikaanisen kirkon huoma-
tuimpia edustajia tällä alalla ovat korkeakirkol-

liset Newman (k. 1890 room.-kat. kardinaalina),

Pusey (k. 1882), Samuel Wilberforce (k. 1873),

väljä-kirkollisen suunnan miehet, lahjakas ja

psykologisesti tarkkasilmäinen saarnaaja F. W.
Robertson (k. 1853), sosiaalisista harrastuksis-

taan tunnetut Kingsley (k. 1875) ja Maurice
(k. 1872). Baptistien maailmankuulu saarnamies
on Spurgeon (k. 1892). Skotlannista on mainittava
Th. Chalmers (k. 1847) sekä Henry Drummond
(k. 1897). Ameriikan suurin saarnamies 1800-

luvulla oli H. W. Beecher (k. 1887), joka kuu-
lui kongregatsionalistiseen kirkkoon samoinkuin
kuuluisa evankelista Moody (k. 1899) ;

Th. de

Witt Talmage (k. 1902) oli kaikessa voimakkuu-
dessaan liiallisia äkkivaikutuksia tavoitteleva.

Episkopaalisessa protestanttisessa kirkossa toimi
Phillips Brooks (k. 1893), Beecherin jälkeen

Ameriikan etevin saarnamies. Suomenkielisestä
s. -kirjallisuudesta ks. Hartauski rj alli-
suu s. [Schianin yleiskatsaus s:n historiaan

.,Realencyklop. f. prot. Theol. u. Kirche" (XV,
1904)), Hering, „Die Lehre von der Predigt"

(1905), Quensel, „Homiletik" (1910). E. Berg-
roth, „Vartijanääniä Suomen Sionista: Men-
neiltä vuosisadoilta ynnä katsahdus suomalaisen
saarnan historiaan" (1886).] E. K-a.
Saarnaaja ks. Salomon saarnaaja.
Saarnaajamunkit ks. Dominikaanit.
Saarnaajaveljet ks. Dominikaanit.
Saarnahuone ks. Rukoushuone.
Saarnastuoli on kehittynyt kirkon kuoria erot-

tavan aitauksen vieressä olevista lukupulpeteista
(ambo), joilta diakonit, piispan ollessa estettynä

ottamasta osaa jumalanpalvelukseen, vanhan kir-

kon aikana lukivat saarnan. Piispa itse puhui
tavallisesti alttarin takana olevalta korotetulta

istuimeltaan. Keskiajalla s. oli usein sangen syr-

jäytetyssä asemassa, joskus se puuttui kokonaan.
Vasta kerjäläismunkkien aikaansaaman saarnan
(ks. t.) arvon nousun vaikutuksesta s:lle alettiin

etsiä yhä huomattavampaa paikkaa kirkon keskus-
osassa seurakunnan näkyvissä. Neli-, myöhemmin
useampikulmaisella rintasuojuksella varustettu

puhujanpaikka asetettiin pylvään päähän, varus-
tettiin kaikupohjalla ja kaunistettiin usein tai-

teellisesti. A. J. Pii.

Saarni (Fraxinus cxcelsior), komea, jopa 30 m
korkea O/eaccce-heimoon kuuluva puu, jolla on
tumma, harvaan pariliuskaisten, päätöparisten
lehtien muodostama latvus. Kukat pienet, mi-
tättömät, teriöttömät. sekasopuiset, runsaskuk-
kaisissa, kerrotuissa tertuissa, keväisin ennen
lehtiä puhkeavia. Hedelmä on pitkä, litteä, siive-

käs pähkylä. Talvellakin tuntee s:n helposti nuo-
rien oksien paksuudesta ja mustista suurista sil-

muista. S. kasvaa melkein koko Euroopassa.
Meillä harvinaisena Etelä-Suomessa, hajallaan
muiden puiden joukossa multavissa, tukevissa t.

kosteahkoissa, valoisissa lehdoissa. Löytöpaikat
ovat meillä usein kaukana toisistaan, paitsi Ah-

*Jf

Saarni. 1 hedelmiä kantava
oksa, S kukinto ry h mä, 3 yk-

sityinen kukinto.

venanmaalla, jossa s. on yleinen ja metsiköltäkin
muodostava. Pohjoisin villin s:n kasvupaikka on
Asikkalassa. Yleisesti

kauniina koristepuuna
viljelty. Ulkonäöltään
ja muilta ominaisuuk-
siltaan tammea muis-
tuttava puuaine on ar-

vokasta ajoneuvoihin,

laivanrakennuksessa ja

erilaisiin puusepäntöi-
hin. -— Sukuun kuuluu
noin 40 pohj. pallon-

puoliskolla kasvavaa la-

jia, eräs näistä m a n-

n a-s. (Fr. ornus) ; ks.

siitä Manna. K. L.

Saaroinen, kylä Met-
säpirtin pitäjässä ja

ent. lahjoitusmaa, loh-

kaistu Petäjärven ho-

vin alaisesta lahjoitus-

maasta. Kun valtio

1873 osti sen lampuotien lunastettavaksi, käsitti

so 10,917 ha, 10 "/»e vanhaa manttaalia. Täällä
1^37 tapahtuneista väkivaltaisuuksista ks. P e t ä-

järvi. A. Es.

Saarto, kansainvälinen pakkotoimenpide, jolla

valtio erottaa toiselle valtiolle kuuluvan rannikon
tai sataman liikeyhteydestä meren puolelta. S.

pannaan toimeen siten, että sotalaivat, vedenpääl-
liset tai vedenalaiset, muodostavat s.-ketjun, jossa
laivat ovat siksi likellä toisiaan, että s. todella

on tehokas. Jotta s. olisi oikeudellisesti vaikut-

tava, on se ilmoitettava saarronalaisen paikan
viranomaisille, saatettava muiden valtioiden tie-

toon. Rannikkoa läheneville laivoille, joilla ei

ole tai joilla ei voida olettaa olevan s:sta tietoa,

on annettava erikoisilmoitus. — S. tulee etupäässä

kysymykseen sotaisena toimenpiteenä. Neut-
raalinenkin laiva, joka silloin yrittää „murtaa
s:n", vallataan ja sitä kohdellaan samalla ta-

valla kuin merisotasaalista yleensäkin. Neutraa-
lista laivaa, jonka onnistuu murtaa s., ei jäljestä-

päin, jos se merellä tavataan, ole lupa ottaa saa-

liiksi. — S:oa voidaan kuitenkin käyttää rauhan-
kin aikana (n. s. blocus pacifique) pakkotoimen
piteenä esim. sellaista valtiota vastaan, joka jät

tää jonkun velvoituksen täyttämättä, tosiasial-

lisesti kuitenkin ainoastaan heikonpuolisia val-

tioita vastaan. — Vaikka ulkopuolella olevilla

valtioilla tällöin ei oikeastaan olo mitään neut-

r ali teet tivelvollisuuksia, kohdistuu rauhan aikai

nen s. miltei aina niidenkin laivoihin siten, että

niitäkin estetään s:n-alaista rannikkoa lähene-

mästä tai sieltä lähtemästä (muutenhan s. jäisi-

kin jotenkin tehottomaksi); pidätettyjä laivoja ei

kuitenkaan tuomita menetetyiksi, vaan ne palau-

tetaan omistajilleen s:n päätyttyä. [Fouchille.

..Du blocus maritime" (1882). Söderqvist, ..Le

blocus maritime" (1908), Staudacher, ..Die Frie-

densblockade" (1909).] R. E.

Saartokaivanto, piirityssodassa kaivettu am-
pumakaivos, k s. 1* i i r i t y s.

Saarua ks. A j o v e r kko.
Saarva ks. Saukko.
Saastamala (t. Sastamala), Ylä-Satakun-

nan vanhin kirkkopitäjä, jonka kirkko oli Kar-
kussa. Kun pitäjä myöhemmin keskiajalla jaet-
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tiin, nimitettiin Karkkua Ylä-, Tyrvään pitäjää

Äla-Saasfamalaksi. Nimi oli käytännössä vielä

1553. S:n asukkailla oli Merikarvian seudulla

kalavesiä, josta seikasta muistona on viimemain.

pitäjän ruotsalainen nimi Sastmola. [J. 0. 1.

Rancken, „Sastamala" (1888).] A. Es.

Saastamoinen, H., toiminimi Kuopiossa, jonka

perustaja kauppaneuvos Herman Saastamoinen
is. 1850 Keiteleellä) aloitti liikkeen 1876 vaati-

mattomissa olosuhteissa, harjoittaen yksinomaan
kauppaliikettä v reen 1888, jolloin osti Syvän-
niemen sahan Karttulassa. Saha muutettiin

1890 rullatehtaaksi ja 1901 perustettiin Haapa-
niemelle Kuopion ulkopuolelle toinen rulla-

tehdas sekä höyrymylly. Syvänniemen rullatehdas

paloi 1906, uusittiin seur. v., Haapaniemen rulla-

tehdas laajennettiin 1913 Suomen ja maailman
suurimmaksi laitokseksi alallaan ja sam. v. mylly
muutettiin uudenaikaiseksi valssimyllyksi vilja-

elevaattoreineen. Käyttövoimana molemmissa rulla-

tehtaissa on sähkö; Haapaniemen sähkötehtaasta

saa myös Kuopion kaupunki sähkövirtaa. Työ-

väestö Haapaniemen rullatehtaalla 1913 oli 703

henkeä (valmistusarvo 1,358,600 mk.). Syvän-
niemen rullatehtaalla 280 henkeä (550,000 mk.),

myllyssä vain joku kymmenkunta. — V. 1912

toiminimi myi kaikki teollisuuslaitoksensa, mo-
net hyvin hoidetut metsänsä ja maatilansa O.-y

H. Saastamoinen limited nimiselle yh-

tiölle (osakepääoma 7.5 milj. mk.). Vanha toimi-

nimi harjoittaa edelleen tukkukauppaa ja mylly-

liikettä. Uuden yhtiön suurimpana osakkaana ja

pääjohtajana on kauppaneuvos H. Saastamoinen,
toisena huomattavana osakkeenomistajana skotl.

lankateollisuutta harjoittava toiminimi J. & P.

Coats, limited.

Saastuttamaton sikiäminen (nim. neitsyt Ma-
rian ; lat. concepiio immaculata virginis Marice),

katolilainen oppi, jonka Pius IX bullassa: „In-

effabilis Deus" 1854 vahvisti. Sen mukaan on

pyhä neitsyt siinnyt ilman perisynnin tahraa.

Oppi oli jo keskiajan loppupuolella ..hurskaana

mielipiteenä" kunnioitettu ja varsinkin fransis-

kaanien keskuudessa suosittu, vrt. M a r i a n p a 1-

v e 1 u s. E. K-a.

Saatana (hepr. sätän, seitan = vastustaja, viha-

mies, vihollinen) ks. Perkele.
Saatava ks. Saaminen. Virkasivu-

tulot. Papin s:t ks. Papiston palkkaus.
Saattokellot ks. R u u m i i n k e 1 1 o t.

Saattokirje ks. Suojeluskirje.
Saavedra, A n g e 1 de ks. Riva s.

Saavutettu oikeus (jus qucesitum), subjektii

vinen oikeus, joka perustuu johonkin (yksityis-

laikka julkisoikeudelliseen) oikeustoimeen eikä

siis yksistänsä lainsäännökseen. Vanhempi tieteis-

oppi asetti usein s:n o:ii vastakohdaksi ..luon-

taisille" eli ..synnynnäisille" oikeuksille, joita

yksilöillä katsottiin olevan säädetystä laista riip-

pumatta. — Sittemmin on s:n o:n käsite ollul hy
vin riidanalainen, ja moni kieltää siltä nykyänsä
kaiken oikeutuksen. Selvää ei myöskään ole. mikä
erikoismerkitys s :11a o :11a oikeastaan tulisi olla

muihin subjektiivisiin oikeuksiin verrattuna.

Useiden maiden valtiosäännöt (m. m. Suomen
hallitusmuodon 39 § : ..lailliset oikeudet ja saa-

vutetut erioikeudet") turvaavat s:t o:t; silloin on
ilmeistä, että niiden lakkauttaminen voi tapah-

tua ainoastaan valtiosäännön muuttamisesta sää-

detyssä järjestyksessä. (S:ille o:ille tuleva turva

on muuten likeisessä yhteydessä sen säännön
kanssa, että laeille ei anneta taannehtivaa eli

retroaktiivista vaikutusta.) S :jen o:ien kanssa on
yhteydessä myöskin kysymys valtion korvaus-
velvollisuudesta. [G. Meyer, ,,Der Staat

und die erworbenen Rechte" (1895).] R. E.

Saaz [zäts] (tsek. 2atec), kaupunki Pohjois-

Böömissä, Egerin (ylitse riippusilta) oik. ran-

nalla, ratojen risteyksessä; 17,130 as. (1910).

enimmäkseen saksalaisia. — Useita vanhoja kirk-

koja (vanhin v:lta 1206), raatihuone (v:ltal559),

Joosef II : n muistopatsas. Vlälukio. Kuuluisa hu

malain markkinapaikka (.,S:n humalat"). Lisäksi

harjoitetaan kone-, rautatavara-, olut- y. m. teol-

lisuutta. - S. on sangen vanha kaupunki ; oli

hussilaisten luja linna, josta luopuivat vasta Val-

keanvuoren taistelun (1620) jälkeen; S. sittem-

min saksalaistin.

Saba ks. S a b a 1 a i s e t.

Sabac [-Is], kaupunki Pohjois-Serbiassa, Sa-

van oik. rannalla Itävallan rajalla; 11,541 as.

(1910). — Rappeutunut linnoitus (joka oli turk-

kilaisten hallussa v:een 1867). tulliasema, lukio.

Harjoitetaan maalaistuotteiden kauppaa. — S:n
luona serbialaiset 1806 voittivat turkkilaiset.

E. E. K.

Sabal ks. P a 1 m e t t op almu.
Sabalaiset (arab. Salm, hepr. Sebä) , muin.

etelä-arab. kansa ja valtakunta, jonka historian

pääpiirteitä tunnetaan ainoastaan piirtokirjoi-

tuksista. S:sten arvellaan Pohjois-Arabiasta

siirtyneen Jemeniin, missä vähitellen saivat hal-

tuunsa minalaisten (ks. t.) johtoaseman ja kau-

pan. Raamatun mukaan oli s:n valtakunta ole-

massa jo Salomonin aikana, jolloin sitä muka hal-

litsi kuuluisa ,,Saban kuningatar". Mutta tämä
ajanmääritys on monesta syystä epäilyttävä. En-
simäinen varma tieto s:sta on V:lta 719. jolloin

eräs Itamara ..sallalainen" maksoi veroa Assy-

rian kuninkaalle Saigonille. S :n omissa piirtokir-

joituksissa mainitut hallitsijat olivat arvonimi-

tyksestään mukarrib (..siunaava"! päättäen al-

kuaan pappisruhtinaita, jotka asuivat ensin

Sinvähissa, sitten Maribissa. Minalaisvallan ku-

kistuttua 6:nnen vuosis:n keskivaiheilla Sahan
hallitsijat nimityttivät itseänsä kuninkaiksi. Toi.

sella vuosis:lla e. Kr. pääsi valtaan HirnJarista
oleva hallitsijasuku, jonka jäsenillä oli arvo

nimenä ,,Sahan kuningas ja Raidanin (Himjarin)

herra". Samaan aikaan, luultavasti 115 e. Kr..

Etelä-Arabia sai oman ajanlaskunsa, jota nouda-

tetaan piirtokirjoituksissa. Myöhemmin, aina

meidän ajanlaskumme 6:nteen vuosisataan, saba-

lais-himjarHaisten ruhtinasten arvonimityksenä"

oli ..Sahan kuningas, Raidanin. lladramautin ja

Jemanatin herra". — Intian ja Välimeren ranta-

maitten välinen kauppa, joka kautta vuosisato-

jen oli s:n hallussa, tuotti maalle suurta varal-

lisuutta ja siihen perustuvan kulttuurin, jonka

todisteena ovat lukuisat linnojen, temppelien ja

muiden suurten rakennusten rauniot, kirjoituk-

set, rahat ja ta idetuotteet. Huhu Saban rikkau-

desta aiheutti keisari Augustuksen yrityksen val-

loittaa ..Onnellisen Arabian", mikä ei kummin-
kaan onnistunut (ks. Aelius G ali us). Seu-

raavilla vuosisadoilla s:n voima kuitenkin vähi-

tellen supistui. Syynä oli osaksi se, että ptole-

maiolaiset. ja roomalaiset olivat ruvenneet käy-
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määri Intiassa vesiteitse Arabian ohi, osaksi

Etelä-Arabiassa syttyneet selkkaukset. Kolman-
nella vuosis. abessiinialaiset anastivat osan Tiliä-

maa ja siten ehkäisivät kauppayhteyttä Pohjois-

Arabian kanssa. Kuudennella vuosis. eräs juuta-

lainen pääsi Saban kuninkaaksi ja joutui riitaan

abessiinialaisten kanssa, jotka lopulta valloittivat

koko Etelä-Arabian. Päästäksensä abessiinialais-

ten vihatusta ylivallasta Saban ylimykset anoi-

vat apua persialaisilta. Nämä Khosrau Anusir-
vanin aikana tosin karkoittivat abessiinialaiset,

mutta laskivat maan oman valtansa alle. Etelä-

Arabia kuului sitten, ainakin nimellisesti, Per-

siaan islamin voittoon saakka. [,,Maailmanhisto-
ria", II. Arabialaiset.] K. T-t.

Sabatier [-tje'J, Louis August e (1839-

1901), ransk. reformeerattu teologi. S. toimi v:sta
1868 reformeeratun dogmatiikan professorina
Strassburgissa, jonka 1871 siirryttyä Saksalle

hän muutti Pariisiin, minne hallitus 1877 perusti

evankelisen tiedekunnan. S. tuli siihen heti dog-

matiikan professoriksi ja työskenteli innokkaasti
lempiaatteensa, uskonnon ja kulttuurin sovitta-

misen puolesta. Tieteelliset saavutuksensa hän
esitti teoksessa : „Esquisse d'une Philosophie de
la religion d'apres la psychologie et Fhistoire"

(1897). Teos saavutti suuren menestyksen ja vai-

kutti m. m. huomattavasti katolisen modernismin
(ks. t.) kehitykseen Ranskassa. S:n teologista

suuntaa on joskus nimitetty symbolofideismiksi,
syystä että hän katsoo uskonnollisten lauselmain
olevan vertauskuvallista (symbolista) laatua.

E. K-a.

Sabatier f-fjv'J, Paul (s. 1858), ransk. kirk-

kohistorian tutkija, reformeerattu teologi. Hänen
tutkimustensa pääaine on Pyhä Franciscus, josta

hän on julkaissut huomattavan teoksen ,,Vie de
Saint Fr." (1893, 38 :s pain.; 1912 suom.). Lempi-
tutkimustensa elvyttämiseksi hän 1902 perusti
seuran : ,,Societe internationale des 6tudes fran-

ciscaines." S. on myös katolisen modernismin in-

nokas harrastaja ja tuntija: ,,Les Modernistes"
(1909), ,,L'orientation religieuse de la France ac-

tuelle" (1911). • E. K-a.

Sabattaniaanit ks. Sabbataarit.
Sabatti ks. Sabbatti.
Sabbataarit, uskonpuhdistuksen aikakaudella

Mährissä ja Böömissä esiintynyt juutalaisuuteen
taipuva uskonlahko, joka vaati lauantain (sabba-

tin) pyhittämistä ja odotti vielä Messiaan tuloa.

1550-luvulla tavataan Suomessakin samansuun-
taista ajatustapaa, mutta sen alkuperä lienee et-

sittävä erään Sakarias nimisen juutalaisen
1470 :n jälkeen Venäjän kirkossa aikaansaamasta
liikkeestä. 17:nnellä vuosis. s:eja esiintyi myös-
kin Siebenbiirgenin unitaarien sekä engl. baptis-

tien keskuudessa. Usein s. kannattavat haaveel-

lisia käsityksiä tämän maailmanajan lopusta ja

Kristuksen toisesta tulemisesta, ja sentähden mei-
dän aikanamme adventistit y. m. sensuuntaiset
lahkot kannattavat innokkaimmin lauantain py-
hittämistä. A. J. P-ä.

Sabbatsberg- [-bärjj, alue Tukholmassa nykyi-
sen Vasastaden nimisen kaupunginosan länsi-

puolella (saanut nimensä keila rimestari V. Sab-
batista). Siellä sijaitsee köyhäinhuone. lasten
turvakoti; terveyslähteen sairaala (per. 1806)
sekä 1876-78 rakennettu ja myöhemmin laajen-
nettu suuri sairaala (819 sairassijaa).

Sabbatti 1. sapatti (hepr. sabbatti), vi'kon
seitsemäs päivä, juutalaisten lepopäivä, maini-
taan Israelissa vanhimpana aikana uudenkuun
juhlan vieressä (vrt. Aam. 84 seur., Jes. lu seur.)

ja on alkuaan luultavasti ollut riippuvainen kuun
vaiheista, mutta sittemmin kehittynyt itsenäi-

seksi viikkojuhlaksi niinkuin meidän sunnun-
taimme. Se oli ilojuhla, jolloin uhrattiin Jahvelle
(Hoos. 2i3 ). Kaupantekoa s:na ei harjoitettu

(Aam. 85 ), mutta voitiin kyllä matkustaa
(2 Kun. 423 ). Varsinkin orjien ja vetojuhtien
tuli silloin saada levätä (2 Moos. 23 12 ). Aikaa
myöten s: ia koskevat määräykset käyvät yhä
yksityiskohtaisemmiksi ja ankarammiksi (vrt.

2 Moos. 353 : tulen sytytyksen kielto), ja maan-
paossa ja sen jälkeen s:sta tulee (ympärileik-
kauksen ohella) juutalaisten päätunnusmerkki.
S:n tarkan vieton saivat vasta Nehemian (ks. t.)

pontevat toimenpiteet vakaantumaan (Neli. 103 i.

13i5-2i)- Makkabealaisaikana juutalaiset hurskaat
noudattivat niinkin epäkäytännöllistä kieltoa

kuin oli se, joka esti sotimasta sunnuntaina
(1 Makkab. 23i-4i). Kehoitukseen pysyä s:na
asuinpaikallaan (2 Moos. I629) oli jo ennen Jee-

suksen aikoja tullut n. s. ,,s:n tie" (Apost. t. I12)»

jonka mukaan s:na sai poistua asunnostaan kor-

keintaan 2,000 kyynärän päähän. Uusi oli myös
tähkäinpoimimiskielto (Matt. 122 ), ja erittäin

kuvaavaa s:n konemaiselle vietolle oli, että voi-

tiin väitellä siitä, sopiko s:na parantaa sairaita

tai auttaa nautaa, jota oli kohdannut tapaturma
(vrt. Matt. 12i0 seur.). Tässä, niinkuin muuten-
kin lain suhteen, Jeesus asettui vapaalle ja

vapauttavalle kannalle (Mark. 227 seur.). S. -levon

turvaamiseksi ruokien valmistus, pöydän katta-

minen y. m. oli tapahtuva jo perjantaina ennen
klo 3 j. p. p. (siitä nimitys ..valmistuspäivä"

Matt. 27e2 ja ,,s:n aatto" Mark. 1542 ). Varsinai-

nen s. laskettiin (niinkuin nyky silläkin juuta-

laisilla) perjantai-illasta lauantai-iltaan. S.-juma-

lanpalvelukseen synagogassa kuului pyhien kir-

jojen luku, uskonnollinen puhe, laulu y. m.
S.-vuosi ks. Riemuvuosi. Kristityillä s:n

sijalle astui sunnuntai (ks. t.). A. F. Po.
Sabeismi, tähtien palvonta. Nimi johtuu sa-

nasta S a b a, joka on muinaisen Etelä-Arabiassa

sijainneen valtakunnan nimi. Kun Arabiassa täh-

tien palvelus oli uskonnon pääkohta, on tämä us-

konnonmuoto saanut siitä s:n nimen. Saban
valtakunnasta ks. Arabia ja Sahalaiset.

E. K-a.

Sabelfana ks. Antti Niilonpoika.
Sabelliolaiset, Roomassa 3:nnen vuosis. alussa

S a b e 1 1 i u s nimisestä jumaluusoppineesta ni-

mensä saaneen käsitystavan kannattajat. Peläten

kirkollisen kolminaisuusopin sisältävän salaista

monijumalaisuutta s. opettivat, että sama jumal-

olento on pelastushistoriassa esiintynyt Isänä,

Poikana ja Pyhänä Henkenä, jotka eivät ole eri

persoonia, vaan ainoastaan saman Jumalan ilmes-

tysmuotoja. Samantapaista käsitystä on esiinty-

nyt myöhemminkin esim. Ab£lardin (ks. t.) teo-

logiassa, vrt. K olminaisuu s. A. J. P-ä.

Sabellit, antiikkisen käsityksen mukaan =

sabiinit ynnä kaikki ne muinais-it. heimot,

jotka perintätarinan mukaan polveutuivat näistä,

samniitit niihin luettuina. Nykyisen tieteellisen

terminologian mukaan nimitys lähinnä tarkoit-

taa useita pieniä Keski-Italiassa, Umbrian, Sam-
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uhmiin ja Latiumin välillä asuneita heimoja (sa-

biineja, marseja, pselignejä, marrucineja, vesti-

nejä y. m.), jotka yleensä aikaisin roomalaistin

vat. * E. E -n.

Sabelstjerna [säbelsämaj, vapaamiessuku
Perniössä, aateloitu 1609. sammunut ennen v. 1750.

Sen alkuperäinen nimi oli K o uh o, ja sen en-

simäisei jäsenet toimivat nimismiehen virassa.

1500-luvun loppupuolella eli Eerik H e n r i-

k i n p o i k a. Hämeenkylän herra; hänen poi-

kansa oli Henrik Eerikinpoika, suom.

sotaväen ratsumestari, Tolsborgin päällikkö Vi-

rossa, Nevanlinnan päällikkö 1611, k. 1619. joka

1609 aateloitiin. Tämän poika ratsumestari

Eerik S. kaatui 1636 kolmikymmenvuotisessa
sodassa ja pojanpoika Henrik S. (k. 1681),

Laakspohjan herra, otti samoin ratsumestarina

osaa Puolan sotaan Kaarle Kustaan aikana.

Viimemainitun veli kornetti <nistaf S. tuli tun-

netuksi kahakastaan Perniön kirkossa 1661 toi-

sen aatefismieht :i Sassin kanssa. K. G.

Sabiinilaiset ks. S a b i i n i t.

Sabiinilaisvuoristo kuuluu Ala-Apenniineihin,

on Apenniinien pääjonon länsipuolella, Salton,

Liri'n, Tiberin ja Teveren välissä. Koomasta koil-

liseen ja itään päin. On syntynyt liitukalkista

;

jylhiä maisemia, laajoja macchia-pensaikkoja.
Korkeimmat huiput Monte Pellecchia luoteessa

(1,368 m yi. merenp.) ja Monte Viglio kaakossa

(2,156 m). — Voimakas maanjäristys hävitti

S:oa ja sen naapurialueita 1915.

Sabiinit (lat. i$abi'ni), muinais-it. heimo, jonka

alkuperäinen asuma-alue oli Nar-(Nera-) ja Anio-

jokien välinen vuorimaa Apenniinien korkeim-

mille seuduille (Gran Sasso, Monte Velino) saakka.

Heidän pääpaikkansa oli Amiternum ; muita kau-

punkeja olivat Reate, Nursia, Cutilise, Cures, No-

mentum. Perintätarinan mukaan useat Keski-

Italian heimot polveutuivat s:sta, jotka lähet-

tivät siirtolaisia lounaaseen ja etelään. Niinpä
eräs osasto asettui Quirinalis-kukkulalle, joutuen

siten Palatinuksen ,,roomalaisen'' asutuksen lä-

himpään naapuruuteen. Kooman perustamis-

tarut kertovat naapurusten yhteentörmäyksistä.

Tunnettu on tarina sabiinitarten ryöstöstä, jonka

muka Romulus pani toimeen saadakseen naisia

vastaperustamaansa kaupunkiin, ja tarina näiden

välittämästä sovinnosta uudestaan puhjenneessa

taistelussa roomalaisten ja s:ii viilillä. Sen
verran perää on näissä taruissa, että s. tehok-

kaasti ovat vaikuttaneet Kooman syntymiseen ja

muodostaneet osan uuden yhteiskunnan vanhim-

masta sekaväestöstä. Historiallisella ajalla s.

esiintyvät harvoin. Ile säilyttivät itsenäisyy-

tensä v:eeu 290 e. Kr., jolloin Manius Curius Den-

tatus kukisti heidät. 26S e. Kr. he saivat täydel

kansalaisoikeudet. E. R-n.

Sabina /-''-/. 1. Roomal.-katolinen naispyhimys,

perheenäitien suojelijatar. S. oli perintätarinan

mukaan roomal. vallasnainen, joka kärsi mart-

tyyrikuoleman 126. Hänen kunniakseen raken-

nettiin Aventinus-kukkulalle 5:nnellä vuosis. suu-

rimmalta osaltaan vielä säilynyt kirkko. „Bnsi

lica Santa S.", ja hänen juhlaansa vietetään elo-

kuun 29 p:nä. — 2. Julia S.. Rooman keisa

riiimi. Hadrianuksen puoliso, kuoli 138. /.'. B-n.

Sabine [säbinj, S i r E d \v a r d 1 1788-1883).

engl. kenraali, fyysikko ja tähtitieteilijä. Royal

socirtyn jäsen ilS18) ja sen esimies 1861-71, otti

osaa Rossin luoteisväylä-retkeen (1818) ja Par-
ryn retkeen (1819). Näillä retkillä suoritta-

miaan maamagneettisia tutkimuksia ja painovoi-

man suuruuden määräämistä varten tekemiään
pendelihavaintoja hän jatkoi Afrikassa, Pohjois-

Ameriikassa, Grönlannissa, Norjassa ja Huippu-
vuorilla (1821-23). Pääasiallisesti hänen esityk-

sestänsä järjestettiin Brittein valtakunnan eri

osiin joukko meteorologisia ja magneettisia ase-

nna. Nallia tehtyjä havainto]» hm itse järjesti

ja teki niistä johtopäätöksiä. Teoksia : ..A pendu-
l n tn expedition" (1825). ..Report on the varia-

tions of the magnetic intensity observed at dif-

ferent points of the eartlrs surface'' (1838),

..( int rilmt ions to terrestrial magnetism" (Phil.

trans. 1840-76). U. 8 :n.

Sabinianus [-nin'-J (604-606). paavi, aikaisem-
min Gregörius I:n lähettiläs Konstantinopolissa,

herätti erään nälänhädän aikana ahneudellaan
sellaista tyytymättömyyttä kansassa, ettei luinen

ruumistaan voitu viedä Pietarinkirkkoon Roo-

man katuja pitkin. A. J. P-ä.

Sabinilais-koulukunta, muinaisroomal. lain-

opillinen koulukunta ja oppisuunta, joka sai ni-

mensä Masurius Sabinuksesta (eli Tiberiuksen

ja Neron hallitusaikana). Vastakohtana Licinius

Proouluksen mukaan nimitetyille prokulilaisille

s. harrasti vapautumista muinaisroomal. muodol-
lisuudesta, niin että esim. vastaaja olisi vapau-

tettava eikä tuomittava maksamaan, jos hän oi-

keudenkäynnin aikana suoritti velkansa. Pää-

teos, jolla Sabinus vaikutti oikeusoppiin, oli

,,Libri tres juris civilis". " R. E.

Sabirit, aikoinaan voimakas, useihin heimoi-

hin jakautunut kansa, joka v:n 456 paikoilla

mainitaan asuvana Kaukasuksesta pohjoiseen ole-

villa .seuduilla ja joka myöhemmin teki hyökkäyk-
siä kaukasuksentakaisiin roomalaismaihinkin.

P. J. Schafarik pitää s:eja „uraalilaisten hun-
nien (ks. t.) sukuisena kansana", sillä läh-

teissä molemmat kansannimet esiintyvät joskus

rinnakkain ja arvelee heidän tulleen Uraalille ja

sieltä etelään uraalintakaisesta Sibir nimisestä

kotimaastaan. S. Patkanov taas pitiiä heitä s u o-

m a 1 a i su g r i 1 a i s i n a, unkarilaisten, vogulien

ja ostjaakkien läheisinä sukulaisina, joiden aikai-

semmat asuinpaikat olisivat olleet Kaukasuksesta
pohjoiseen: viholliskansojen ahdistus, etupäässä

avaarien hyökkäys 558 pakotti heidät vetäytymään
pohjoiseen päin ja vähitellen hajaantumaan, jol-

loin osa joutui Luoteis-Siperiaan, missä heistä

tavataan kielimuistoja hyvin laajalla, alueella.

V. Florinskij pitää Luoteis Siperian s:eja slaa-

vilaisina, koska siellä tavattavat maasta tehdyt

varustukset eivät muka voi olla muiden kuin

slaavilaisheimojen tekemiä. — Tuskin tarvinnee

epäillä, että euroopanpuoliset s. olivat turkki
1 a i s h e i m o i s i a. ehkä sukua Volgan-bolgaa-

reille (ks. Bolgaarit); heidän nimensä näyt-

tää esiintyvän arab. kirjailijoilla tavattavassa

Oraalin eteläpään seutujen nimessä Sabir u-Abir

(myös lhiru Sihir) . Ja jonkin verran voi olla

ainakin todennäköisyyttä väitteessä, että sabir

ja sibir (= Siperia) nimet ovat asetettavat tois-

tensa yhteyteen. Tässä tapauksessa saisimme

olettaa trtysin rannalla, nykyisen Toboljskin seu-

duilla jo varsin aikaisin olleen turkkilaisasutuk

sen, mikä myöhemmin hävisi, jättäen nimensä

j

perinnöksi v:n 1500 paikoilla sinne perustetulle
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tataarilaiselle valtakunnalle. Venäläis-

ten valloitusten mukana Sibir nimi sittemmin
laajeni koko Pohjois-Aasian käsittäväksi. Ny-
kyisillä Toboljskin tataareilla hämäräperäinen
sana sibir t. sivir merkitsee muinaiskansaa, josta

muistona on lukuisia asuinpaikkoja ja varustuk-

sia Irtysin varrella Toboljskin sekä pohjois- että

eteläpuolella. Mutta jos s. ja Irtysin sibirit oli-

vat samaa kansallisuutta, niin on olemassa mah-
dollisuus, että s:sta on säilynyt muisto jugra-

kansoillakin, varsinkin ostjaakeilla. Näiden kan-
sanrunoudessa tavataan nimittäin kansannimi
ostj. t'apav, subor, vog. sapdr, sapor, joka voi olla

peräisin samasta lähteestä kuin Irtysin tataa-

rien sibir. Sanan merkitys on epäselväksi hämär-
tynyt (paikoin merkitsee venäläistä) . Maini-
taan £'apar-rahoja (helyjä), -hamppua, -niintä,

^apar-tinaa (= hopeaa), sapar-korppia (= naakkaa),
peljättävää fapar-miekkaa, josta alituiseen vuoti

verta; karhu on fa/jar-naisen synnyttämä j. n. e.

Näistä nimityksistä ja siitä, että tuon muinais-
kansan nimi tunnetaan kaukaisimmissakin ost-

jaakkiseuduissa, voidaan päättää sen olleen mah-
tava kansa ja jugra-kansoja korkeammalla si-

vistystasolla. Erityisesti huomattavaa on, että

erästä muinaisvarustusta Tsingalan kylän luona
nykyään puhtaalla ostjaakkialueella nimitetään
(saduissa) fapar-kaupungiksi ja että erästä samo-
jen seutujen (aikaisempaa) ostjaakki kuntaa
vielä nykyäänkin kansanpuheessa nimitetään t'a-

par-mir. Tämä näyttäisi viittaavan siihen, että

l'ajior-usutus joko vakinaisesti tai tilapäisesti, tahi

ainakin sen valta, on ulottunut pitkin Irtysiä

n. 400-500 virstaa pohjoiseen Toboljskista. fapor-
kansan rajoittumista Irtysille tukee tavallaan se-

kin, että n. v:n 1600 paikoilla tehty karttaseli-

tys asettaa ,,sibiriläiset kaupungit" Irtysille, näh-
tävästi kuitenkin alkamaan jonkin verran ylem-

pää tämän suuta. Ostjaakkien levenemishisto-
rialle antavat /'a;>ar-kansan muistot tärkeitä li-

siä. A". F. K.
Sabloni (ruots. schablon, saks. schablone,

muin.-holl. champioen), kaavalevy t. -paperi, jol-

laisia esim. koristemaalarit käyttävät. Koris-
teen malli on leikattu levyyn t. paperiin, jonka
yli maalaaminen suoritetaan.

Sabme 1. s a b m e 1 a s ks. Lappalaiset.
Sabotage [-tä'z] (ransk.), työväen puolelta

tapahtuva raaka-aineiden, koneiden, työkalujen
tai muiden esineiden turmeleminen, vahingoitta-
minen tai käyttökunnottomiksi saattaminen, jonka
tarkoituksena on liikkeen toiminnan estäminen
tai vaikeuttaminen. Sitä on lakkojen aikana
harjoitettu varsinkin Ranskassa, missä sen ehkäi-
semiseksi on katsottu tarpeelliseksi ryhtyä lain-

säädäntötoimenpiteisiin. J. F.

Sabrakki (turk. tsaprak), koristeltu satula-

huopa.

Saccharimetri ks. S a k k a r i m e t r i a.

Saccharomyces ks. Hiivasienet ja Hiiva.
Saccharum (lat.), sokeri; s. lactis, maito-

sokeri. — Kasvinnimenä = sokeriruoko (ks. t.).

Sacchetti [salce'-], Franco (n. 1330-n. 1400),
it. kirjailija; hänen tuotantonsa pääosan muo-
dostaa 300 novellia, joista 223 on meille säilynyt.
Hänen runoistaan ovat tanssi-, paimen- ja met-
sastvslaulut parhaimmat. Ajankuvauksina S:n
novellit ovat varsin huomattavat. [L. di Francia,
.,F. S. novelliere" (1902).] //. Kr-n.
lfi. VIII. Painettu "/i 16.

Sacchini [mki'-], Antonio (1734-86), it.

oopperasäveltäjä, Duranten oppilas. Toimi Venet-
sian naiskonservatorin johtajana 1768-71, asettui

sitten Lontooseen (1772-82) ja sieltä Pariisiin,

saaden kaikkialla teoksistaan tunnustusta ja

mainetta. S. on it. ,,opera seria"-tyylin vaka-
vin ja arvokkain edustaja. Pääteos : ,,Oedipe

a Colone." Sävelsi myös kirkko- ja kamari-
musiikkia. /. A".

Sacculina ks. Siimajalkaiset.
Sachau [zahhauj, Eduard (s. 1845), saks.

orientalisti, seemiläisten kielien prof. Wienissä
1869, Berliinissä v:sta 1876, ja Berliinin itä-

maisten kielien seminaarin esimies v :sta 1898.

Julkaisuja: ,,Alberunis Chronologie orientalischer

Volker" (1878), „Syrisch-römisches Rechtsbuch
aus dem 5. Jahrh." (1880), ,,Reise in Syrien
und Mesopotamien" (1883), ,,Alberunis India"

(1887), ,,Arabische Volkslieder aus Mesopotamien"
(1889), ,,Mohammedanisches Recht nach schafii-

tischer Lehre" (1897), ,,Aramäische Papyrus und
Ostraka aus Elephantine" (1911), y. m.

A. T-t.

Sacher-Masoch [zahar-mäzoh], L e o p o 1 d

von (1835-95), saks. kirjailija, joka herätti huo-

miota pornografisilla ja sairaloista erotiikkaa

(ks. Suku puoli psykologia) sisältävillä

kirjoillaan.

Sachs [zalcs], Hans (1494-1576), saks. runoi-

lija. S. syntyi Niirnbergissä ja kävi siellä 8 v.

latinakoulua, mutta jou-

tui sitten suutarinoppiin,

jota ammattia hän har-

joitti koko ikänsä. Jo
oppiaikanaan hän kehit-

täytyi mestarilaulajaksi

(ks. t.) ja vaellusvuosiensa

jälkeen hän ahkerasti vil-

jeli tätä taitoa palattuaan

takaisin kotikaupunkiinsa
Nurnbergiin. Paitsi mes-
tarilauluja, joita oli yli

4,000, hän uskonpuhdistus-
liikkeen innokkaana kan-
nattajana sepitti myös
uskonnollisia sekä ten-

denssi runoja, joista mer-
killisin on Lutherin kun-
niaksi kirjoitettu runoelma „Die \vittenbergisch

Nachtigall" (1523). Suurimman merkityksen S.

on saavuttanut kuitenkin maallisilla runoillaan

sekä karkean koomillisilla kertomuksillaan ja

laskiaisnäytelmillään (,,Seh\vänke", „Fastnacht-
spiele"). ITän oli ensimäinen saks. runoilija, joka
kuvasi arkipäiväisiä ihmisiä ja heidän nauretta-

vuuksiaan. Varsin pian kuolemansa jälkeen S.

joutui unohduksiin ja vasta Goethe käänsi kaksi

sataa vuotta myöhemmin jälleen huomion häneen
kirjoituksellaan ..Hans Sachsens poetische Sen

dung" (1776). hankkien hänelle siten ansaitun

hyvityksen. S. julkaisi itse kolme kokoelmaa
runoja ja kertomuksia nimellä „Sehr herrliche.

schöne und vvahrhafte gedicht, geistlich und \\clt-

lich" (1558, 1560, 1561), ja hänen kuolemansa
jälkeen ilmestyi lisäksi kaksi kokoelmaa (1578,

1579). Kaikkiaan hiin on kirjoittanut yli 200

näytelmää ja noin 1,500 runokertomusta. S:n
suuri lukeneisuus ja oppi tulee näkyviin myös
siinä, että häu on kääntänyt saksaksi kreik.-

Hans Sachs.
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room. kirjallisuutta ja it. novelleja sekä drama-
tisoinut „Fortunatus" nimisen kansantarinan.

H. Kr-rf.

Sachs [zaks], Julius (1832-97), kuuluisa

saks. kasvifysiologi, uudemman kokeellisen kasvi-

fysiologian perustajia. Tuli 1861 professoriksi

Bonniin, 1867 Freiburgiin, 1868 Wiirtzburgiin. S.

1 utki varsinkin lämmön ja valon vaikutusta kas-

vien elintoimintoihin ja hyvin ansiokkaasti kas-

vien ravintofysiologiaa. Julkaisuja m. m.:
..Handbuch der Experimentalphysiologie der

Pflanzen" (1865). ..Lehrlmeh der Botanik" (1866.

4:s pain. 1874), ,,Vorlesungen iiber Pflanzenphy-
siologie" (1882) ja „Geschichte der Botanik von
16 Jahrhundert bis 1860" (1875). K. L.

Sachsen ks. Saksi.
Sachsen-Altenburg [zaksan-alt&nburhj], Sak-

san vältf kuntaan kuuluva herttuakunta Thiiringe-

n issä; '.'1,324 km-', 216.128 as. (1910; evankelisia

2117.825), 163 km2
:11a. — S. -A. jakaantuu, lukuun

ottamatta useita pieniä enklaaveja, kahteen pää-

osaan: W e s t k r e i s (667 km2
, 61,402 as. 1905)

Uinuessa ja Ostkreis (657 km 2
, 145,106 as.

1905) idässä, jotka toisistaan erottaa Reuss-

Schleiz-Geran ruhtinaskunta. Ostkreis on kumpu-
maata, Saksan viljavimpia ja taajimrhin asut-

tuja seutuja. Westkreis harvemmin asuttua, vuo-

riaempaa ylätasankoa (korkein kulit a 333 m yi.

merenp.), jolla on verraten laajoja metsiä jalai

dunmaita. S.-A:n pinta-alasta 1900 oli peltoa ja

puutarhaa 58,2%, niittyä ja laidunta 9,4%, met-
siä 27.i%. Elinkeinoina harjoitetaan maanvilje-
lystä (kauraa, ruista, vehnää, perunoita) ja kar-

janhoitoa; pääelinkeinona kuitenkin on teolli-

suus, savituotteiden. koneiden, puuteosten ja -veis-

tosten, kankaiden y. m. valmistus; kaivostyö
tuottaa ruskohiiltä. V. 1912 teollisuuslaitoksissa

ja kaivoksissa työskenteli 33,070 henkeä. Useim-
mat teollisuuslaitokset samoinkuin kaikki kai-

vokset ovat Ostkreisissä. Rautateitä 205 km
(1912). Kauppakaupungeista tärkein Altenburg.

Valtion hallitusmuodon järjestää perustus-

laki v:lta 1831, jonka myöhemmistä lisäyksistä

tärkein on v :lta 1870. Maapäivillä on 32 edus-

tajaa (11 kaupunkien. 9 korkeimmin verotettu-

jen, 12 maaseudun)
;
pääkaupunki Altenburg.

— S.-A :11a on yksi ääni Saksan liittoneuvostossa

ja yksi edustaja Saksan valtiopäivillä. — Tulo-

ja menoarvio (vuosittain finanssikautena 1914-

16) päättyi 7 milj. mk:aan. Valtiohallinnon va-

rat 1914 olivat 5.8 milj., velat l,i milj. mk. —
Vaakuna: pieni vaakuna on sama kuin muissa
saksilaisissa maissa (ks. Saksi, kuningaskunta).
keskimäinen vaakuna on viisiosainen.- keskellä

pieni vaakuna, ympärillä Altenburgin, Eisenber-

gin. Orlamiinden, Pleissenin vaakunat: isossa

vaakunassa lisäksi saksilaisen suvun vaakunat.
Maan viirit: valkoinen, vihreä. /•.'. E. K.

II i s t o r i a Saksin vaaliruhtinaan Juhana
Fredrik Jalomielisen (ks. t.) pojanpojasta Juha-
nasta (k. 1605) polveutuvat kaikkien Saksin

herttuakuntien nykyiset hallitsijasuvul m. m.
S.-A:n. Oltuaan 1603-72 n. s. vanhemmalla Al-

tenburgin suvulla maa joutui viimemainittuna
v. Juhanan pojalle, Sachsen-Gothan herttualle

Ernst Hurskaall e. Hänen sukuhaaransa
sammuttua 1825 sai Altenburgin seur. v. Hild-

burghausenin herttua Fredrik, joka perusti

nyk. S.-A:n sukuhaaran. Hän antoi 1831 maa!

leen ajanmukaisemman valtiosäännön. Herttua
Josefin aikana vallankumouksellinen liike yl-

tyi, ja 1S4S hän luopui hallituksesta veljensä V r

j ö n hyväksi; tätä seurasi herttua Ernst (1853-

1908) ja Ernst II. V. 1870 maa sai uuden va

paamielisemmän vaalilain. G. R.

Sachsen-Coburg und Gotha [zaTcsan-koburhj-]

(myös Sachsen-Koiurg-Qotha)

,

kaksi Saksan valta

kuntaan kuuluvaa, saman ruhtinassuvun hallit

semaa hertttiakuntaa Thiiringenissä ; Coburg
562 km2

, 74,818 as.. 133 km 2 :llä, Gotha 1,415

km2
, 182,359 as.. 129 km2 :llä, yhteensä 1,977 km-,

257.177 as. (joista evankelisia 250,454). 130

km2 :llä (1910). Herttuakunnat erottaa toisis-

taan Saehsen-Meiningenin ja Preussin alueet. -

Coburg, Tliuringenvaldin eteläpuolella, on aaltoista

kumpumaata; asukkaat frankkilaisia. Gotha.
Tliuringenvaldin pohjoisrinteellä, on etelässä vuo-

ristoa (Tliuringenvaldin korkein huippu Beerberg.

983 m yi. merenp.), koillisessa kumpumaata
(Waehsenburg 414 m yi. merenp.), asukkaat thii-

ringeniläisiä. — S.-C. u. G:n pinta-alasta 1900
oli peltoa ja puutarhaa 52,9%, niittyä ja lai-

dunta 11.8%, metsää (enimmäkseen havupuita)

30,i%. Elinkeinoina harjoitetaan maanviljelystä

(kauraa, ohraa, vehnää, ruista, perunoita), pää-

elinkeinona kuitenkin on tehdas- ja kotiteolli-

suus
; niistä 1907 sai elatuksensa 54% väestöstä.

Huomattava on kaikenlaisten rauta- ja netalli-

tavarain, koneiden, leikkikalujen (Neustadt. Ro-

dach, Ohrdruf, YValtershausen, Ruhla), lasi- ja

saviteosten y. m. valmistus. V. 1912 tehdaslai-

toksissa työskenteli 30.607 henkeä. — Rautateitä
309 km (1912). — Hallitusmuodon järjestää pe-

rustuslaki v:lta 1852. Kummallakin herttuakun-
nalla on omat maapäivänsä (Coburgin maapäi-
villä 11, Gothan maapäivillä 19 edustajaa), joi-

den jäsenet muodostavat yhteisistä asioista pilat-

tavat yhteiset maapäivät. — S.-C. u. G :11a on yksi

ääni Saksan liittoneuvostossa ja kaksi edustajaa

Saksan valtiopäivillä. — Pääkaupungit ovat hert-

tuakuntain nimiset. — Herttuakuntain yhteinen

vuotuinen tulo- ja menoarvio finanssikautena

1913-15 päättyi 2,3 milj. mk:aan, Coburgin eri-

koinen tulo- ja menoarvio 1,8 milj. mk:aan,
Gothan 6 milj. mk: aan. Coburgin valtiohallinnon

varat 1,7 milj., velat 2,2 milj. mk., Gothan varat

5,5 milj., velat 3,e milj. mk. (1913). — Vaakuna :

pieni vaakuna on sama kuin muissa saksilaisissa

maissa (ks. Saksi, kuningaskunta), keskimäi-

nen vaakuna on viisiosainen : keskellä pieni

vaakuna, ympärillä Thiiringenin ynnä Gothan,

Meissenin, Hennebergin ja Coburgin vaakunat:
isossa vaakunassa kaikkiaan 25 pikkuvaakunaa.

Maan viirit: vihreä, valkoinen. E. E. K.

II i s t o r i a. Herttua Juhanan (ks. Sachsen-
Altenburg, historia) pojasta Ernst Hurs-

kaasta, Sachsen-Gothan herttuasta (k. 1675) pol-

veutui seitsemän sukuhaaraa, m. m. Gothan ja

Coburgin; kun ensinmainittu sammui 1825. sai

Coburgin herttua Ernst (1806-44) myös Gothan,

ottaen silloin S.-C. u. G:n herttuan nimen. Hä-
nen aikanaan 1821 Coburg sai vapaamman val-

tiosäännön, Gotha vasta 1849 hänen seuraajansa

Ernst II :n (1844 93) aikana. Viimemainittu
antoi yhteisen valtiosäännön molemmille maille

1852 ja teki ensimäisenä Saksan ruhtinaista so-

tilassopimuksen Preussin kanssa 1862. Ernst II :n

jälkeen peri hallituksen hänen veljensä Albertin
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(,,prinssi-puolison") ja kuningatar Viktorian toi-

nen poika Alfred (1893-1904), jota seurasi vii-

memainitun veljenpoika Kaarle Edvard.
Tämä sukuhaara on myös päässyt Belgian, Por-

tugalin ja Bulgarian valtaistuimille. O. R.

Sachsen-Gotha [zakson-göta], ennen saksilai-

nen lierttuakunta, Ernstin sukuhaaran hallussa;

sen perusti 1566 Juhana Fredrik Jalomielisen

poika, Juhana Fredrik Keski m äin e n.

Kun tämän sukuhaara oli sammunut 1641, jou-

tui maa toista haaraa olevalle herttua Ernst
Hurskaalle, joka perusti nuoremman S.-G.-

suvun. Se sammui 1825, jolloin Gotha joutui

seur. v. Sachsen-Coburgin herttualle Ernstille;
hän otti silloin Sachsen-Coburg-Gothan herttuan

nimen. O. R.

Sachsen-Koburg-Gotha ks. S a c h s e n-C o-

burgund Gotha.
Sachsen-Meiningen [zakssn mäinirjgan], Sak-

san valtakuntaan kuuluva lierttuakunta Thiiringe-

nissä; 2,468 km2
, 278,357 as. (joista evankelisia

271,433), 113 km 2 :llä (1910). — S.-M:n pääosa,

jonka ulkopuolella on monta pientä enklaavia,

ulottuu 133 km pitkänä, vain 16 km leveänä
puolikuunmuotoiseua kaistaleena Thuringervval-

din pohjoispuolelta sen poikki ja eteläpuolella

pitkin eteläjuurta luoteiseen. S. -M. on niinollen

suureksi osaksi vuorimaata (Kieferle 868 m yi.

merenp.) ja muutenkin maaperä verraten karua.
Pinta-alasta 1900 oli peltoa ja puutarhaa 40,9%,
niittyä ja laidunta 12,7%, metsää 40,9%. Elin-

keinoina harjoitetaan maanviljelystä (kauraa,

ruista, vehnää, perunoita) ja karjanhoitoa; pää-
elinkeinona on tehdas- ja kotiteollisuus tuottaen
lasi-, savi- ja kiviteoksia (kivitauluja ja -kyniä
Gräfenthalissa y. m.), leikkikaluja (maailman-
kuulu Sonneberg), rauta- ja metalliteoksia, puu-
leikkauksia y. m. Kaivoksista saadaan kivihiiltä,

rautamalmia, liusketta, suolaa, koboltti-, vaski-

y. m. malmia. Teollisuuslaitoksissa ja kaivok-
sissa työskenteli 35,007 henkeä (1912). Kaikista
elinkeinoja harjoittavista 57,9% kuului näihin
ryhmiin (1907). — Rautateitä 350 km (1912). —
Hallitusmuodon järjestää perustuslaki v :lta 1829.

Maapäivillä 24 edustajaa (8 korkeimmin verotet-

tujen, 16 muiden valitsemia). Pääkaupunki M e i-

n i n g e n. — S.-M :llä on yksi ääni Saksan liitto-

neuvostossa ja kaksi edustajaa Saksan valtiopäi-

villä. — Rahavarani hoito jakaantuu domeeni-
ja maarahastoihin; edellisen tulot (vuosittain

finanssikautena 1912-14) olivat 5 milj., menot
3 milj. mk., jälkimäisen tulo- ja menoarvio päät-

tyi 7,9 milj. mk :aan. Valtion varsinainen velka
5,i milj. mk. (1913). — Vaakuna: pieni vaakuna
sama kuin muissa saksilaisissa maissa (ks.

Saksi, kuningaskunta), keskimäinen vaakuna
on viisiosainen : keskellä pieni vaakuna, ympä-
rillä Thiiringenin, Hennebergin, Römhildin ja

Meissenin vaakunat. Maan värit: vihreä, val-

koinen. E. E. K.
Historia. S.-M:n sukuhaaran perusti Ernst

Hurskaan kuoltua 1675 luinen kolmas poikansa.
Herttua Bernhard (1803-66) sai Gothan haa-
ran sammuttua 1825 Hildburghausenin ja Saal-
feldin. Hän antoi maalleen jotenkin vapaamieli-
sen valtiosäännön 1829. V. 1866 hän liittyi Itä-
valtaan, mutta yhtyi Preussin voiton jälkeen
Pohjois-Saksan liittokuntaan. Sam. v. hän luopui
hallituksesta poikansa Yrjö II :u hyväksi.

V. 1873 valtiosääntö muutettiin vapaamieliseen
suuntaan. V. 1914 tuli hallitsijaksi herttua
Bernhard. G. R.

Sachsenspiegel [zaksonspigdl] (,,saksilaisten
kuvastin"), vanhin keskiaikainen saksalainen
lakisäännösten kokoelma, johon sen laatija Eike
.von Repgovv keräsi etupäässä Pohjois-Saksan
tavanomaista oikeutta osoittavia sekä keisarilli-

sen oikeuden lausuntoihin sisältyviä säännöksiä.
S. syntyi vv:n 1198 ja 1235 välillä, oli alkujaan
kirjoitettu latinaksi, mutta tekijän itsensä kään-
tämä alasaksan murteelle. S. jakautui kahteen
osaan: maa- ja läänioikeuteen. Edellisen lat.

alkuteksti on joutunut hukkaan, jälkimäisen on
säilynyt Auctor vctus de beneficiis nimisenä.
Käännöksenä S. on olemassa latinan, hollannin
ja puolan kielillä. S:iin perustuu useampi myö
hempi samantapainen säännöskokoelma : D e u t-

schenspiegel, syntynyt 1235 ja 1268 välillä,

joka on ottanut lisiä roomal. ja kanonisesta
oikeudesta ja joka puolestaan on S e h w a b e n-

spiegelin (ks. t.) lähteenä, Richtsteig
Landrechts ja Richtsteig Lehn-
r e c h t s, systemaattisia prosessioikeuden esityk-

siä, Sächsische "VVeichbild, esitys Saksin
kaupunkien oikeudesta, y. m. El. K.
Sachsen-Weimar-Eisenach [zaks9n-väimar-

äizeiiah], Saksan valtakuntaan kuuluva suur-

herttuakunta Thiiringenissä, jakaantuu, pieniä
enklaaveja lukuunottamatta, kolmeen toisistaan

erotettuun alueeseen: Weimar 1,767 km2
,

Eis»naeh 1,216 km 2 ja Neustadt 628 km 2
,

yhteensä 3,611 km 2
, 417,554 as. (joista evankelisia

393,774), 116 km2 :llä (1910). — Weimar, Thii-

ringenvaldin pohjoispuolella, on kumpumaata
(yksinäinen Ettersberg 478 m yi. merenp.),

Eisenach siitä länteen, Thiiringervvaldin luoteis-

ja Rhönin koillispäässä, on osaksi vuoristoa
(Ellnbogen 814 m yi. merenp.), Neustadt, Wei-
marista itään, on Vogtlandin kumpumaata.

—

?.-W.-E:n pinta-alasta 1900 oli peltoa ja puu-
tarhaa 56,i %, niittyä ja laidunta 10,5 %, met-
sää 25,7%. Elinkeinoina harjoitetaan maanvilje-
lystä (kauraa, vehnää, ohraa, ruista, perunoita,

vihanneksia, hedelmäpuita) ja karjanhoitoa; jon-

kun verran tärkeämpi on tehdas- ja kotiteolli-

suus ynnä vuorityö (elinkeinoja harjoittavista

teollisuusryhmään 1907 kuului 47,2 %, maatalous-
ryhmään 40,6 %). Mainittakoon lasi-, sementti-

ja saviteollisuus, kaikenlaisten metalli- ja rauta-

esineiden valmistus (Kuhia), optillinen- (Zeissin

tehtaat Jenassa), kone-, kangas- y. m. teollisuus.

Eisenachissa, Werran laaksossa on kalisuola-

kaivoksia. Teollisuuslaitoksissa ja kaivoksissa

1912 työskenteli 49,470 henkeä. — Rautateitä
568 km (1912).-— YVeimarissa on kuuluisa Jenan
yliopisto, jota S.-VV.-E. ylläpitää Sachsen-Alten-

burgin, Sachsen-Coburg und Gothan ja Sachsen-

Meningenin herttuakuntain keralla. — Hallitus-

muodon järjestää perustuslaki v:lta 1850 (perus-

tuslaillis-kunink. hallitusmuoto jo 1816, ensimäi-

senä Saksassa). Maapäivillä on 38 edustajaa

(5 suurimpien tilanomistajien, 5 muiden eniten

verotettujen. 4 liikemiesten, 1 Jenan yliopiston,

23 muiden äänioikeutettujen valitsemia); pää-

kaupunki W e i m a r. S.-W.-E:lla on Saksan
liittoneuvostossa yksi ääni ja 3 edustajaa Saksan
valtiopäivillä. — Tulo- ja menoarvio vuosittain

finanssikautena 1914-16 päättyi 17,e milj. mk :aaru.
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Valtiovelka 2,i milj. mk. (1914). — Vaakuna:
pieni vaakuna on sama kuin muissa saksilaisissa

maissa (ks. Saksi, kuningaskunta), keskimäi-

nen vaakuna on viisiosainen: keskellä pieni vaa-

kuna, ympärillä Thiiringenin, Meissenin, Henne-

bergin, Neustadt-Arnshaugkin, Blankenhainin ja

Tautenburgin vaakunamerkit. Maanvärit: musta,

kultainen, vihreä. E. E. K.

Historia. Herttua Juhanan (ks. Sachsen-
Altenburgj historia) pojasta Vilhelmistä

(k. 1662) polveutuivat Weimarin, Jenan ja Eise-

nachin haarat; niiden kaikkien alueet yhdisti

VVeimarin herttua Ernst August (k. 1748). Hänen
pojanpoikansa Kaarle August (1758-1828)

oli Goethen ystävä ja suosija; tämän ruhtinaan

aikana Weimar oli Saksan sivistyksen tärkeim-

piä keskuksia. Hän yhtyi 1806 Reinin-liittoon,

sai 1815 suurherttuan arvon ja antoi maalleen

seur. v. vapaamielisen valtiosäännön ynnä paino-

vapauden, joka hänen kuitenkin täytyi peruuttaa

liittopäiväin vaatimuksesta. Hänen seuraajansa

Kaarle Fredrik (1828-58) ja Kaarle
Aleksander (1858-1901) jatkoivat vapaamie-

listä hallitustapaa. Viimemainittu yhtyi 1866

Pohjois Saksan liittoon. V:sta 1904 hallitsee

suurherttua V i 1 h e 1 m E r n s t. G. R.

Sacile [-tsl'-], Ylä-Italiassa, Venetsiassa oleva

kaupunki, jonka luona 16 p. huhtik. 1809 Itä-

vallan arkkiherttuan Juhanan johtamat itävalta-

laiset (39,000) voittivat Eugen Beauharnais'n

komentamat ranskalaiset (41,000). Voittajain

mieshukka 9,3 %, voitettujen 22 %. Taktillinen

arvo 1,2. -Iskm-.

Sacken ks. O s t e n-S a c k e n.

Sackings [säkii)z] 1. baggings fbägirizj

(engl.), puuvillapaalien päällystyksenä käytetyt

juuttisäkit. Ne ovat hyvin karkeita säkkikangas-

laatuja, jotka myöhemmin tav. revitään ja val-

mistetaan hirsiseinien tilkkeiksi. E. J. S.

Sacklen [-&nj. 1. Johan Fredrik S.

(1763-1851), suom. lääkäri ja biografi, tuli lääke-

tieteen lisensiaatiksi Upsalassa 1786 ja tohtoriksi

1788, toimi siitä lähtien Södermanlandin ryk-

mentin lääkärinä ottaen m. m. osaa Suomen
sotaan 1788-90, harjoitti sitten lääkärintointa

Nyköpingissä. jossa hän 1802 uutterasti toimi

panentarokon käytäntöönottamiseksi. S. on etu-

päässä tunnettu biografisista harrastuksistaan
;

niinpä hän on julkaissut ,,Sveriges läkares his-

toria ifrän Gustaf I:s tili närvarande tid", jota

ilmestyi useita vihkoja. Samanlaisen teoksen S.

laati myöskin Ruotsin apteekkareista. M. OB.
2. Lars S. (Sackleen) (1788-1870), vapaa-

herra, senaattori. Palveli virkamiehenä hallitus-

konseljissa sen perustamisesta 1809 alkaen ja

pääsi jo 1817 oikensosaston esittelijäsihteeriksi.

Toimi komisaarina järjestettäessä Oulun läänin

ja Arkangelin kuvernementin viilistä rajaa. Mää-
rättiin 1829 Savon ja Karjalan läänin väli-

aikaiseksi ja 1831 sen vakinaiseksi maaherraksi.

Tuli 1833 senaatin talousosaston jäseneksi ja

finanssitoimit nskunnan päälliköksi. Tämän tär-

keän virkansa ohella S., joka oli tunnettu tar

kaksi ja tunnolliseksi virkamieheksi, sai suorit-

taa monia erikoisia luottamustoimia. Hän oli

jäsenenä useissa tärkeissä komiteoissa, m. m. is:;t*)

komiteassa, joka valmisteli Venäjän ja Ruotsin

välistä kauppasopimusta, 1838 komiteassa, joka

ehdotti keinoja maan valtiotulojen lisäämiseksi

ja 1839 raharealisatsionikomiteassa. Vapautet-
tuna 1840 finanssitoimituskunnan päällikön toi-

mesta S. määrättiin kansliatoimituskunnan pääl-

liköksi. Oli 1S41 puheenjohtajana komiteassa,
joka laati ehdotusta maanmittauslaitoksen, ison-

jaon ja verollepanolaitoksen järjestämisestä, ja

v:sta 1845 jäsenenä Saimaan kanavan rakennus-
komiteassa. Toimi 1854-65 oikeusosaston vara-

puheenjohtajana. S. aateloitiin 1837, jolloin vaih-

toi nimensä Sacklen muotoon Sackleen, koro-

tettiin 1859 vapaaherraksi. A'. \V. R.

Sacra (neutrin monikko lat. sanasta sacer =

pyhä), pyhät esineet, pyhäköt; pyhät menot,
jumalanpalvelus.
Sacramento [säkrome'-]. 1. Joki Yhdysvalloissa,

Kalifornian valtion päävirta, alkaa Mount Sliasta-

vuorelta, virtaa etelä-kaakkoista pääsuuntaa
tavattoman hedelmällisen, puutarhamaisesti vil-

jellyn S:n-laakson halki, laskien etelästä tule-

van San Joaquinin mukana San Pablon-lähden ja

Caraquinen-salmen kautta San Franeiscon-lahden
kanssa yhteydessä olevaan Suisun-lahteen; 620 km,
vesialue 153,000 km 2

. Kuljettava suuremmilla aluk-

silla 75 km ylöspäin S:n kaupunkiin (7 m syvä)

ja pienemmillä aluksilla 420 km Red Bluffiin

asti. Suurimmat lisä joet tulevat kaikki vas.

:

Pitt river, Feather river ja American river. —
2. Kalifornian valtion pääkaupunki Yhdysval-
loissa, S.-joen vas. rannalla American riverin

suussa, Southern pacific-radan varrella, monen
radan solmukohdassa; 44,696 as. (1910). — Kau-
nis valtionkapitoli (jossa valtion kirjasto.

140,000 nid.), roomal.-katolinen ja protestanttis-

episkopaalinen tuomiokirkko, Crockerin taide-

kokoelmat, useita collegeja. Teollisuus huomat-
tava: myllyjä, sahoja, väkijuoma-, säilyke- y. m.
tehtaita; valmistusarvo 72,5 milj. mk. (1909).

Suurta vilja- ja hedelmäkauppaa. — S. syntyi

sveits. upseerin, Sutterin, 1839 perustaman linnan

kohdalle, jonka ympäristössä 1848 tehdyt kulta-

löydöt aiheuttivat suuren kullanetsijäin tulvan.

Sittemmin S. kehittyi tasaisesti, kärsien ajoit-

tain S.- ja American river-jokien tulvista (S. on

n. 1,5 m tulvaveden pintaa alempana), joiden

suojaksi on rakennettu patoja. E. E. K.
Sacrificium [-fi'-J (lat.), uhri, katolinen messu-

uhri.

Sacrifizio dell' intelletto f-fi'tsio -le't-J (it.),

,,
ymmärryksen uhraaminen", oman vakaumuksen

alistaminen kirkon arvovallan alle. Käsitettä on

käytetty varsinkin paavin erehtymättömäksi
julistamisen jälkeen 1870. A. J. P-ä.

Sacrilegium [-e'-] (lat.), pyhyyden- t. uskon-

non loukkaus, pyhäkön häväiseminen, kirkko-

varkaus.

Sacrosanctus [-80,'-] (lat.), suuresti pyhä; rau-

hoitettu, loukkaamaton.
Sacrum (os sacrum), ristiluu (ks. t.).

Sacy f-si']. Antoine Isaac Silvestre
de (1758-1838), paroni, ransk. orientalisti. Jul-

kaisuja: ..Grammaire arabe" (1810; 2:nen pain.

1831; 3:s pain. L. Machuelin toimittama 1904),

..Memoires d'histoire et de litterature orientales"

(1818), ,.Expos6 de la religion des Druzes" (1838)

y. m.
Sadd ks. Niili, palsta

Saddai (hepr.), jumalan
netty sanalla kaikkivaltias.

kitys riidanalaiset.

K. T-t.

1173.

nimitys, tav. kään-

Etymologia ja mer-
K. T-t.
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Sade. Ilma sisältää aina vesihöyryä, mutta voi

vastaanottaa sitä vain rajoitetun määrän, jonka
suuruus on riippuva ilman lämpötilasta ja pai-

neesta. Kostean ilmakerroksen lämpötila voi las-

kea joko siitä syystä, että se säteilee lämpöä, jou-

tuu kosketukseen kylmemmän maan tai kylmem-
pien ilmakeirosten kanssa, tai sentähden, että se

kohotessaan ylöspäin joutuu pienempään painee-

seen ja laajenee. Kun sitten ilmakerros on jääh-

tynyt siksi, että kastepiste (ks. Kaste) on saa-

vutettu, niin se ei enää voi pidättää itsessään

kaikkea vesihöyryä, vaan osa siitä tiivistyy pie-

niksi vesipisaroiksi, minkä huomaa siitä, että

tähän ilmakerrokseen ilmestyy usvaa tai pilviä.

Kun ilman lämpötila päinvastoin kohoaa, niin

voivat vesipisarat jälleen haihtua, usva hajota ja

ilma seestyä. Pilvissä olevat vesikarpalot eivät

ole, kuten ennen oletettiin, vesirakkuloita vaan
täysinäisiä, läpimitaten 0,oi-0.i mm:n suuruisia

vesipalloja. Ne pysyvät ilmassa ylöspäin kohoa-

vien ilmavirtojen vaikutuksesta, kun näiden no-

peus on ainakin 8 m sekunnissa. Tiivistyksen

edistyessä pilvien pienet pisarat yhtyvät suurem-
miksi ja alkavat putoilla. Koska ilman vastus-

tus kasvaa, sikäli kuin putoamisnopeus kiihtyy,

niin pisaroiden liike muuttuu pian tasaiseksi.

Lenardin tutkimuksista ilmenee, että s:n sisäl-

tämät pisarat ovat hyvin vaihtelevaa suuruutta.

Hänen tarkastamassaan kaatosateessa vaihteli

pisaroiden suuruus 0,5-5 mm:iin. Wiesnerin ha-

vainnot taas toteavat, että isoimmat sadepisarat

painavat, korkeintaan 0,2 gr ja että niiden läpi-

mitta on korkeintaan 7 mm. Isoimmat sadepisa-

rat särkyvät pudotessaan ilman läpi, niin että

läpimitaltaan 5 mm:iä suuremmat pisarat eivät

enää pysy kokonaisina. Jäätymäpistettä alhai-

semmassa lämpötilassa tiivistyvä kosteus muo-
dostaa hienoja jääneulasia, jotka järjestyvät ja

jäätyvät yhteen lumihiutaleiksi. — Kuten edellä

sanottiin voivat lämmönsäteily ja kosketus kyl-

miin kappaleihin aiheuttaa usvan tai pilven syn-

tymistä johonkin ilmakerrokseen. Mutta mainit-

tavaa s:ta synnyttää vain se laajennus, joka ta-

pahtuu ylöspäin nousevassa ilmassa, ja tästä joh-

tuva lämpötilan aleneminen. Jos ilma kohoaa
menettämättä tai vastaanottamatta lämpöä niin

sen lämpötila laskee 1 asteen joka 100 m:ltä,

kunnes kastepiste on saavutettu, jonka jälkeen

vesihöyryn tiivistyminen alkaa ja lämpötilan las-

keminen hidastuu. 1 m3 vesihöyryllä kyllästytet-

tyä ilmaa erottaa, jäähtyessään 1 asteen, alla lue-

tellut vesimäärät:

Lämpötila: —10° 0° +10° +20° +30°
Veden paino 0,i- 0,s3 O.s; 0,98 1,59 g.

Kosteussadon (NiedersrMng) paljous ilmais-

taan sen vesikerroksen vahvuudella, jonka s. on
muodostanut vaakasuoralle pinnalle, edellyttäen

ettei vesi pääse juoksemaan pois eikä haihtu-

maan. Tämä vahvuus lausutaan tav. mm :eissä

(tai cm:eissä). Jähmeä kosteussato on ennen
mittaamista sulatettava vedeksi. Äsken sataneen
lumen korkeus on n. 10 kertaa, suurempi vastaa-

van vesimäärän korkeutta. Sademäärän mittaa-
miseen käytetään n. s. h y e t o m e t r i ä 1. p 1 u-

viometriä (ombrometriä, udomet-
ri ii) ks. Ilmatieteelliset kojeet. Tuu-
lensuojassa sademittari ilmoittaa runsaamman
kosteussadon kuin tuulen pieksämällä paikalla.

Suomessa tehtyjen havaintojen nojalla voidaan
sademäärää arvostella jälkimäisessä tapauksessa
keskimäärin 80 % :ksi edellisen kosteussadosta.
Mainitun ilmiön syynä on vesipisaroiden ja lumi-
hiutaleiden vaakasuoraan tasoon nähden vino
tulosuunta ja sademittarin luona syntyvät tuulen-

pyörteet, jotka estävät s:n laskeutumasta siihen.

Tuulen tuottaman haitan poistamiseksi ympäröi-
dään sademittari nykyään tavallisesti ylöspäin
laajenevalla, kartionmuotoisella varjostimella.

Kun useana vuonna perättäin määrätään kosteus-
sadon vuotuinen summa, niin voidaan niistä ha-

vainnoista laskea keskimääräinen vuotuissumma.
Samaan tapaan on jonkun kuukauden sademääräD
keskiarvo saatavissa. Jakamalla jonkun ajan-
jakson kosteussadon summa havaintopäivien luku-

määrällä saadaan päivittäisen sademäärän keski-

arvo mainitulta ajalta. Paitsi s:n runsautta on
jonkun paikkakunnan kosteussatosuhteiden selvit

tämiseksi myös tutkittava sadepäivien lukumää-
rää. Sellaisiksi luetaan tav. ne päivät, joiden
sademäärä on vähintään 0,i mm. — Paikkakun-
nan vuotuisen sademäärän suuruus ja yleensä

sadesuhteet riippuvat monesta eri seikasta. Run-
sassateiset ovat etenkin sellaisten vuoriseutujen
tuulipuolet, joille puhaltaa lämpimiä ja kosteita

tuulia. Vuoret pakottavat ilmaa kohoamaan, jol-

loin se laajenee, jäähtyy ja osa vesihöyrystä tii-

vistyy s:ksi. Tämä ilmiö on havaittavissa esim.

silloin, kun kostea merituuli puhaltaa vuorista ran-

nikkoseutua kohti. Niinpä Norjan ja Brittein-

saarten länsirannat ovat hyvin sateiset siellä val-

litsevien lounais- ja länsituulten tähden. Norjan
länsirannalla on vuotuinen sademäärä siten 1,200-

2,300 mm. Mutta kun pilvet tultuaan vuorien

korkeimpien huippujen yli ovat jo luovuttaneet

suuren osan kosteudestaan ja kun pilviä sisältä-

vät ilmakerrokset laskeutuessaan vuorien taakse
tulevat tiheämmiksi ja lämpiävät, niin saattavat

ne pilvien vesipisarat haihtumaan. Senpä tähden
sataakin vuorien itä- (tuulensuoja-) puolella vain
500 mm. Euroopan sisämaissakin ovat vuoriseu-

tujen läntisrinteet itärinteitä sateisempia. Län-
nestä itään ulottuvilla vuorijonoilla kuten Al-

peilla ei sitä vastoin ole sateista ja poutaista

puolta. Korkeilla leveysasteilla niin etelässä kuin
pohjoisessa muidenkin mantereiden paitsi Eu-
roopan länsirannikot ovat sateisemmat kuin itäi-

set, mutta kuumassa vyöhykkeessä on asianlaita

päinvastainen. Merituuli voi lisätä sademäärää
melkoisesti alavillakin rantaseuduilla, sillä tuu-

len puhaltaessa mereltä maalle on alimpien

ilmakerrosten hankaus maata vasten suurempi
kuin aikaisemmin merellä. Tästä seuraa tuulen

hidastuminen ja ilman kasautuminen. Korkeat
ilmakerrokset alkavat sentähden kohota nosl ot-

taen s.-ta. Suomessa meren rannat ovat loivia,

mutta luodessamme silmäyksen Suomen i s o-

hyeettikarttaan (seur. siv.), joka on saatu

yhdistämällä viivoilla sademäärältään (ilmaistu

mm:eissä) yhtäläiset paikat (ks. Esonyeetit)
jokaiselta täydeltä 50 mm :ltä huomaamme kui-

tenkin, että s:n runsaus kasvaa meren ja man-
tereen raja-alueella mereltä maallepäin. Tropii-

keissa, missä aurinko kovasi i paahtaa ja ilman-

lämpötila on korkea, syntyy alituisesti ylöspäin

nousevia ilmavirtoja ja sentähden sattuvatkin

siellä sääntöperäiset sateet. Aamut, illat ja yöt,

jolloin kuumuus on pienempi, ovat tav. selkeät.
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Vuotuisen sademäärän keskiarvo Suomessa vuosina
1909-1913.

ja s:t kohdistuvat keskipäiviin. S :t ovat run-

saimmat siellä, missä aurinko ollessaan ylimmil-
lään on zeniitissä. Kuumassa vyöhykkeessä on
sentähden kaksi sadeaikaa vuodessa, joiden väli-

aika on sitä lyhyempi kuta lähempänä paikka-
kunta on kääntöpiiriä. Näillä ja niiden välittö-

mässä läheisyydessä sulautuvat sadeajat yhteen.
Kääntöpiirien ulkopuolella olevissa n. s. sub-
troopillisissa vyöhykkeissä laskee tropii-

keissa kohonnut ilma jälleen maata kohti aiheut-

taen siellä sateettomia kesiä. Korkeammilla
leveysasteilla on ilmapuutariminimillä tärkeä
merkitys s:n syntymiseen nähden. Minimien kes-

kuksessa nousee näet ilma ylöspäin, ja sentähden
s:t seuraavat ilmapuntarialenteita. — Maailman
runsassateisin tunnettu paikka on Cherrapunji
Assamissa Himalajan etelärinteellä Bengaalin-
lahden pohjoispuolella (sademäärä n. 12.000 mm).
Euroopan sateisin paikka on taas Etelä-

Dalmatsiassa olevan Cattaro-lahden pohjoisranta

(Crkvieen sademäärä 4.642 mm) ja sen jälkeen

Styehead-sola Pohjois-Englannissa (4,310 mm).
Sademäärä vaihtelee näillä paikoilla suuresti

vuodesta vuoteen ja kuukaudesta < kuukauteen.
Esim. Clierrapunji'ssa (vrt. Monsuuni) ei

monena vuotena sada melkein ollenkaan marras-
kuusta maaliskuuhun. Toisinaan sataa aivan
suunnattomasti. Niinpä heinäkuussa 1890 saavu-
tettiin kuukausimaksimi 5,080 mm. Yhtenä
ainoana vuorokautena, kesäkuun 14 p. 1876, satoi

siellä kokonaista 1.036 mm, siis enemmän kuin

missään Suomen seudussa koko vuoteen (ks. alem-
pana i. Vähimmin sataa sellaisessa sisämaassa,

jota korkeat rantavuoret suojaavat merituulilta,

tai niin kaukana merestä sijaitsevassa ja niin

lämpimässä sisämaaseudussa, että ilma siellä on
hyvin kuivaa. Sellaisia seutuja ovat maailman
suuret erämaat: Sahara, Sisä-Arabia ja Gobi. On
myös huomattu, kuten esim. Provencessa ja

Mauritius-saarella, että suurien alueiden puista

paljaaksi hakkaaminen saattaa sademäärän ale-

nemaan. Kosteussato voi toisissa paikoin aivan
suunnattomasti vaihdella pienillä aloilla. Merkil-

lisin seutu on tässä suhteessa Havvaii-saarten

pääkaupungin Honolulun ympäristö. Siellä 8 km:n
matkalla sademäärä lisääntyy kaupungista sisä-

maahan päin 845 mm:sta 3.650 mm:iin, vaikka
korkeuserotus on vain 250 m. — Suomen sade-

suhteita on vielä verraten vähän tutkittu.

Tähän jäljennetty Suomen isohyeettikartta (ks.

karttaa), joka on suunniteltu (V. Korhonen)
1909-13 tehtyjen havaintojen nojalla, antaa kuvan
eri seutujen vuotuisesta sademäärästä. Siinä

näkee ensinnäkin, että Suomen runsassateisin

seutu on Suomenlahden rannikkoalue, jossa sade-

määrä on n. 600-700 mm. Koko maan maksimi
tavataan läntisellä Uudellamaalla, missä pieni

alue Pohjanpitäjä keskuksena (786 mm) on
750 mm:n isohyeetin ympäröimä. Muualla maassa
66 :nteen leveysasteeseen saakka sademäärä vaih-

telee 500-600 mm:iin. Ainoastaan muutamissa
kohden, kuten kartta lähemmin näyttää, sade-

määrä on 650 mm tai sitä enemmän (Kuru 677,

Iisalmen Sukeva 691. Pielisjärvi 645), toisissa

paikoin 450 mm tai vähemmän (Pyhäjärvi 421,

Lappajärvi 440). Pohjanmaalla on kosteussato

yleensä pienempi kuin samalla leveysasteella ole-

villa seuduilla Itä-Suomessa. Lapissa sataa vähem-
män kuin muualla Suomessa, vähimmin Enon-
tekiön rajalla olevassa Karesuannossa, missä
sataa vain n. 300 mm vuodessa. Koko maan
keskiarvo on 524 mm. Helsingissä on 60-vuotinen
keskiarvo (1846-1905) 607 mm. Etelä-Suomi on

sateisempi kuin muut osat maatamme sentähden,

että maahamme tav. lännestä tulevista ilma-

puntariminimeistä suuri osa kohtaa juuri tätä

seutua. Lapin pieni sademäärä johtuu siellä val-

litsevasta mantereisesta ilmastosta. Sademäärän
jako eri kuukausille on pääpiirteissään sama
maamme eri osissa. Talvi- ja kevätkuukausina
(jouluk.-toukok.) kosteussato on pieni, kesä- ja

syyskuukausina I heinäk.-lokak.) melkoista suu

rempi. Lounais-Suomessa lokakuu on sateisin

kuukausi, mutta sieltä käsin pohjoiseen ja itään

mentäessä tulee elokuun maksimi yhä huomatta-
vammaksi. Kajaanin seutu, mutta vielä enem-
män Lappi osoittaa selvää maksimin siirtymistä

heinäkuuhun. Pienin on kosteussato kevätkuu-
kausina, helmi-, maalis- ja huhtikuussa. Yleensä
voi kuitenkin sanoa, että huhtikuussa sataa

vähimmin (Lapissa maaliskuussa). Vuoden päi-

vistä on sadepäiviä etelärannikolla n. 50 %, sisä-

maassa 45% ja länsirannikolla 35ä40%. Huhti-

kuussa on vähimmin sadepäiviä : länsirannikolla

8-9, muualla 10-12 päivää, lokakuussa enimmän
15-18 päivää. Kun tunnetaan jonkun tietyn ajan

kuluessa tulleen kosteussadon paljous, niin voi-

daan laskea s:n keskimääräinen rankkuus tältä

ajalta päivää kohti. Se on koko maallemme täy-

deltä vuodelta laskettuna vähiin yli 3 mm päi-
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vässä. Jos otetaan eri kuukaudet huomioon, niin

selviää, että heinäkuun kosteussadon keskimäärä
päivää kohti on sama kuin elokuun, nimittäin

5 mm, mutta suurempi kuin minkään muun kuu-

kauden. Suurimmat tunnetut v u o t u i s-s a d e-

määrät ovat Suomessa hieman 1,000 mm:iä
pienemmät, nimittäin: 988 mm Lohjalla 1903,

987 mm Loviisassa 1904, 976 mm Orimattilassa

1866. Suurin kuukausisumma on tav. n. 150 mm.
Poikkeuksellisia ovat 200 mm:iä lähentelevät

kuuk au s i su m m a t, kuten esim. 186 mm
Kiskossa heinäk. 1862, 187 mm Sulkavalla elok.

1904, 198 mm Loviisassa elok. 1904. Runsaimmat
tunnetut vuorokausi-sademäärät mitat-

tiin Mäntyharjulla heinäk. 15 p. 1906, jolloin

satoi 93 mm ja Kajaanissa heinäk. 28 p. 1905,

jolloin havaittiin 95 mm. (P a s s a d i- ja Mon-
suunisateet vrt. Passadituulet ja

Monsuuni). U. S:??.

Sade [sadj, Donatien Alphonse Fran-
cois de (1740-1814), kreivi, ransk. kirjailija

ja erotomaani, jonka nimestä sana sadismi (ks. t.)

on johtunut. S. tuomittiin siveellisyysrikoksista

ja. myrkyn valmistamisesta, kuoli mielisairaa-

lassa. Hänen sepittämiään ovat m. m. „Justine

ou les malheurs de la vertu", „Juliette ou les

prosperites du vice", ,,Les erimes de 1'amour".

H. Kr-n.

Sadejoki (väärin Sääjoki, paikkakunnan mur-
teessa Saaejoki, kartoilla Saijanjoki), Vuokseen
Kiviniemen kosken yläpuolella etelästä päin las-

keva pikkujoki, jonka yläjuoksua myöten Suo-
men ja Venäjän välinen raja kulkee kappaleen
matkaa ja joka alempana pitkin pituuttaan on
pitäjien rajana siten, että Kivennapa ja Valk-
järvi jäävät joen länsi-, Rautu ja Sakkola sen
itäpuolelle. Jo Pähkinäsaaren rauhassa 1323 S.

(„ampnis Zay", ven. Saja reka) määrättiin
pitkin pituuttaan Ruotsin ja Venäjän väliseksi

rajajoeksi. A. Es.

Sademetsä ks. Metsä.
Sademittari, hyetometri. pluvio-

metri, ombrometri 1. udometri, kos-

teussadon, etenkin vesi- ja lumisateen paljou-

den mittaamiseksi käytetty, silinterinmuotoinen,
yläpäästään avonainen astia. ks. Ilma tieteel-
lis e t kojeet ja Sade. U. S:n.
Sademäärä ks. Sade.
Sadepilvi 1. n i mb us ks. Pilvet.
Sadesuoja. Kun vuorijonoa vastaan puhaltaa

kostea tuuli ja ilma kohoaa ylös vuoren tuulen-

puolista rinnettä myöten, niin syntyy tällä puo-

lella sadetta. Vuoren vastaisella puolella, missä
ilma laskee alaspäin, sataa vähemmän ja sen puo-
len sanotaan sentähden olevan s:ssa. vrt. Sade.

U. 8: n.

Sadetuuliruusu ks. Tuuliruusu.
Sadeviivat, kostealla säällä taivasta kohti

suunnatussa spektroskoopissa C ja D viivojen

välissä näkyvät, sadetta ennustavat juovat.

Sadi ks. S a a d i.

Sadin ks. Metsästys, palsta 425.

Sadismi, ransk. romaaninkirjoittajan d e

Saden mukaan nimensä saanut seksuaali-

patologinen mielihalu, jonka tyydyttämiseksi
rakastaja koettaa kiusata ja kiduttaa rakastet-

tuansa, ks. S u k u p u o 1 i p s y k o 1 o g i a.

Sadowa ks. K ö n i g g r ä t z.

Sadukealaiset 1. s a d d u k e a 1 a i s e t, evan-

keliumeissa farisealaisten rinnalla usein mainittu
juutalainen puolue, johtaa, samoin kuin fari-

sealaispuoluekin, jolle se monissa tärkeissä kysy-
myksissä oli jyrkästi vastainen, alkujuurensa
Babylonin vankeuden ajoilta saakka, vaikka he
vasta makkabealaisajalla muodostuivat varsinai-

siksi puolueiksi. Saddukealaiset olivat ylimystö-

puolue, kun taas farisealaisten kantajoukon muo-
dostivat kirjanoppineet. M. m. kuuluivat ylimmäis-
papilliset suvut yleensä saddukealaisia. Kansalli-

silta ja uskonnollisilta mielipiteiltään he olivat

vapaamielisempiä kuin farisealaiset, menivätpä
toisinaan varsin pitkällekin muukalaisten aattei-

den ja tapojen noudattamisessa. V:aan T:iinkin
nähden he asettuivat vapaammalle kannalle ja

varsinkin jyrkästi hylkäsivät n. s. „vanhinten
säännöt". — - Nimi ,,saddukealaiset" johtuu toden-

näköisesti Davidin ja Salomonin aikuisesta ylim-

mäisestä papista Saddukista (1. Sadok ista

1 Kun. 235 , Mat. I14), jonka jälkeläisiä myöhem-
minkin useita oli ylimmäisinä pappeina, joten

tämä nimitys siis merkitsisi nimenomaan ylim-

mäispapillista puoluetta. A. F. P.

Sseculum [se-] (lat.), vuosisata.

Saelan [selä'n], Anders Thiodolf (s. 1834)

.

suom. psykiaatteri ja kasvitieteilijä. Yliopp.

1856, lääket. lis. 1865, lääket. toht. 1865, sai

professorin arvon 1877. Oli v:sta 1865 Lapin-
lahden keskuslaitoksen alilääkärinä ja 1868-1904

saman laitoksen ylilääkärinä. S. oli pitkän aikaa
maamme ainoa psykiaatteri ja hänen kokemus-
taan ja kykyään käytettiin monenlaisiin mieli-

sairaanhoitoa koskeviin tehtäviin. Hän oli jäse-

nenä 1873 asetetussa komiteassa, jonka tehtävänä

oli laatia ehdotus mielisairaanhoidon järjestä-

miseksi maassamme, ja puheenjohtajana v:nl88l
komiteassa, joka valmisti ehdotuksen mielisairai-

den hoitoa koskevaksi asetukseksi. Sitä paitsi

hän on ollut mukana uudempia valtion mielisai-

raaloita perustettaessa. Hänen aikanaan (1893)

ruvettiin myös antamaan säännöllistä opetusta

lääket. kandidaateille heidän palvellessaan Lapin-

lahden sairaalassa. — Paitsi väitöskirjaansa toh-

torin arvoa varten : „Ora själfmordet i Finland

i statistikt och rättsmedieinskt hänseende" (1864)

hän 011 julkaissut sekä kotimaisissa että ulko-

maisissa aikakauslehdissä useita kliinillistä ja

forensista psykiatriaa sekä mielisairaanhoitoa k!i

sitteleviä kirjoituksia. S. oli yksi kunniapresi-

denteistä 8:nnen kansainvälisen lääketiet, kong-

ressin (1884) psykiatriaa ja neurologiaa edusta-

vassa osastossa. Kasvitieteilijänä S. kuuluu jo

nuoruudestaan maamme huomatuimpiin ja on

tullut tunnetuksi, paitsi innokkaana keräilijänä,

kasvintuntijana ja museomiehenä. S. oli yliopiston

kasvitieteellisen museon amanuenssina 1859-66.

Julkaisi yhdessä W. Nylanderin kanssa 1859

tärkeän luettelon ..Herbariuni niusei fennici". 1'.

oli myöskin yksi samannimisen luettelon teki

jöistä 1889 (ks. He r barium). Lönnrotin jul-

kaistessa 1860 ensimäisen ..Suomen kasviston"

S. oli hänen kasvitieteellinen avustajansa. Vielä

vanhoilla päivillään S. on innokas floristi.

E. Th-n. ,t- K. L.

Safafik f-riiL). Pavel Josef (1795-1861).

kuuluisa tsek. slavisti, syntyisin slovaakkilai

sista vanhemmista Pohjois-Unkarissa, opiskeli en-

sin Kesmärkin lyseossa Unkarissa ja sittemmin

Jenaii yliopistossa, tuli 1819 serbialaisen kyin-
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naasin rehtoriksi Neusatziin, joka toimi hänen
uskonnoltaan protestanttina täytyi myöhemmin
jättää, ja muutti Palackyn kehoituksesta Praa-

giin, jossa hän 1837 sai sensorin ja 1848 yliopis-

ton kirjaston hoitajan viran. Hänen pääteok-

sensa on „Slovanske" starozitnosti" (1837), joka
1842-44 ilmestyi myöskin saksaksi nimellä ,,Sla-

vvische Altertiimer", uranuurtava ja perustava
esitys slaavilaisten esi- ja vanhimmasta histo-

riasta. Hän on myöskin julkaissut ensimäisen
kansatieteellisen kuvauksen slaav. kansoista ,,Slo-

vansky aärodopis" (1842). Hänen muista teok-

sistaan mainittakoon ..Geschichte der slaw.

Sprache und Litteratur nach alien Mundarten"
(1826). kokoelma slovaakkilaista kansanrunoutta
(1823-27), „Serb. Lesekörner oder hist.-kritische

Beleuclitung der serb. Mundart" (1833). ..Etelä-

slaav. kirjallisuuden vanhimmat muistomerkit"
tsek. 1853), „Geschichte der siidslaw. Litteratur"

(3 os. 1864-65). laskien näillä kolmella viime-

main. teoksella serbian kielen ja kirjallisuuden

tutkimukselle tieteellisen pohjan, tärkeät glagoli-

sen kirjoituksen syntyä ja alkuperää koskevat
tutkimukset ..Pamätky hlaholskeho pfsemnictvi

(1853), „Glagolitische Fragmente" (1857) ja

.,n>er die Heimat und den Ursprung des Glago-

litismus" (1858) sekä muinaistsekin tutkimuk-
selle tärkeät julkaisut ,,Die ältesten Denkmä-
ler der böhm. Sprache" (1840) ja valikoiman
vanhimpia tsek. tekstejä ynnä niiden johdantona
muinaistsekin kieliopin (1845). Hänen jälkeen-

jättämissään käsikirjoituksissa on laaja etelä-

slaav. maiden maantiede. Myöskin runoilijana

S. esiintyi nuoruudessaan. S :11a on tärkeä sija

sekä slaav. muinais- ja kielentutkimuksen että

tsek. kansallisen herätyksen historiassa, ja syystä

tsekkiläiset lukevat hänet ensimäisten suurmies-
tensä joukkoon. J. J. M.

Saffi (myös Safi, Asfi, Asaffi), kaupunki Ma-
rokon länsirannalla; n. 15,000 as. — Vanha
Muhammed XVII:n rakeutama palatsi, paljon

mielenkiintoisia raunioita. S. on Keski-Marokon
viljan- ja villanvientikaupunki ; satama avonai-

nen, perin huono. — Oli vanhalla ajalla nimel-

tään Sofia; kävi ennen vanhaan laajaa safiaani-

(< Saffi) kauppaa.
Saffiaani ks. S a f i a a n i.

Safi ks. Saffi.
Safiaani 1. s a h v i a a n i (nimitys johtuu

marokkolaisesta Saffi'n kaupungista), m a r o k k o-

n a li k a. m a r o q u i n, on hienoa, pehmeätä mar-
tiopuolelta värjättyä vuohennahkaa, jonka ase-

masta usein käytetään lampaan- ja vasikanvuo-
dasta, valmistettua väärennettyä s:ia. Valmistus
tapahtuu yleiseen tapaan (ks. Nahka), parkitus
tavallisesti sumakilla (ks. t.). Nahka värjätään
ja käsitellään martiopuolelta liinaöl jyllä. kiilloi-

tetaan sekii satineerataan sille (ks. Satinee-
raus) keinotekoinen martio. S:n valmistus sai

alkunsa itämailla, siirtyi Marokkoon ja edelleen

Keski-Eurooppaan, jossa sen valmistus on saa-

vuttanut nykyisen kukoistuksensa. J. A.
Safiiri, sininen jalokivi, kemiallisesti samaa

kuin korundi (ks. t.). N. s. brasilialai-
nen s. on sinistä topaasia, vrt. Jalokivet.

Saflori. 1. ks. C a r t h a m u s ti n cl o r i u s.

— 2. Koholtti-s., arsenikkihappoinen koboltti-

oksiduliväri. jota käytetään posliinimaalauksessa.

Safonov [-]<>']. V a s i 1 i (s. 1852), ven. orkes

terinjohtaja, kasakkakenraalin poika. Toimi opet-

tajana ensin Pietarin (1880-85), senjälkeen Mos-
kovan konservatorissa, jonka johtajaksi hän tuli

1889. On sittemmin esiintynyt konsertteeraavana
orkesterinjohtajana sekä Venäjällä että ulko-

mailla (myös Suomessa). /. 7\".

Safrani ks. S a h r a m i.

Safraniinit, joukko emäksisiä tervaväriaineita,

jotka voidaan johtaa fenylifenatsoniumkloridista.

Tavallista safraniinia 1. tolusafranii-
n i a saadaan paratoluylenidiamiinista ja orto-

toluidiinista. Punertavan ruskeita veteenliukene-

Via kiteitä. Käytetään silkin ja puuvillan vär
jäykseen. S. 8.

Safranipronssi ks. Wolf ra m i.

Safraukeita ks. Martiuskelta.
Safroli 1. sh iki mol i, sassafras-, kamferi-,

muskotti-, y. m. öljyissä esiintyvä allylidioksy-

bentsolin derivaatti. Värittömiä, hyvänhajuisia
kiteitä. Käytetään parfymiteollisuudessa. S. S.

Safti (amer. suom., < engl. shaft), kaivos-

aukko.

Saga [sä-J merkitsee kertomusta 1. tarinaa.

Islannin muinaisessa kirjallisuudessa saga-

kirjallisuus saavutti korkean taiteellisen kehi-

tyksen (ks. Islannin kieli ja kirjalli-
suus). /.'. g.

Sagan, S. nimisen ent. ruhtinaskunnan pää-

kaupunki Liegnitzin hallitusalueessa, Boberin
varrella ratojen risteyksessä Glogausta länteen;

15,063 as. (1910). — Kaunis linna (jonkun aikaa
YVallensteinin asuntona)

; opettajaseminaari, lukio.

Suurta verkateollisuutta. villakeliräämöitä, pel-

lava-, sukka-, olut- y. m. tehtaita.

Sagasig ks. Z a g a z i g.

Sagasta [-(ja's-], Mateo (1827-1903), esp.

valtiomies; toimi ensin insinöörinä; valittiin

1854 perustuslakia säätävään kokoukseen; osan-

ottonsa tähden Madridin kapinaan 1856 hänen
täytyi paeta Ranskaan, mistä sai palata 1860;
v:n 1866 onnistumattoman kapinan johdosta

hänen täytyi uudelleen poistua Ranskaan, mutta
palasi v:n 1868 vallankumouksen alettua Espan-
jaan ja tuli sisäasiainministeriksi väliaikaiseen

hallitukseen; oli v. 1872 ensi kerran pääministe
rinä, 1874 uudelleen tässä toimessa, Alfons XII:n
tultua kuninkaaksi. S. liittyi vapaamielisiin ja

esiintyi perustuslaillisen puolueen johtajana; oli

sittemmin useaan kertaan pääministerinä, m. m.
1885-90, jolloin sai perille ajetuksi siviiliavio-

liiton ja yleisen äänioikeuden, ja 1897-99, jol-

loin Espanja Vhdysvaltoja vastaan kiivinänsä

onnettoman sodan johdosta menetti melkein
kaikki siirtomaansa. J. F.

Saginaw [säginö], kauntin pääkaupunki Michi-

ganissa, Yhdysvalloissa, kuljettavan S. -joen var-

rella. 25 km sen laskusta Huron-järven muo
dostamaan S. -lahteen, monen radan risteyksessä

rikkaan maanviljelys- ja melkoisen kivihiili

alueen keskellä; 50,510 as. (1910). — Useita oppi

laitoksia, kirjastoja. Harjoitetaan melkoista teol

lisuutta (sahoja, konepajoja, suola- ja sokeri

tehtaita), valmistusarvoltaan 53. o milj. mk. 1904

ja suurta kauppaa. -- Per. 1815.

Sagitta, nuoli- 1. sukaleukamatojen (Chceto

gnatha) pääsuku (ks. S u k a 1 e u k a m a d o t)

Sagittaalitaso (rliiint. ja kasvit.), bilateraa

li-symmetristeu eliöiden keskitaso (mediaanitasoi
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Sagittaria sagitti-

folia.

tavallisesti

keltaiset.

Sago ks.

sagriini

liertta-

Sagittaria, keiholehti, Alismatacece-heimon

kasvisuku, vesikasveja, joilla ou valkeat, yksi-

kotiset kukat, hedekukat ylem-

pänä, emikukat alempana. He-

tiö ja emiö monilehtiset, he-

delmä erikoppinen, monipähky-
läinen. Meillä 2 lajia. Jokseen-

§ ^mL kin yleinen Etelä- ja Keski-
^^. - ' Suomessa, vaikka monin pai-

koin puuttuen, on yleinen
keiholehti (S. sagittifolia),

jolla osa lehdistä on kankea-
ruotisia, vedestä ylös pistäviä,

nuolikantaisia, ponnet purppu-

ran punaiset. Varsinkin Keski-

suomen keski- ja itäosissa

kasvaa järvivesissä hento
keiholehti (8. natans),

jonka lehdet ovat kelluvia,

tai pvöreäkantaisia ja ponnet
K. L.

Saago.
1. chagriini (ransk. chagrin <

turk. saghry = [hevosen-] selkä) on vahvaa, pinnal-

taan pieninystyräistä nahkaa (ks.Nahka), jota

valmistetaan hevosen t. aasinvuodista. Jyväinen
pinta saadaan, kun puolivalmiiseen nahkaan pu-

serretaan eräitä siemeniä huovan avulla, nämä
poistetaan ja pinta kaavitaan, jolloin pinnan ko-

hoamat enimmin kärsivät. Kun vuota sitten pai-

sutetaan, kohoavat kaapimiselta säilyneet syven-

nykset ja muodostavat pinnan jyvämäisen nysty-

räisyyden. Nahka värjätään usein vihreäksi.

Oikeata, ennen aikaan itämailla valmistettua s :ia

tuskin enää on saatavissa, ja pinnan jyväiseksi

tekeminen tapahtuu useimmiten pusertamalla

nahkaa kaiverretuilla vaskivalsseilla varuste-

tussa kalanterissa (ks. Kalanteri). Kirjan-
sitojat käyttävät, paitsi s.-nahkaa, myöskin s:ia

muistuttavaa gofreerikalanterissa viimeisteltyä

s.-paperia, ja s.-kangasta. S:ksi sanotaan myös
pinnaltaan s.-maista silkkikangasta. J. A.

Sagu ks. Sauvo.
Saguenay [sägeneij, joki Pohjois-Ameriikassa,

Kanadassa, Quebecin maakunnassa, St Lawrencen
lisäjoki vas., alkaa St Johnin järvestä, virtaa

itään, laskien Tadousacin luona St La\vrenceen;

300 km. S. on suurimmalta osaltaan vuonomai-
nen, syvä, 1-3 km leveä, korkeiden vUorien reu-

nustama. Valtamerialukset pääsevät 100 km ylös

TIa-Ha-bay-lahteen asti.

Saguini ks. S i 1 k k i a p i n a t.

Sagunto [u'-J (v :een 1877 Murviedro, muin.

Saguntum, ks. t.), kaupunki Itä-Espanjassa, Va-
lencian maakunnassa Palancia-joen varrella 5

km sen suusta, parin radan haarauksessa ; 7,139

as. (1900). — Paljon muistomerkkejä vanhasta
Saguntumista, temppelien, teatterien y. m. rau-

nioita. Harjoitetaan viininviljelystä ja -kauppaa.
— S:n perustivat maurilaiset Saguntumin rau-

nioille. Antautui 1811 pitkiin piirityksen jälkeen

ranskalaisille.

Saguntum [-gu'n-J (lat., iber. Arsesacen)
,

muin. kaupunki Espanjassa edetanien alueella

Pallantia- (nyk. Palancia-) joen varrella. Hanni-
bal valloitti S:n lopulla v:tta 219 e. Kr., mutta
se joutui jo 214 roomalaisten valtaan sekä tuli

sitten room. municipikaupungiksi. Sen paikalla

on nyk. Sagunto (ks. t.). [Chabret. ,,Sagunto,

su historia y sus monumentos" (1888).] vrt.

P u u n i 1 a i s e t s o d a t. K. J. II.

Saha. 1. Teräslevystä tehty hammaslaitainen
puun, metallin, kiven ja luun paloittelemiseen

tai muotoilemiseen käsin tai konein käytettävä
työase. Hampaat ovat haritusraudalla tai pih-

Fi

deillä tai koneella haritetut, tai niitten kärjet

lyöty kasaan lehden paksuutta leveämmäksi tai

on lehti selkäpuoleen oheneva, jotta se pääsee

vapaasti kulkemaan muodostuneessa urassa han-

kaamatta ja kuumenematta. Hampaan kärki on

piikkimäinen tai talttamainen ja muoto toiseen

Kuva 10.
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suuntaan leikkaava vino. molempiin suuntiin

leikkaava pysty tai M- tai W kirjaimen muo-
toinen; hammastiheys riippuu lastun määrästä,

siis sahattavan aineen kovuudesta ja paksuu-

desta. Kivien sahaamiseen käytetään hampaat-
tomia lehtiä (ks. K i v i t e o 1 1 i s u u s) tai rauta-

köyttä.

Puutyöhön käytettävät käsisahat: jänne-
saha (kuva 1). h a 1 k o s a li a (kuva 2),

loukkusu h a (kuva 3) ja k o r i s t e- 1.

1 e h t is a h a (kuva 4) ovat ohutlehtisiä ja siksi

jännitetyt kehykseen tai kaareen, samoinkuin
metallityöhön käsin tai koneeseen sovitettuna

käytettävä kaariviilakin (kuva 5), jota-

vastoin salvumiehen k ä s i- 1. t j ö n t ö s a h a

(kuva 6), reikien sahaamiseen käytetty puukko-
1. pistosaha (kuva 7) . piena- (san m a-

1. s e 1 k ä-) s a h a (kuva 8) . hirsi- 1. Lankku-
saha (ks. Hirsisahai. tukki- (pölkky-
1. j u s t e e r i-isaha (kuva ')) sekä jääsaha
ovat kyllin jäykkälehtisiä jännittämättömänä
käytettäväksi. (Justeerisahan nimi johtuu siitä,

että >itä käytetään lautojen ja lankkujen ..jus-

teeraukseen", s. o. näitten päitten katkomiseen,

niin ettii ne tuleval määrätyn pituisiksi.)

Puutyöhön käytettävät konesahat : kuvio- 1.

lehtisaha (ks. D eku p i i r i-s a h a) ; lauto-

jen ja lankkujen sahaamiseen käytettävä k e h ä-

(raami-)saha (kuva 10), jossa on 1-40 sahan-

terää jännitettynä kampi-
koneistosta liikkeensä saa-

van ja johteissaan ylös ja

alas liikkuvaan kehään
(raamiin), josta nimi: yksi-

kerroksisen kekäsahan ja-

lusta on matala, kaksi-

kerroksisen niin korkea,

että saharakennus tulee

kaksikerroksinen jolloin

voimansiirto y. m. laitteet

voidaan helposti sijoittaa

alakertaan ; vannesaha
Kuva 11. (kuva 11). terä ohut ja

pitkä, päistään yhteen juo-

tettu vanteeksi, joka kulkee jännitettynä kah-

den, toisinaan kolmenkin pyörän yli ja leikkaa

siis yhtäjaksoisesti; f a-

u e e r i s a h a. kallis

arvoisista puulajeista

ohuen faneerin (puu-

viilun) sahaamiseen
käytetty olmtt eräinen

vannesaha tai tavalli-

semmin yksiteräinen

pysty- tai vaakasuora

kehäsaha
; p y ö r ö-

i sirkkeli) s a h a (kuva

12), jonka terä on pyö-

reä, nopeasti pyörivä,

tav. sovitettu pöytään,

niin ettii sen reuna ko-

hoaa tästä : v i p u-

s a li a (kuva 13) on

pyörösaha, joka on so-

vitettu tasapainoiseen
ls " va "* vipuun, niin että sitä

voidaan kädellä nostaen lai jalalla polkien

kohottaa sahapöydän raosta ylös lautoja ja

ripoja sahalaitoksissa katkaistaessa, josta nimi

Kuva 12.

Kuva 14.

Kuva 15.

k a t k o s a h a ; h e i 1 u r i s a h a

ikuva 14). jota niinikään käyte-

tään katkosahana, on katosta

riippuvaan heiluriin sovitettu

pyörösaha : s ä r m ä- 1. r e u n a-

saha (kanttisaha) (kuva 15) on
pyörösaha, jossa samalla akse

lilla on kaksi terää, joitten etäi-

syyttä voidaan toista terää siir-

tämällä muuttaa särmättävän
laudan leveyden mukaan, siirto

vipu liikkuu kaarella, mihin te

rien väli (= laudan leveys ynnä
kohtuullinen kutistumismäärä)
tuumaluvuin on merkittynä;
h a 1 k a i s u s a h a (kuva 1 _

I
.

hyvin ohutteräinen pyörösaha.
jolla katkaistaan höylättävät laudat, mitä varten
siinä on pystysuorat syöttovalssit ; kimpi-
s a li a on niinikään
halkaisusaha, jota käy-

tetään sementtiastia-

kimpiä. laatikkolautoja,

n. s. latksia (laasti-

ripoja) y. m. laudan-

jätteistä sahattavaa
puutavaraa sahattaes
sa; s au v a- 1. k e p |> i

saha, moniteräinen
pyörösaha, jolla laudan-

jätteistä sahataan luu-

dan-, vasaran- y. m. varsiksi käytettäviä nelikul-

maisia sauvoja (keppejä)
; p a 1 1 o s a h a on pallo-

pinnan mukaan kovero pyörösaha. jolla puuastia

teollisuudessa sahataan pyöreät astianpohjat, jol-

loin näitten reunat tulevat samalla uurteeseen so-

pivan viistot ; lieriö- 1. silinteri (putki)

s a h a. terä suurehko pyörivä teräslevyputki.

jonka reunassa on hampaat ja jolla sahataan lie-

riöpintaisia astialautoja (kimpiä). — Metalliteol-

lisuudessa käytettävä vannesaha pyörii hitaasti,

ja pyörösaha joko hitaasti (kylmä-saha) tai no-

peasti (kuumasaha) ;
edellisellä sahataan rautaa

kylmänä, jälkimäisellä kuumana. Katkaisusahana
käytetään metalliteollisuudessa myöskin kampi-

koneistosta liikkeensä saavaa kaariviilaa, jolla

tankoja, kiskoja y. m. pienehköjä kappaleita kai

kotaan.

2. Saha 1. s a h a 1 a i t o s. sopivan kuljetus

tien. vesiväylän tai rautatien läheisyyteen raken

nettu. tukeista hintoja, lankkuja y. m. sahattua.

nykyään myöskin höylättyä puutavaraa valmis-

tava, höyryn (h ii y ry sali a) tai toisinaan ve-

denkin voimalla (vesi s ah a) käyvä teollisuus-

laitos, johon kuuluu nostokone, joka nostaa

tukit tukkipihaan varastoon, v et oi a i to s, joka

vetää ne köyryä siltaa tai rullatietä pitkin sahaan,

s a h a k o n e e t. jotka sahaavat ne laudoiksi ja

lankuiksi (kehäsaha, toisinaan pyörösaha), sär-

määvät nämä sopivan levyisiksi (särmäsaha), kat-

kovat määrätyn pituisiksi (katkosaha) ja joitten

lisäksi tarvitaan puutavaran edelleen valmista-

mista varten saha, joka halkaisee höylättävät lau

dat (halkaisusaha), vielä saha. joka laudanpät-

kistä y. m. jätteistä sahaa pientä puutavaraa
i kimpi- ja sauvasaha

l
. h ii y 1 ä k o n e. jolla höy

Lätty puutavara valmistetaan, tav. höyrykoneen
menohöyryllä lämmitettävä kuivauslaitos,
jossa höylätty puutavara kuivataan, kun taa-
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vain sahattu puutavara kuivataan ulkoilmassa
lautatarhaan tapuloituna. vrt. Puu-
t a v a r a t e o 1 1 i s u u s. Po Po.
Saha-ahven (Berranus), n. 140 lajia käsittävä

piikkieväissuku ahvenen heimoa; usein hyvin
kirjavan- ja loistavanvärisiä, ulkomuodoltaan
vähän ahventa muistuttavia, isohampaisia peto-

kaloja, useimmat troopillisissa merissä. Taval-
linen s. (S. cabrilla) tavataan Välimeressä,
Mustassa -meressä ja Atlantin meressä, S. scriba,

jonka pään sivuilla on kirjaimia muistuttavia
sinisiä juovia, Välimeressä. Molempien pituus
on n. 30 cm. Liha maukasta. /. V-s.

Saha-gin ks. G i n.

Sahahai (Pmstis), lähinnä rauskuihin (ks. t.)

luettavia, mutta ulkomuodoltaan haikaloja lähe-

neviä rustokaloja, saaneet nimensä
siitä, että kärsä (rostrnm) jatkuu
suun ja sierainten ylitse pitkäksi,

litteäksi, kummaltakin puolen kam-
masreunaiseksi ,,sahaksi", jolla s:n
väitetään leikkaavan sopivankokoi-
sia ruokapaloja esim. valaiden t.

suurempien kalojen ruumiista t. viil-

tävän auki niiden vatsaontelon sisäl-

myksiä syödäkseen. Hampaiden
laatu, suun asento y. m. viittaavat

kuitenkin siihen, että s :t käyttävät
samanlaista ravintoa kuin varsinai-

set rauskut, siis kaikenlaisia pieniä

merieläimiä. Saha lienee tällöin

katsottava lähinnä puolustusaseeksi.

Varmoja havaintoja asiasta ei tois-

taiseksi ole. Tunnetuin laji, P. anti-

quorum, on 4-5 m pitkä (saha

1-1,5 m). Se asustaa Välimeressä,
Atlantin etelä- ja keskiosissa y. m.
— Melkein samanlainen sahakärsä

on haikaloihin luettavalla Pristiophorus-suvuUii
(tunnetuin laji jap. sahakala (P. japonicus).

I. V-s.

Sahajauhot 1- sahanpuru. käytetään
polttoaineena höyrykattiloissa ja polttomootto-

reissa, oksaalihapon ja puuetikan valmistuksessa,

pakkausaineena, jäävarastojen täytteenä, kuivik-

keena, lautaseinäin täytteenä, eristeenä, valo-

kaasun puhdistuksessa, kuivissa sähköelemen-
teissä. P-o P-o.

Sahakala ks. Sahahai.
Sahala, rälssitila Rautalammin pitäjässä 3 km

kirkolta pohjoiseen; pinta-ala 2,986 ha. S :n tilan

alueet kuuluivat 1500- ja 1600-luvuilla Skytte-,

sekä Bielke- ja De la Motte-sukujen maanomis-
tuksiin; sittemmin kartano on ollut Krogius-,
Ahnger-, Gylden- ja Sckultz-suvuilla, sekä v:sta

1873 Jalkasen suvulla, jonka hallussa se yhä
(1915) on. Vanha päärakennus. A. Es.

Sahalahti (ruots. S a h a 1 a k s). 1. Kunta.
Hämeen 1., osa kuuluu Pirkkalan kihlakuntaan,
Pälkäneen nimismiespiiriin, toinen osa Jämsän
kihlakuntaan, Luopioisten-Kuhmalahden nimis-
miesp.

; kirkolle Kangasalan rautatieasemalta
36 km. Pälkäneen kirkonkylän laivarannasta

Kuhmalahden Puntarin laivarannasta
Pinta-ala 114, i km 2

, josta viljeltyä maata
2,047 ha (siinä luvussa luonnonniityt
Manttaalimäärä 31,3125, talonsavuja 80,

torpansavuja 44 ja muita savuja 172 (1907).

2J326 as. (1914) :
369 ruokakuntaa, joista maan-

Sahahai vatsa-
puolelta, n sie-

raimet.

22 km,
22 km.
(1910)

216 ha)

viljelys pääelinkeinona 159:llä (1901). 400 hevosta,
1,417 nautaa (1912). — Kansakouluja 4 (1915).
Säästöpankki. Kunnanlääkäri yhteinen Kangas-
alan kanssa, samoin eläinlääkäri. — Teollisuus-
laitoksia : Pakkalan osuusmeijeri, mylly ja saha.
— Vanhoja kartanoita: Saarioinen ja Haapa-
niemi. — Kirkonkylän nimitys: Ilola.

2. Seurakunta, konsistorillinen, Porvoon
hiippak., Oriveden rovastik. ; Pälkäneeseen kuu-
lunut kappeli, perust. ennen v:tta 1559, tuli

omaksi khrakunnaksi jo 1581. S:een on aikai-
semmin kappelina kuulunut K u h m ai a ii ti
(ks. t.). S:n emäseurakunnan alueelle 1840 muo-
dostettu Vehkajärven rukoushuonekunta yhdistet-
tiin Kuhmalahteen 1910, jotavastoin Kuhmalah-
desta Noksiaisten ja Haapasaaren kylät erotet-

tiin S:een kuuluviksi. — Kirkko puusta, rak.

1827-29, korj. perinpohjin 1895. [,,Muutamia
hajanaisia kuvauksia Sahalahden pitäjästä"
(Aamulehti 1912 N:o 52).] L. H-nen.
Sahalaks ks. Sahalahti.
Sahalehti (Stratiotes aloides), Hydrocharitacece-

heimoon kuuluva, matalassa vedessä kokonaan
veteen vajonneena t. lehden-

kärjet näkyvissä kasvava
vesikasvi. Lehdet hauraita,

tasasoukkia, 15-30 cm pitkiä,

teräväselkäisiä, piikki reunai-

sia, suuressa ruusukkeessa.
Kukka suuri, valkoteräinen,
1-neuvoinen, veden pintaan
kohoava. Pohjois-Euroopassa
kasvaa vain emikasveja. S. on
meillä jokseenkin harvinai-
nen, kasvaa aina Lapissa
asti. K. L.

Sahalihas (musculus ser-

ratus), leveä lihaslevy, joka
saa alkunsa luustosta useam-
malla lihashampaalla ja sillä

sahamaisen lihasreunan. Ihmisruumiissa on kolme
s:ksi nimitettyä lihasta. Etumainen s. (m. ser-

ratus anterior) lähtee tavallisesti kymmenellä
hampaalla 9:n ylemmän kylkiluun ulkopinnalta
ja kulkee rintakehän seinämän mukaisesti osit-

tain rintalihaksien peittämänä taaksepäin päät-

tyen lapaluun sisäreunaan. Se pitää lapaluuta

rintakehään painettuna ja kuljettaa sen alakul-

maa eteenpäin, jolloin koko lapaluu ja sen ulko-

kulmassa oleva olkanivel liikkuvat siten, että

nivelkuoppa tulee suuntautumaan ylöspäin. Liike
on tärkeä kohottaessamme käsivartta olkanive-
lessä ylöspäin. Jos lihas herpautuu, ei käsi

vartta voi kohottaa vaakasuoraa tasoa korkeam-
malle. Lihas toimii myös rintakehää laajentä
vana lihaksena. Sen hampaiden muodostama saha-

laitainen mutkaviiva näkyy vahvalihaksisilla,

muuten laihanpuoleisilla henkilöillä selvästi ihon
alla. Selänlihaksiin kuuluvat ylempi ja

a lempi t a k i m a i n e n s. (m. sain/ ns poste-

rius snpcrior ja iv.f&rior), joista edellinen lähtee

selkärangan okahaarakkeista kaula- ja rintaosien

välimaille, jälkimäinen vastaavalta kohdalta

rinta- ja lanneosan välitienoilta. Edellinen kiin-

nitetty hampailla 2-5 :een, jälkimäinen neljään

alempaan kylkiluuhun. Molemmat ovat sisään

hengityslihaksia. . V. A".

Sahalin (jap. Karafuto), Venäjälle ja Japa-

nille kuuluva saari Aasian itärannikolla. Oliotan-

sa halehti.

tavoin muodostaa
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meren ja Japanin meren välissä; mantereesta

S:n erottaa pohjoispäässään sangen matala, vain

10 km leveä Tataarin salmi, Jessosta La Perou-

sen salmi. S. on etelästä pohjoiseen 957 km
pitkä, leveys vaihtelee 28-195 km; 72.059 km2

,

56,912 as. (1913). Venäjälle kuuluu S:n pohjois-

osa, :'>7.990 km 2
, 14,300 as., Japanille eteläosa,

34,009 km 2
, 42,612 as., rajana on 50° poiij. lev.

— Rannikot yleensä vuorisia, ehjiä, hyviä sata-

mia puuttuu; eteläosassa ovat laajat, avonaiset
Terpenie- (sitsiro) ja Aniva- (Higasifusima) lah-

det. Geologinen rakenne vielä aivan vähiin tun-

nettu. Pinnanmuodostuksessa vallitsevat etelästä

pohjoiseen kulkevat vuoristojonot (korkein pit-

kin länsirannikkoa; Lopatinskijn vuori n. 1,200 m
yi. merenp.). Vuoristojonojen (itäisen ja keski-

mäisen) välisessä laaksossa virtaavat S:n suu-

rimmat joet, Tyrni pohjoiseen ja Porona] etelään
;

vain suupuoleltaan ne ovat kuljettavia, muuten
ne ovat, kuten muutkin S :n joet, vuolaita vuo-

ristojokia. Ilmasto yleensä kolea, pohjoisessa ja

idässä, jäisen Ohotan-meren rannikolla talvel

ovat tavattoman kylmät ja kesät kolkot, usvai-

set, muistuttaen Euroopan itäisen Jäämeren ran-

nikon ilmanalasta (Rykovskoessa Venäjän S:n
sisäosassa v:n keskilämpö — l,s° C, tammikin
— 23,8° C, heinäkin -f 16,»° C). Etelässä ja län-

nessä vaikuttavat lauhduttavasti lämpimämpi
Japanin-meri (ent. Muravjevskijn asemalla Aniva-
lahden rannalla v :n keskilämpö -(-3,3 C, tammik :u—11,7°C, heinäk ;n -)-15,8

c C) . V :n sademäärä on n.

500 mm. — Aarniometsät (Abies-, Larix-, Betula-

y. m. lajit) peittävät vuoristoja, tasangoilla ja

jokilaaksoissa on tundra- tai heinäkasvullisuutta.

Eläimistö rikasta: karhuja, kettuja, soopeleita.

poroja y. m. maalla; merissä ja joissa meri-
saukkoja, hylkeitä, valaita, lohia, turskia, sillejä

y. m. Väestö jakaantuu alkuasukkaihin (Japanin
osassa kaikkiaan 2,103 henkeä, 1910), s. o. ete-

lässä ainolaisiin. pohjoisessa giljaakkeihin. sekä

maahanmuuttaneihin, jotka Venäjän S :ssa ovat

enimmäkseen karkoitettuja (niiden lähettäminen
S:lle Japanin sodan jälkeen ainakin toistaiseksi

lopetettiin), Japanin S :ssa yhä suuremmissa jou-

koissa tulevia uutisasukkaita (1897 oli japani-

laisia S :11a 300-400, 1906 10,806. nyk. n. 40,000).

Alkuasukkaiden pääelinkeinoina ovat metsästys

ja kalastus. Venäläiset ja japanilaiset harjoit-

taval kalastusta (tuottoisaa etenkin Japanin S:n
rannikoilla), helmenpyyntiä (japanilaiset; v:sta

1909), viihän maanviljelystä (Venäjän S:ssa kau-
ran, vehniin, rukiin ja ohran vuotuinen sato

kaikkiaan pari tuhatta ton.) ja karjanhoitoa
sekä kaivostyötä (Venäjän S :11a). Kivihiiliker-

roksta on varsinkin länsi-, polttoöljykerroksia

itärannikolla. — Hallinnollisesti Venäjän S. on
provinssina (jossa 2 piirikuntaa), Japanin S.

siirtomaana. Jälkimäisessä kehitys kaikinpuolin
on ollut nopeampi. Siellä on rautatie (92 km)
Aniva-lahden itäpuolella olevan niemimaan poikki,

-iihkölennät inlin joja 1,100 km, puhelinlinjoja

32 km (1913). Sen tulo- ja menoarvio tiliv:na

1913-14 päättyi 6,ss milj. mk: aan (valtion avus
tus 1,5 milj. mk.). — Historia. Ensimäinen S:n
rannoilla käynyt eurooppalainen oli holl. Gerril

de Vries 1643. S :ia tutkivat La Perousc (1787)
ja Krusenstern (1805), molemmat luullen sitä

niemimaaksi
;

vasta jap. merenkulkija Mainio
Pinzo huomasi sen saareksi. V. 1853 S:lta löy-

Piraya.

deltiin kivihiiltä, 1855 Venäjä ja Japani jakoi-

vat S:n, 1857 venäläiset perustivat Duen siir-

tolan, 1869 lähetettiin S :lle ensimäiset karkoi-
tetut, 1875 Japani luovutti osansa Venäjälle ete-

läisiä Kurileja vastaan, 1905 Japani sai Etelä-

S:n takaisin. [Schrenck, ,,Keisen und Forschun-
gen im Amurland" ; Dorozevits, „Die Verbrecher-
insel S."; Ahnert, ,,Reise an der Ostkiiste des

russischen S. im Jahre 1907"; Polevoj, ,,Das

Erdölgebiel des nordöstlichen S." (,,Prometheus"
nide 31, 1910).] E. E. K.
Sahalohi (Serrasalmo), rakkosuisiin kuuluva

kalasuku, pienehköjä (pituus ei juuri yli 30 cm)
kaloja, joiden ruu-

mis on korkea,

sivuilta litistynyt,

vatsa alta. sahareu-

nainen, vahvoissa

leuoissa isot, terä-

vät hampaat. S :t

asustavat Etelä- ja

Keski-Ameriikan
joissa ja ovat hyvin
pelättyjä tavatto-

man raatelevaisuu-

tensa vuoksi. Pienestä koostaan huolimatta ne
nim. hyökkäävät suurin parvin jokaisen veteen
joutuneen eläimen, hevosten ja härkienkin, kimp-
puun ja repivät niiden ruumiista isoja palasia,
siten aiheuttaen niin kovan verenvuodon, että
eläin voi joutua kapeassakin joessa tuhon omaksi.
Ihmiselle s:t voivat täten myös olla hyvin vaa-
rallisia ja tiedetään varmasti niiden aiheutta-
neen kuolemantapauksiakin. Tunnetuimmat lajit

ovat piraya (8. piraya) ja karaibikala
(S. rhombeus). I. V-s.

Sahapistiäiset (Phytophaga), pistiäisiä 1.

ampiaisia (ks. t.), joiden takaruumis koko levey-

dellään on yhtynyt keskiruumiiseen ja joiden
toukat ovat jalallisia joko vapaasti liikkuvia

tai puun sisustassa eläviä. Jakautuu kahteen
pääryhmään: lehtipistiäiset (Tenthredinidce) ja

puupistiäiset (Siricidce). V. S-s.

Sahara (< arab., = erämaa), suunnaton erämaa-
alue Pohjois-Afrikassa Välimeren rannikkomaiden
Sudanin, Atlantin valtameren ja Niilin välissä;

6,i8 milj. km 2
, toisten laskujen mukaan

!).i6 milj. km 2 (melkein Euroopan kokoinen),
jolloin S:aan on luettu m. m. Niilin itäpuolella

oleva Xubian erämaa (ks. Nubia). — Alinna
S:n vuoriperustassa on kuluneita, poimettuneita
kiteisiä liuskeita, joiden päällä vaakasuorasti
lepäävät paleozooisen ja liitukauden kerrokset
sekä paikoitellen tertiäärikaudella purkautuneet
tuliperäiset ainekset. Pintamuotoilun ovat aikaan-

saaneet h-autalaskeumat ja siirrokset sekä voi-

makas, täällä merkillisiä vuorimuotoja synnyt-
tävä denudatsioni (äkillisten lämpövaihteluiden
aiheuttama ja kein. rapautuminen, tuulen kulut-

tava voima, deflatsioni, enti-een aikaan myös
erosioni). Kulumistuloksista riippuen on siten

syntynyt vuorisia k a 1 1 i o e r ii m aita (dzebel.

tasili, harasef; Chavannen laskujen mukaan
2 milj. km8

), k i v i k k o e r ii m aita joko terävä-

äärmäisistä kivilohkareista (hammada) tai tuu-

len pyöristämistä kivistä muodostuneita (serir:

molempia yhteensä 4. s milj. kin-i . hiekka- ja

h i e k k a k i n o s e r ii ma i t a •un <i. erg, igidi,

rrmcl. remla-, l,j milj. km2 !. Vielä on savi-
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erämaita etenkin ent. meren ja järvien poh-

jissa (sott, sebha), aroja ja laidunmaita
(l,s milj. km2

) sekä keitaita (0,2 milj. km2
).— Korkeussuhteiltaan S. jakaantuu kahteen ala-

vampaan seutuun idässä ja lännessä sekä niiden

väliseen korkeampaan vuoristomaahan. Länsi-
S:ssa korkeampia seutuja ovat Taganet ja El
Hodh nimiset ylängöt (n. 500-600 m yi. merenp.)

Senegalin suun pohjoispuolella, joihin pohjoisem-

pana liittyy läntisen Adrarin alanne (n. 300 m
yi. merenp., paikoitellen viljelyskelpoista). Sen
ja Marokon välissä on erämaavyöhyke, jossa

ajoittaiset sateet vain paikka paikoin synnyttä-

vät niukan kasvillisuuden. Marokosta kaakkoon
on Igidi'n hiekkaerämaa (200-400 m yi. merenp.),
jossa on runsaasti maansisäisiä vesisuonia ja

niiden tienoilla metsikköjä ja pensastoja. Igidiin

liittyy idässä Tafileltin, Tuatin ja Varglan pai-

nanteet monine keidasryhmineen sekä El Aregin
hiekkaerämaa. Niiden etelä- ja itäpuolella on
vuorinen Keski-S. : Tassili'n (Asgarin huippu
1,300 m yi. merenp.) ja Ahaggarin (keskimäärin
1,300 m yi. merenp., huiput yli 2.000 m) -vuoris-

toiset ylätasangot sekä Airin 1. Asbenin vuoristo-

maa (1,500 m yi. merenp.). Koillisessa vuoristo

vaihtuu suunnattomaan, autioon Fessanin kivikko-

hammadaan (jossa 800 km pitkä Sudah-vuori-

jono nousee 658 m yi. merenp.). Vuoristo-S:n itäi-

siä etuvarti joita ovat Timmo- ja Tibesti-vuoristot

(Tusidde Tibestfssä 2.700 m yi. merenp.; S:n
tunnetuista vuorista korkein). Näistä ja Fessa-

nista alkaa idässä Niilin laaksoon, pohjoisessa

Barkaan, etelässä Dar-Furiin rajoittuva Libyan
hiekkaerämaa (n. 400 m yi. merenp.), jonka poh-

joisosassa on useita keitaita, mutta sisäosassa vain

Kufran keidasryhmä. — Ilmasto. S :n ylitse

kesällä kulkevat tuulet tulevat pohjoisesta käsin

siten tuntuen kuivilta. Talvella tuulet ylimal-

kaan käyvät S:n sisäosista ulospäin, eivätkä tie-

tysti nekään ole sadetuulia. Kuitenkaan S. ei ole

kokonaan sateeton, sillä usein Välimerenmaiden
talvisateet ja Sudanin kesäsateet ulottuvat S:n
reunojen sisäpuolelle ja korkeammat vuoret voi-

vat ilmavirroista kerätä usein tuntuvia sateita.

Ilmastolle ominaisia ovat vielä tavattoman jyr-

kät lämpöerot yön ja päivän välillä. Keskipäi-
vällä lämpömittari maanpinnassa voi kohota

-f-
70° :een C ja yöllä aleta jopa — 3° :een ja

—9° reenkin C. Kuumimmat seudut lienevät päivän-
tasaajan tienoilla. — Hieta- ja pölymyrskyt pimit-
tävät usein muuten harvinaisen kirkkaan ja läpi-

kuultavan ilman. Kangastukset tavallisia. — Ve-
sistöt. S:n harvat joet ovat, Wadi Draata
luoteisrannikolla lukuunottamatta, vain ajoittain

vettä kuljettavia. Ennen S :ssa vallinneesta sade-

rikkaammasta ilmastosta todistavat monet suu-
ret, kuivat joenuomat (ivadi, ucd) • huomattavim-
mat ovat Igharghar (pohjoiseen), ja Tin Tarabin
(etelään). Vuoristoalueen pohjois juurella on
sarja sotteja (aina 25 m alapuolella merenp.).
Suolajärviä on monessa paikassa. Siellä, missä
pohjavesi tunkeutuu pinnalle, syntyy keitaita

(ain, tit, galle), S:n asutuskeskustoja. Ranska-
laiset ovat poranneet paljon arteesisia kaivoja.
Pohjavesi tulee usein tavattoman pitkien mat-
kojen päästä, sillä on huomattu Sisä-S :n keitai-

den vesimäärän riippuvan Sudanin sateista.

Kasvisto. Kasvimaantieteellisesi! S. on ra-

jana Välimeren alueen ja troopillisen kasvillisuu-

den välillä. Suurin osa S:aa liittyy kuitenkin
lähinnä edelliseen, joskin tietysti vain saderik-
kaimmissa vuoristoseuduissa tai siellä, missä pohja-
vesi on lähellä maanpintaa, tapaa edes suunnil-
leen samantapaista laji- t. yksilörikkautta kuin
Välimeren alueen karuimmilla seuduilla. Muualla
kasvisto on äärimäisen köyhää, joskin vain ver-

raten pienet alat ovat aivan kasvittomia. Puu-
maisista kasveista ovat tärkeimmät eräät mata-
lat akaasiat ja Tamarix-\a)it, suolattomassa
maaperässä kasvaa matalia Rctama-, Ephedra-
y. m. pensaita, suolaperäisillä alueilla taas on
omat kasvinsa, savikka- ja tatarkasveja y. m.
Heinistä mainittakoon Aristida pimgens ja Penni-
setum-\a,]it, näihin, samoinkuin laajalti levinnei-
siin Jerikon-ruusuihin ja mannajäkälään y. m.
nähden S. liittyy lounais-aasialaisiin erämaa-
alueisiin. Äärimäinen kuivuus, kova kuumuus
sekä jyrkät lämpötilan vaihtelut ovat ne epäsuo-
tuisat olosuhteet, joita vastaan S:n, kuten yleen-

säkin troopillisten erämaiden kasvien täytyy ensi

sijassa taistella ja jotka painavat erikoisen lei-

mansa kasviston ulkomuotoonkin. Kasvit ovat
yleensä harmahtavia t. ruskeita, matalia, tiheä-

kasvuisia, usein piikkisiä, ruohokasvitkin sään-

nöllisesti kovia ja pistäviä, lehdet voivat puuttua
t. ovat kovia, nahkeita, usein karva- t. vahapeit-
teisiä, maanalaiset osat sensijaan ovat yleensä
voimakkaasti kehittyneet, joko mahdollisimman
täydellisen veden kokoomisen vuoksi t. lajin säi-

lyttämiseksi täydellisesti kuivan ajan yli. Rehe-
vin kasvillisuus tavataan keitaissa. Niiden huo-
mattavin kasvi on taatelipalmu, se kasvi, johon
ihmisen toimeentulo S:ssa kokonaan perustuu.

Sitäpaitsi viljellään tavallisia etelänhedelmiä ja

vihanneksia sekä jonkun verran vehnää, durraa,
hirssiä y. m.
Eläimistö on myöskin köyhä, etenkin, mi-

käli tunnetaan, Länsi-S:ssa. Isompia nisäkkäitä
tavataan vain joku antilooppilaji, etenkin kaak-
koisissa rajaseuduissa sirahvi, siellä täällä vil-

lejä aroaaseja ja nautaeläimiä y. m.: leijona, juo-

vikas hyeena ja sakaali pysyttelevät myös erä-

maan rajaseuduilla. Tyypillisiä erämaan eläimiä

ovat fenek-kettu. erämaan hyppyrotta ja hyppy-
päästäiset. Linnuista mainittakoon lentokanat.

erämaan leivonen (Alauda deserti) ja strutsi,

matelijoista skinkkisisilisko, sarvi- ja hietakäär

meet; joitakin sammakkoeläimiä ja kaloja tava

taan keitaissa. Hyönteisistä ovat huomattavimmat
heinäsirkat. Varsinaisten erämaan eläinten ylei-

simmät mukautumisominaisuudet ovat nopea lii-

kuntokyky (pitkät jalat y. m.), suojeleva väritys

ja kyky kaivautua maahan lämmönvaihteluja pa

koon. — Kotieläimistä on tietysti dromedaari tär-

kein, sekin kuten tunnettu monessa suhteessa erin-

omaisesti erämaan olosuhteisiin sopeutunut, sitä-

paitsi pidetään hevosia, nautaeläimiä, vuohia ja

lampaita.

Asukkaiden lukumäärästä ei ole mitään

luotettavia tietoja (Wagner, Supan y. m. arvioi-

vat sen parikymmentä v. takaperin 2 1
/2 milj :ksi)

:

Libyan erämaa on harvimmin asuttu. — Pääväea

tönä ovat berberit, joita lännessä nimitetään mau-
reiksi

;
heihin on sekaantunut paljon arabialai-

sia, jotka ovat levittäneet muhametin opin ja

kielensä yli koko S: n. Berberiläismäiset tuaregit

(imosaghr) asustavat Ahaggarissa ja ympäröivillä
alueilla. Tibbut. tuaregien itäpuolella Tihest i'ss!i.
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ovat todennäköisesti berberien sukukansaa, vaikka

heissä on paljon neekeriverta. S:n neekerit ovat

suurimmaksi osaksi Sudanista tuotuja neekeri-

orjia ja heidän jälkeläisiään. Juutalaisia asuu

keitaissa käsityöläisinä ja kauppiaina. — S:n

asukkaiden pääelinkeinona on karjanhoito;

sivussa he harjoittavat ennen tuottoisaa karavaa-

nien rosvousta ja keitaissa maanviljelystä. —
S:n halki on jo ammoisista ajoista asti kulkenut

vilkas karavaaniliikenne Välimeren rannikon ja

Sudanin välillä; tärkeimmät karavaanireitit ovat :

Mogador-Timbuktu, [nsalah-Timbuktu, Tripolis-

Ghadames-Ghat-Agades-Kano, Tripolis-Mursuk

Bilma-Kuka. Ben Ghasi-Wadai. Pitkin erämaan
pohjoisreunaa kulkee karavaanitie Kairosta Aud-

zilan, Tripoliksen, Ghadameksen ja Insalahin

kautta Tafileltiin. Rinnakkaisreiteistä valitaan

kulloinkin turvallisin. Karavaaniliikenne on pal-

jon menettänyt merkityksestään senjälkeen kuin

orjakauppa saatiin suureksi osaksi tukahutetuksi

ja uusi liikennereitti Sisä-Sudaniin avattiin

Senegalia, Nigeriä ja niihin liittyviä rautateitä

myöten. Ranskalaiset suunnittelevat rautatietä

S:n poikki Biskrasta Timbuktuun ja Tsad-jär-

velle. — Kauppa on enimmäkseen läpikulkukaup-

paa: S:n tuotteita ovat suola (Bibliasta y. m.),

aluna, karja, taatelit y. m.— Valtiollisesti suurin

osa S:aa kuuluu Ranskan vaikutuspiiriin, vaikka

Hanska ei vielä olekkaan saanut ylivaltaansa kaik-

kialla tunnustetuksi. — Löytö h i st o r i n.

Vanhan ajan kansoista roomalaiset etenivät kau-

aksi Pohjois-S :aan. mutta vasta arabialaiset tun-

keutuivat koko S:n halki Sudaniin asti; Ibn Ba-

tuta ja Leo Africanus matkakertomuksissaan an-

toivat paljon kuvauksia S:sta. Eurooppalaiset

alkoivat kiinnittää huomiotaan S:aan 1700-lu-

vulla, mutta vasta seuraavalla vuosis. alkoi var-

sinainen S:n tutkimus, jonka tunnettuja nimiä

ovat Rohlfs. Nachtigal, Lenz, Overweg, Barth,

Richardson, Cailliö, Largeau. Duveyrier y. m.

Uusin S:n tutkimus liittyy läheisesti ranskalais-

ten sotilaalliseen etenemiseen siellä. [Zittel, „Die

S." (1883) ; Duveyrier, ,,Exploration du S."

(1864); Nachtigal, „S. und Sudan" (1879-89);

Lenz, ..Timbuktu" (1892); Walther, „Das Gesetz

der VViistenbildung in Gegenwart und Vor-

zeit" (1900); Diirkop, ..Die \virtsehafts- undhan-

delsgeographfechen Provinzen der S." (1902) ;

Lenfant, ..La grand route du Tehad" (1905) ; Hay-

wood. »Through Timbuktu and across the great

S." M912); Leroy-Beaulieu. ..Le S., le Soudan, et

les ehemins de fer transsahariens" (1904).]

/;. /:. 7\". (( /. V-s.

Saharaami ks. S a h a.

Sahateollisuus ks. Puutavarateolli-
s n u s.

Sahi ks. S a a h i.

Sahib f-(V-J larab.. = kumppani, ystävä, herra),

Intiassa kävtetty eurooppalaisten arvonimenä.
K. Tl.

Sahlberg [sälbärj]. 1. Ta rl Reinhold S.

(1779 1860), yliopistonopettaja, luonnontutkija.

yliopp. 1795, fil. maist. 1802. lääket. lis. 1810. tuli

lääketieteen apulaiseksi ja kasvitieteen demons

traattoriksi sam. v. sekä luonnonhistorian ja ta-

louden professoriksi 1818. josta virasta erosi

täysinpalvelleena 1841. S. vaikutti suuressa

määrin herättävästi luonnontutkimukseen Suo-

mensa ja saavutti etenkin teoksellaan ..Insecta

fennica" (1817-27. uusi pain. 1830-39) arvossa-

pidetyn nimen hyönteistieteilijäuä myöskin uiko

mailla. ..Societas pro

fauna et flora fennica"

seuran varsinaisena pe-

rustajana (1821) S. vielä

lisäsi ansioitaan kotimai-

sen luonnontutkimuksen
edistäjänä. Professorin-

virasta erottuaan hän pe-

rusti maatilalleen Elä-

neelle suurenmoisen he-

delmäpuutarhan (12-13 tuh.

omenapuuta), joka kuiten-

kin sittemmin on saanut

rappeutua.
2. K e i n h o 1 d F e r d i-

nand S. (1811-74), edel-

lisen poika, luonnontut-
kija, yliopp. 1827. fil.

Carl Reinhold Sahlberg,

maist. 1836 ja lääket. toht. 1840. Vv. 1839-43
S. retkeili Brasiliassa, Chilessä ja Sitkassa, pa-

laten Siperian kautta kotimaahan. Vv. 1849-51

hän jälleen oleskeli Brasiliassa. Matkoillaan S.

kokosi erittäin runsaat eläint. kokoelmat, joista

osa sittemmin lahjoina t. ostamalla oq liitetty

yliopistomme sekä Ruotsin valtion museon ko-

koelmiin. S:n hyönteistieteellisistä teoksista on
tunnetuin ,,Monographia Geocorisarum Fennise"

(1848). Vv. 1845-52 S. toimi eläin- ja kasvitie-

teen apulaisena yliopistossamme.

3. John Reinhold S. (s. 1845), edellisen

poika, yliopistonopettaja, hyönteistieteilijä, yli-

opp. 1865, fil. maist. 1869, fil. lis. 1879, tuli eläin-

tieteen dosentiksi 1871 ja entomologian vlim.

professoriksi 1883. Ollen nuoruudestaan saakka
innokas hyönteistutkija S. on lukuisilla retkei-

lyillä kaikissa maamme osissa enemmän kuin
kukaan muu suomalainen edistänyt kotimai-

sen hyönteiseläimistön tuntemista. Myöskin Suo
men ulkopuolelle S. on tehnyt useita hyönteis-

tieteellisiä tutkimus- ja opintomatkoja, m. m.

Venäjän Karjalaan ja Vienanmeren rannikoille

(1869), Venäjän Lappiin (1870), Pohjois-Sipe-

riaan (1876), Etelä-Ruotsiin ja Norjaan (1879),

näiden maiden pohjoisosiin (1894). Korfuun. Pa-

lestiinaan ja Transkaspiaan (1895-96). Välime-

ren etelärannikoille (1898-99), Egyptiin, Syy-
riaan ja Vähään-Aasiaan (1903-04). Kokoomansa
laajan aineiston S. on pääasiassa itse tutkinut ja

julkaissut tulokset lukuisissa isommissa ja pie-

nemmissä tutkielmissa enimmäkseen koti- ja

ulkomaisten tiet. seurain julkaisuissa. Etupäässä
hän on harrastanut kovakuoriaisia ja puolisiipi-

siä omistaen kuitenkin huomiota muillekin hyön

teisryhmille. Teoksista ovat erikoisesti mainitta-

vat: „öiversigt af Finlands och den skandina-

viska halföns Cicadarise" (1871). ..Enumeratio

Coleopterorum Fennia-" I-V (1873-89), „Bidrag

tili nordvest ra Sibiriens insektfauna 1. TTemip-

tera. II. Coleoptera" (1878-80). „Enumeratio He-

mipterorum Gymnoceratorum Fennise" (1881) ja

..('atalogus Coleopterorum Fauna- fennica; geo

graphicus" (1900). S:n koko tieteellinen toi

minta, jolle on ollut ominaista väsymätön ahke

ruus, on liikkunut systematiikan ja faunistiikan

alalla. Samanlaisiin tutkimuksiin hiin on koet-

tanut innostaa oppilaitaankin ja hän on kasvat-

tanut monta taitavaa retkeilijää. Suuret, ansiot
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on S :llä myös yliopistoa hyönteistieteellisen mu-
seon järjestäjänä ja hoitajana. ..Societas pro

fauna et flora fennica"n sihteerinä hän toimi

187S-87 ja on kuulunut mainitun seuran halli-

tukseen v:sta 1S69. S. on harrastanut myös
uskonnollisia kysymyksiä ja ottanut osaa rait-

tius- ja siveellisyystyöhön. Niinpä hän on ollut

yksi Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen

perustajia maassamme ja sen johtokunnan jäsen

sekä Ylioppilaiden kristillisen yhdistyksen ja

Ylioppilaiden raittiusyhdistyksen puheenjohtaja

ja „Väktaren"-aikakauskirjan toimittaja. E.R.
Sahlin [saU'nJ, Ca.rl Yngve (s. 1824),

ruots. filosofi, tuli Upsalassa 1841 ylioppilaaksi

ja 1853 dosentiksi. 1856 apulaiseksi Lundin yli-

opistoon, 1862 teoreettisen filosofian professo-

riksi Lundiin, 1S64 praktillisen filosofian profes-

soriksi Upsalaan, erosi virastaan 1894. On
Boströmin oppilas ja hänen oppijärjestelmänsä

ehkä etevin kehittäjä. Julkaissut väitöskirjat

„Har Hegel öfvervunnit dualismen?" ja ..Om

vilkoren för möjligheten af en praktisk filosofi"

sekä lukuisia muita loogillisesti teräviä tutkiel-

mia, jotka enimmäkseen ovat painetut Upsalan
yliopiston vuosikirjaan, m. m. ,.Om grundfor-

merna i etiken" (1869), ,,Kants, Sehleiermachers

och Boströms etiska grundtankar" (1877), ,,Om
grundformerna i logiken" (1883-84), „Om verl-

dens relativitet" (1889). „Om det inre lifvet"

(1S93). A. Gr.

Salmame (pers. soh - kuningas ja näme =

kirja), Firdausin (ks. t.) kertomarunon nimi.

K. T-t.

Sahra (sali r at) ks. A a t r a.

Sahrami, s af r ani, Crocus sativus (ks. Cro-
c u s) kasvin rihmamaisia, n. 3 em pitkiä, rus-

keanpunaisia luotteja, joita kukista huolellisesti

irroitettuina ja varovasti kuivattuina kaupitaan
väri- ja mausteaineeksi varsinkin makeisiin,

leivoksiin y. m. s. Pääosa s: ia saadaan esp.

(YocMs-viljelyksiltä, paras s. Ranskasta ja var-

sinkin Itävallasta. Sadon korjuu tapahtuu syk-

syisin. Yhteen kgraan kuivaa s:ia tarvitaan
70-80 tuhatta kukkaa, joten s. on kallista ja

sitä väärennetään senvuoksi monin tavoin, m. m.
Carlhamus-kasviii kukilla ja punaruskealla lii-

dulla. S. sisältää m. m. s. -keltaista (polykroitia,

crociinia) ja s. -öljyä. Jo muinaisessa Intiassa,

Kreikassa, Italiassa y. m. käytettiin s: ia. hyvin
paljon varsinkin keltaisena vaatevärinä ja

tuoksuaineena. Keskiajalla s:n merkitys oli

samoin suuri, myöskin lääkeaineena. Nykyisin
käytäntö on verrattain vähäinen. K. L.

Sahramikasvi ks. Crocus.
Sahrzade [-zä-J, satuja kertova nainen .,1001

yötä" nimisessä kokoelmassa.
Sahti ks. K a 1 j a.

Sahviaani ks. Safiaani.
Sai, kapusiiniapina (ks. t.).

Saida (Seida, vanhan ajan Sidon), kaupunki
Turkin Aasiassa, Beirutin vilajeetissa Välimeren
rannalla 40 km Beirutista etelään; n. 15,000 as.,

enimmäkseen muhamettilaisia. — Rappeutuneista
rakennuksista mainittakoon pari karavaani-
seraijia, sitadelli ja kastelli sekä muudan laaja

moskeia, joka ennen oli Johanniittain kirkkona.
Ympäristössä on suuria hedelmäpuutarhoja, joi-

den hoito on asukasten pääelinkeinona. Lähei-
syydessä foinikialainen hautakaupunki, josta on

löydetty arvokkaita sarkofageja, maalauksia ja

kuvanveistoksia. Satama suojainen, mutta vain
pienillä aluksilla kuljettava. Kauppa nyk. mitä-

tön; viedään etupäässä hedelmiä. — Vanhan
ajan historiasta ks. Sidon. Turkkilaiset val-

loittivat 1291 S:h, joka vaurastui 1600-luvun
alkupuolella silkkikaupalla, mutta menetti seur.

vuosis. merkitvksensä Beirutin kilpailun takia.

(E. E. K.)

Said pasa. 1, Mu h a m m e d (1822-63), Egyp-
tin varakuningas, Muhammed Alin poika; tuli

hallitukseen 1854. tunnettu m. m. reformiharras-

tuksistaan ja siitä, että kannatti Suezin kana-
voimishanketta. — 2. M e h e m e d. lisänimeltä

Kytsyk (Pieni) (n. 1835-1914), turk. valtio-

mies; otti osaa v:n 1877 sotaan, tuli sen jälkeen

sulttaani Abdul Hamidin kabinettisihteeriksi ; oli

v:sta 1879 lähtien moneen kertaan suurvisiirinä,

m. m. v:n 1908 vallankumouksen jälkeen ja

1911-12. J. F.'

Saiga-antilooppi (Saaga latarica), verraten

kömpelöruumiinen, lyhytjalkainen, n. 1-1,3 m
pitkä antilooppi, poikkeaa ulkomuodoltaan taval-

lisesta antilooppityypistä etenkin siinä, että kuo-

non yläpuoli on omituisesti turvonnut ja venynyt
paksuksi ja pitkäksi, hyvin liikkuvaksi kärsä-

mäiseksi muodostukseksi. Sarvet pystyt, hiukan
käyristyneet, 30-36 cm pitkät, tavataan vain koi-

raalla. Väri selkäpuolelta ruskeankellahtava, tai

vella harmaanruskea, vatsapuoli, naama y. m.

valkeat. S. on ainoa Euroopassa tavattava anti-

looppi. Jääkauden jälkeisinä aikoina se oli le-

vinnyt yli koko Keski-Euroopan. nykyisin se

asustaa Donin ja Volgan välisillä aroseuduilla ja

Aasiassa Altaihin saakka, usein suurissa lau-

moissa, mutta vähenee vähenemistään innokkaan

metsästyksen vuoksi. Kuva liitteessä Anti-
looppeja II. /. V-s.

Saigon (Saigun), Ranskan Kotsinkiinan pää
kaupunki Taka-Intiassa, merialuksilla kuljettavan

S. -joen oik. rannalla rautatien varrella. 45 km
merestä Mekongin suiston itäreunassa: 67.716 as.

(1911; 1905 ilman sotajoukkoja 54.745 as.,

joista 8,749 ranskalaista. 30,000 annamilaista.

14.000 kiinalaista). - S. on Kaukaisen idän

siistimpiä kaupunkeja: katuja varjostavat kaksin-

kertaiset puurivit, puistoja paljon. Rakennuksia :

hallituksen ja Kotsinkiinan kuvernöörin palatsit,

oikeuspalatsi, teatteri, tuomiokirkko, muutamia
moskeioja, pagodi, museo y. m. Pappisseminaari

y. m. oppilaitoksia. Kotsinkiinan apostolisen

vikaarin istuin. — Riisimyllyjä, sahoja, saippua-

y. m. tehtaita. Ulkomaankauppa vilkas; viedään

riisiä, kalaa, suolaa, puuvillaa y. m., tuodaan etu-

päässä puuvillakankaita y. m. teollisuudentuot-

teita. Säännöllinen höyrylaivayhteys Ranskan

kanssa. — Raitiotie yhdistää S:n 7 km:ii päässä

olevaan Ch oi on ii n. Ranskan Indokiinan suu-

rimpaan kaupunkiin (181.924 as.. 1911). —
Ranskalaiset valloittivat S:n 1859 ja saivat sen

omakseen 1862. E. E. h.

Sailer [zailar], -1 o !i a n n Michael (1751 -

1832), saks. katolinen jumaluusoppinut. S., joka

v:sta 1780 toimi professorina Engolstadtissa, sai

suvaitsevaisuutensa takia kirkon puolelta paljon

vainoa osaksensa. Vasta elämänsä lopulla hänet

1829 nimitettiin Regensburgin piispaksi. Hänen

teoksensa ovat todistuksena hartaasta, laaja-

sydämisestfi kristillisyydestä. Niistä mainitta
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koon: „Vernunftlekre för Menschen, uie sie sind"

(1785), „Gliicksaligkeitslehre" (1787), „Grund-
lehren der Religion" (1805), ..Vorlesungen aus

der Pastoraltheologie" (1788-89), „Handbuch der

chr. Moral" (1817-18). E. Ka.
Sailo, Alpo (s. 1877), kuvanveistäjä, alkupe-

räiseltä nimeltään Albinus Leopold En-
lund. synt. Hämeenlinnassa. Työskenneltyään
ensin puunleikkaajana ja käytyään Turussa Suo-

men taideyhdistyksen piirustuskoulua ja Hel-

singissä taideyhdistyksen kuvanveistoatelieerissa
S. oli v.-sta 1901 kolme vuotta opintomatkalla
Italiassa ja [Jnkarissa (Budapestissa) sekii 1914
Italiassa. — Ensi kerran S. asetti näytteille

muotokuvateoksia 1900 Turussa. Sittemmin hän
on ottanut osaa näyttelyihin Budapestissa (1902)

ja Helsingissä ja on etupäässä tullut tunnetuksi
hyvin lukuisilla muotokuvaveistoksillaan. Niistä

mainittakoon unk. K. Mikszäth (1902), ruots.

Selma Lagerlöf (1912), tansk. V. Thomsen (1912,

Suom.-ugr. seuran oma) ja H. Höffding (1912.

Ateneumissa), it. D. Comparetti (1914) sekä

suom. J. R. Aspelin (hist. museossa), M. Äyrä-
pää (Duodecim-seuran oma), E. N. Setälä (pronssi-

teos, Varsi naissuom. osakunnan oma), Paavo
Cajander (1915. marmoria, Hämäläisen osakunnan
oma), Juhani Aho, G. Linsöu (1912). Antti Ja-

lava, A. Gallen-Kallela, Mathilda Wrede, Th.

Rein (1915), G. Wrede (1914, dioriittia, Antel-

lin kokoelmissa) ja taiteilija C. Bengts (prons-

sinen pienoispatsas, 1915, Ateneumissa) y. m.
Suom. runolaulajista S. on valmistanut toistakym-
mentä kuvaa. Sitäpaitsi S. on kilpailun perus-

teella muovaillut M. A. Castrenin muistomerkin
ja tehnyt Kalevala-aiheisia veistoksia, työmies-

ja eläinkuvia sekä koristeellisia töitä. Hän on
myös jossakin määrin harjoittanut maalausta.

Saimaa (ruots. Saima 1. S a i m e n),

Vuoksen 1. S:n vesistön (ks. Vuoksi)
suuri keskusjärvi, joka tuhansien saarien ja nie-

mien pirstomana on jakautunut lukuisiksi seliksi.

sokkeloisiksi eri vesiksi ja järviksi; rantaviivan
rajoittama alue on laskettu n. 1,300 km'-:ksi.

S. käsittää pääselkiensä Suuren-S:n ja P i e-

nen-S:n (ynnä niitä läheisesti ympäröivien
pienempien selkien: ¥övesi, Latvavesi y. m.) li-

säksi vielä 2 erillisempää vesistöhaaraketta, ni-

mittäin pohjoisessa Luon terin ja luoteessa

Louhi veden (ks. n.). Näin määritelty kes-

kusjärvi S. rajoittuu koillisessa Puumalan-
salmeen ja vastaanottaa sen kautta suuren
vesialueensa vedet. S:n pohjoisin kohta, Luon-
terin vesiin kuuluva Enonvesi on n. 61° 48'

polij. lev., eteläisin perukka. Jokilahti (n. 8 km
Lappeenrannasta länsilounaasen) on n. 61°05' pohj.

lev. Vedenpinnan keskikorkeus 75,86 m yi. merenp.
S:n muoto on niin liuskoittunut ja rikkonai-

nen, rantaviiva niin silpoutunut ja oikukkaan
monimutkainen, että vertaista tuskin missään
on tavattavissa. Salpausselän patoamana S:n
vesi täyttää maankuoren mitä epätasaisimman
syvännealueen, jossa pääsyvänteet ja niiden suun-
nan suurin piirtein enimmäkseen määräävät van-
hat maankuoren siirrokset, halkeamat ja vajoamat
l vrt . P ä i j ä n n e. j ä r v i s y v ii n t e e n m u o-

d os tumin en), mutta nykyiset yksityiskohtai-

semmat ja pienemmät muodot ovat jääkauden
jälkeenjättämän moreenin, moreeniharjujen ja

vieri nkiviharj ukat kelin ien aikaansaamat.

Saimaa. Maisema Anttolasta.

Pieneu-Salpausseläu muodostama K y 1 ii n

niemi (ks. t.) erottaa toisistaan S:n pääosat,

etelään suuriselkäisen Suuren-Saimaan ja poh-

joiseen kapeampivesisen. tiheäsaarisen Pienen
S:n. Suur i-S., lähes 600 km2 laaja vesi, muo-
dostaa keskellään suuren aukean selän, kun taas

lounaisosan, Lapveden, täyttää Taipalsaaren
suuri niemimaa ja rikas saaristo, samaten kuin

itäosan täyttävät suuret Äitsaari, Salonsaari.

Härskiänsaari (Ruokolahden pitäjässä) ja Mietin-

saari (Joutsenossa). P i e n e s s ä-S :ssa on mitä
vaihtelevimmin sekaisin pienempiä selkiä ja suu-

ria veden leikkelemiä niemimaita ja saaria; niistä

huomattavimmat ovat Lintusalo, Hurisalo, Otan-
salo, Puskimonsalo, Vekaransalo, Liiansaari y. m.
m., jotka erottavat pohjoisen Latvaveden
aukeamman selän ja luoteiseen saarien täyttä-

män Yö veden (josta pistää pitkä lahti aina

Ristiinan kirkolle). Latvavedestä jatkuu vesi-

reitti Luont eriin, jonka eteläosan täyttävät

suuret saaret Hirvensalo, Uimasalo, Saukonsalo

y. m. L o u h i v e s i, S :n luoteisin vesistöhaa-

rake. pistää pitkän reitin (Pähkeenselkä, Ukon-
vesi y. m.) Mikkeliin saakka.

Ennenmainittujen, Puumalansalmen kautta

S:seen laskevien vesien lisäksi S. saa huomat-
tavimman lisävetensä Kuolimojärvestä. Saimaan
vesien laskujoki on Vuoksi (ks. t.). Aikaisem-
min S. on todennäköisesti laskenut Valkea-
lan reittiä (ks. t.) myöten Kymijokeen, kun-

nes voimakkaampi maankohoaminen S:n länsi-

osissa sai aikaan vedenpinnan kallistumisen itään-

päin aiheuttaen siten Vuoksen virran syntymi-

sen. Nykyisenä vedenjakajana entisen laskurei-

tin kohdalla on kapea, matalahko kannas S:n
Jokilahden ja Kymijoen vesistöön kuuluvan
Jänköjärven välillä.

Rantaäyräät paikoin louhikkoisia ja kal-

lioisia, paikoin taas sora- ja hiekkarantoja, var-

sinkin etelärannikolla ja Kylännieinen ympäris-

tössä, missä Salpausselkä ja Pieni-Salpausselkä

sattuvat S:seen.

S y v y yssuhteet. S :11a suoritetut syvyys

mittaukset (samoinkuin muutkin tutkimukset)

ovat toistaiseksi rajoittuneet ainoastaan laiva-

reittien lähimpien ympäristöjen mittaamiseen.

Niiden mittausten mukaan on S:n syvin
kohta n. 62 m. Suuren-S:ii luoteisosassa.

Jänkäsalon koillispuolella. Pienen-S:n suurin

mitattu syvyys on sen koillispuolessa n. 54 m.

V e d e n p i n n an vaihtelut. V :sta 1847

alkaen. Lauritsalassa säännöllisesti tehtyjen ve-
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Saimaa. Maisema Ruokolahdelta.

denkorkeusliavaintojen mukaan on mainitusta
ajasta alkaen S:n vedenpinnan keski-
taso (kuukausikeskiarvojen mukaan) ollut 75,862

m yi. merenp., 1. 3.55 m yläpuolella Lauritsalan
asteikon nolla-pistettä, joka taas on 72,si2 m yi.

merenp. Korkeimmillaan on S: n veden-

pinta ollut 1899 heinäkuussa, nimittäin 5, 35 m
yi. Lauritsalan nolla-pisteen 1. 77,66 m yi. me-
renp.; matalimmillaan 1859 maalis- ja

huhtikuussa 74, 80 m sekä 1909 huhtikuussa sa-

moin 74,80 m. — S. jäätyy tavallisesti marras-
kuun loppupuolella tai joulukuun alussa, sulaa

toukokuun puolivälin tienoilla.

Tärkeimmät kalat ovat: muikku, järvilohi,

lahna, hauki, ahven, siika, säynävä, kuha sekä
made. — S:n muusta eläimistöstä erikoisesti

mainittakoon kiehkuraishylkeen muunnos ,,Sai-

.maan hylje" (Phoca fcetida var. saimensis) ks.

Hylkeet.
Laivaliikenne. S. ja sen laajat vesistö-

alueet saatettiin meren laivaliikenteen yhteyteen
rakentamalla Saimaan kanava (ks. t.)

1844-5G. — Kulkuväylän aikaansaamiseksi Pie-

neltä-Silta suoraan Mikkeliin kanavoitiin 1874-

77 Yöveden ja Louhiveden väliset salmet
Kirkkotaipale ja Varkaantaipale
(ks. n.) sekä ylempänä Mikkelin reitissä olevat

Juurisalmi, Siikasalmi, Pyöräsalmi y. m. — Ky-
länniemen ympäri kiertävän laivareitin oikaise-

miseksi syvennettiin 1901-02 mainitun niemen
tyven katkaiseva vanha Kutveleen ka-
nava (ks. t.). — Yhtenäiset, S:n kautta kulke-

vat, tärkeimmät liikennereitit ovat

:

Pietari-Viipuri-Lappeen ranta-Puumala-Savon-
linna-Joensuu; Viipuri-Lappeenranta-Puumala-
Savonlinna-Kuopio ; Lappeenranta-Vuoksenniska-
Puumala-Sulkava-Savonlinna; Lappeenranta-Var-
kaantaipale-Mikkeli ; Mikkeli-Anttola-Puumala-
Sulkava-Savonlinna

;
Lappeenranta-Taipalsaari-

Savitaipale (Lavikanlahti) . — Tärkeimmät
liikepaikat S:n rannikolla: Lappeen-
ranta, Mikkeli, Lauritsala, Vuoksenniska ja Puu-
mala. — S:sta on 2 tukinkuljetusväylää Kymi-
joen vesistöön, nimittäin Halla o.-y:n väylä Kuo-
limojärven kautta Kalaveteen, Mäntyharjun reit-

tiin (kiskotiet Oraintaipaleen ja Honkataipaleen
yli) sekä Gutzeit & Co:n väylä, joka kulkee
Jokilahdesta (ks. ylemp.) kanavaa myöten lä-

heiseen Myllylampiin, siitä paternosterlaitteen

avulla uittoruuhea myöten vedenjakajan yli

Kärclampiin, josta ruuhea myöten Jänköjärveen
ja sitten luonnollista uittoväylää Valkealan reit-

tiä alas Kymiin.
S :n suuri 1 u o n n o n i h a n u u s houkuttelee

puoleensa kesäisin runsaasti matkailijoita ja on
saanut syntymään rannoilleen lukuisasti kesä-

17. VIII. Painettu V2 16.

huviloita. Luonnonihanimmista seuduista mai-
nittakoon esim.: Taipalsaaren seudut, Lauritsala,

Joutsenon ja Ruokolahden rannikot, Ristiinan

ympäristöt y. m.
Kirjallisuudessa S., keskusjärven lisäksi, esiin-

tyy usein nimenä vesille aina Savonlinnaan
asti pohjoisessa; joskus kulkevat S:n nimellä

kaikki vedet S:sta aina Varkauteen pohjoisessa

ja Joensuuhun koillisessa (siis koko se alue,

jonka vedenpinnan taso on n. 76 m yi. merenp.),

jolloin keskusjärvi S:ta on nimitetty ,,varsinai-

seksi S:ksi", »todelliseksi S :ksi", „Etelä-S:ksi"

y. m.
S:n vesistö-alueen eri järvien ja vesien suh-

teesta ja asemasta toisiinsa tarkemmin ks.

V u o k s i. [,,t)berschwemmungen in Finnland"

(Fennia 19, n :o 1); H. Berghell, ,,Beskrifning

tili jordartskartan" (Geol. öfversiktskarta öfver

Finland, sektionen D. 2, Nyslott).] L. R-nen.

Saimaan kanava lähtee Saimaasta Lauritsalan-

lahdesta Lappeen pitäjässä ja kulkee Nuijamaan-
järven, Rättijärven, Juustilanjärven y. m. m.

pienemmän järven sekä Lavolansalmen ja Suomen-
vedenpohja nimisen merenlahden kautta Viipurin

kaupunkiin; pit. 59,a km, josta matkasta 36, 1 km
on kaivettua. Saimaan ja Suomenlahden veden-

pintani korkeusero on 75,9 m; siitä on suoriu-

duttu 28 sululla, ne ovat rakennetut kivestä,

35,6 m pitkät, 7,42 m leveät ja 2,67 m syvät.

Lauritsalan harjussa, jossa kanava on 2,004 m
pitkältä louhittu kallioon, on pohjan leveys yleensä

7.4 m, paitsi eräässä sivuutuspaikassa, jossa se

on 11,9 m. Kallion seudulla Nuijakankaan luona,

jossa kanava on rakennettu penkereeseen, on poh-

jan leveys 8,9 m; Pällissä ja Juustilassa, joissa

paikoissa kanava on kallioon louhittu, on pohjan

leveys 8,9 m ja 7,4 m. Pienin kaarrossäde on

50 m. Suurimmat alukset, joiden sallitaan kulkea

S. k:ssa, saavat olla 31,2 m pitkiä, 7,i m leveitä

ja kulkea 2, 5 m syvässä. Höyrylaivat, jotka pai-

koillaan ollessa ovat 1,9 m, 2,2 m tahi 2,4 m
syvässä, saavat sulkujen välisissä kanavan

osissa kulkea korkeintaan 7,5 km, 6,5 km ja

5.5 km tunnissa. Sulkujen lisäksi on kanavassa

m. m. seuraavat teknilliset laitteet: Mustolan

kuivatelakka (6 :ta alusta varten), kanavasilta

Kansolassa, 2 holviviemäriä, 13 reunaviemäriä,

2 patorakennusta Nuijamaanjärven ja Rättijärven

vedenkorkeuksien järjestämistä varten, 2 reuna-

tulouomaa, 3 pohjaviemäriä, 12 rullasiltaa (rau-

dasta, leveys 3,4 m) y. m.

V. 1826 pyydettiin valtioapua S. k:n rakenta-

Taipale
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Mälkiän sulku.

miseksi. Keisari Nikolai I mieltyi asiaan. Tar-

mokas aikeen edistäjä oli L. G. von Haartman.
V. 1835 sai koskenperkauslaitos toimekseen tut-

kia kanavan suunnan ja laatia kustannusarvion.

Ruots. kanavanrakentaja Edströmin johdolla käy-

tiin suunta uudelleen ja lopullinen suunnitelma

ja kustannuslasku 3,166,584 hopearuplaa hyväk-

syttiin korkeimmassa paikassa 1844. Työt aloi-

tettiin syksyllä 1844 von Rosenkampifin joh-

dolla; hänen kuoltuaan ruots. kanavain ja rauta-

teiden rakentaja Nils Ericsson jatkoi kanavoi-

mista. Hänen erottuaan töitä johti Alfred Stjern-

vall ja myöhemmin J. Mickvvitz. V. 1852 avattiin

liikenteelle Saimaa-Nuijamaanjärven väli. V. 1856

7 p. syysk. olivat S. k:n juhlalliset avajaiset.

S. k. sulkuineen, varusteineen ja täydennystöi-

neen maksoi 3,096.000 ruplaa 1. 12,386,400 mk.
— Vv. 1895-96, 1897-1903 suoritetut laajennus-

työt maksoivat 1,767,710 mk. Taloudellisena ja

teknillisenä laitoksena S. k. on meidän merkil-

lisyyksiämme. Sen keskimääräinen, vuotuinen

voitto on n. 300.000 mk. — S. k:n rakentami

sen aikana ja myöhemmin on suoritettu Saimaan
laajan vesistön kanavoiminen, joten Savo ja Kar-

jala on saatettu vesitieyhteyteen Viipurin kanssa.
— V. 1906 kulki S. k :n' kautta 9,522 alusta,

kuljettaen tavaraa 563,480 ton., tulot sam. v.

696.435 mk., menot 203,895 mk., voitto 492,540

mk.: 1912 9,905 alusta, tulot 759,739 mk., menot
434,677 mk., voitto 325,062 mk. — Lotjien, proo-

mujen y. m. omaa kulkuvoimaa vailla olevien

alusten hinaus, joka ennen suoritettiin maalta

käsin hevosilla, tapahtuu S. k :ssa nyt pienillä

liinausaluksilla.

Lauritsalan tienoilta.

L^bTM1l^ ! m^flSaiinaankanava

Kilom.
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Merkitseminen

H Vksm.su/ku

Saimiian kanavan pituusleikkaus.

S. k:n virkamiehistö ja palvelus-
kunta: kanavapäällikkö, ensimäinen ja toinen

piiripäällikkö, ensimäinen ja toinen kasööri,

2 vanhempaa rakennusmestaria, 2 ensimäistä ja

1 toinen vaakakirjuri sekä 2 lisävaakakirjuria,

kanavapäällikön konttoriapulainen, puutarhuri,

sulkumestari, 15 sulunvartiaa, 4 sillanvartiaa,

1 (kääntösillan) koneenkäyttäjä ja apulais-

koneenkäyttäjä, merkinantaja ja apulaismerkin-
antaja, 69 vakinaista ja 18 kesäajaksi palkattua
kanavarenkiä, 2 poliisikonstaapelia, sataman-
vahti, 3 yövartiaa ja metsänvartia; palkkaus-

menosääntö 117,200 mk. — vrt. Kanava.
Matka pitkin S. k: aa ja matkailunähtä-

vyydet: Viipurista (Salakkalahden satamasta)
Huusniemensalmen kautta Suomenveden-
pohjan selälle, vasemmalla näkyy M o n r e p o s

(ks. t.), oikealla huviloita ja kartanoita metsäisten

rantain suojassa. Lavolan sulku alkaa varsinai-

sen S. k: n, siinä näkyy vasemmalla Onnelan
komea huvila, oikealla Lavolan kartano.
Kapeaa, huviloiden reunustamaa väylää tullaan

Juustilanj arvelle (vasemmalla Juustilan

maatila), sivuutetaan kaunis T i n k a m o Ii-

saa r i ja saavutaan Juustilan suluille
(kanavan varrella Juustilan hotelli), joista pääs-

tään pian pienelle Parvilaisen järvelle sekä

pitkähkön kaivannon ja 4 sulkulaitoksen kautta
hiukan suuremmalle Särkijärvelle. Tämän
järven pohjoispäässä. Taipaleessa, kanava
on louhittu kapean korkean kannaksen poikki ja

siten avattu tie viehättävään Rättijärveen,
jonka pohjoispäässä, jälleen alkavan kanavan
varrella sijaitsevat Rättijärven laivalaituri ja

hotelli (kesäisin säännöllinen automobiili-liikenne

Imatralle) . Kahdesta Rättijärven sulusta
päästyä tullaan Lietj arvelle, kuljetaan koi

men sulun kautta ja Pällin kohdalla (jossa

väylä käy pitkin kuivatun järven pohjaa) ensin

taas kolmen ja sitten yhden sulun kautta Nuija-

maanjärvelle, suurimmalle ja samalla vii-

meiselle järvelle kanavalinjaa ylöspäin kuljet-

taessa; siitä lähtevässä S. k:n osassa on heti

Räihän sulku, jonka jälkeen kanava on pitkät

matkat sulutonta, kunnes joudutaan T u o m o j a n

ja Tuohi m ä e n suluille. Kanavan ylemmässä
osassa on A 1 a-M ustolan sulku (kolmi-

osainen) ja laivatelakka (ks. ylemp.), Y 1 ä-

Mustolan sulku, heti sen perässä M ä 1-

k i ä n kohdalla 3 sulkua sekä Lauritsalassa
viimeinen. S. k:n yläosassa on varsinkin Mus-
tolan ja Lauritsalan väli, jossa kanava on

useassa kohden kallioon louhittua, erittäin luon-

nonkaunis. Muuten S. k. on kauttaaltaan harvi-

naisen luonnonihanaa; eteläosa luonnoltaan vaih-

televaisempaa kuin pohjoinen. Lauritsalassa on

huomattava lastauspaikka, „Saimaan
hotelli" ja Lauritsalan kartano. — Hiukan
itäänpäin Lauritsalasta on merkkejä aikaisem-

mista Saimaan kanavoimisyrityksistä, n. s. Po n-

tuksen kaivannoista (ks. t.). [„Suomen

vesitiet" (1908), sivv. 21-31; ..Suomi", matkaopas;

sivv. 264-66, 271-72 (1905).] .1/. .1/. & h. 11-nen.

Saimiri ks. C h r y s o t h r i x s e i u r e a.

Saint (ransk. [sä], femin. s a i n t e fsät] ; engl.

[seini], < lat. sanotus), pyhä, pyhimys; esiintyy

usein, samoin kuin vastaavat saks., holl.. ruots.,

tansk. Sankt, it., esp. San (Santo, Santa), port.

Säo (Sä, San), paikan- ja heukilönnimissii.

Saint Albans [scntö'lbanz]. 1. Kaupunki

Englannissa, Ilertfordin kreivikunnassa, pienen

Ver-joen varrella ratojen risteyksessä 32 km
luoteeseen Lontoosta; 16.019 as. (1901). — Mah-

tava, 793 per. luostarikirkko (167 m pitkä),

v:sta 1877 hiippakunnan tuomiokirkkona. Har-

joitetaan silkki-, korreupunonta-, olut- ja kirja-

painoteollisuutta (S. A:n luostarin kirjapainossa,

joka oli Englannin ensimäisiä. painettiin ensi-

mäinen englanninkielinen raamattu). — Lounai-

seen S. A:sta oli roomal. Vefulavrium; S. A.
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syntyi 793 Pyhän Albanuksen muistoksi peruste-

tun luostarin ympärille. Ruusujen sodassa sen

luona oli kaksi taistelua, 1455 ja 1461. — 2. Kau-
punki Yhdysvalloissa, Vermontin valtiossa, rauta-

tien haarauksessa 5 km Champlain-järven itäran-

nalta; 6,239 as. (1900). — Harjoittaa suurta tii-

vistetyn maidon ja voin valmistusta. Läheisyy-

dessä marmorilouhoksia. — Ensimäiset as. tuli-

vat 1T86. (E. E. K.)

Saint-Amant [sätamä'], Pierre Charles
Fournier de (1800-72), kuuluisa ransk. sakin-

pelaaja, Labourdonnais'n kuoleman jälkeen jon-

kun aikaa Euroopan mestari sakkipelissä, kun-

nes Staunton (1843) hänet kilpailussa voitti.

Saint Andrews [sentä'ndruz], vanha yliopisto-

kaupunki Skotlannin itärannikolla S. A:h-lahden
etelärannalla kaakkoon Dundeestä; 7,621 as.

(1901). — Tuomiokirkkoa (rak. 1160-1318) pidet-

tiin kauan yhtenä kristikunnan kauneimmista
kirkoista. S. A:n yliopisto, per. 1411, on Skot-

lannin vanhin (500 yliopp. ja 112 opettajaa

1913-14) ; siihen kuuluu Dundeen university

college. Muista oppilaitoksista mainittakoon 1833

per. Madras college. — S. A:ssa on golf-pelin

pääjärjestö, 1754 per. Royal and ancient golf

club. — Teollisuus mitätön, satama huono. —
S. A. polveutuu piktiläis-ajalta. Tarun mukaan
sinne saapui Patraksen piispa Regulus tuoden
mukanaan Pyhän Andreaksen, sittemmin 700-

luvun keskivaiheilta Skotlannin suojeluspyhi-

myksen, pyhäinjäännökset. S. A. oli 1400-luvulta

alkaen kauan aikaa Skotlannin arkkipiispan istuin.

Ennen uskonpuhdistusta kukoistava kauppakau-
punki. (E. E. K.)

Saint Antoine [sätätua'n], Pariisin esikau-

punki. Siellä voittivat heinäk. 2 p. 1652 de Tu-

rennen johtamat kuninkaalliset joukot (12,000)

Conden prinssin komentamat Fronden joukot

(6,000). -Iskm-.

Saint-Arnaud [sätarnö'], J a c q u e s L e r o y
(1801-54), ransk. marsalkka; vietti nuoruudes-

saan seikkailevaa elämää, ottaen m. m. osaa

Kreikan vapaussotaan: oli 1830-luvulta lähtien

upseerina Pohjois-Afrikkaan sijoitetussa muu-
kalaislegionassa. osoitti siellä suurta kuntoa ja

yleni kenraaliksi; liittyi presidentti Ludvik
Napoleoniin, tuli 1851 sotaministeriksi ja johti

2 p. jouluk. sam. v. tapahtuneen valtiokaappauk-

sen valmistuksia ja toimeenpanoa; määrättiin
1854 Krimin niemimaalla toimivan liittolais-

armeian ylipäälliköksi, sai syysk. 20 p. Alman
voiton, mutta oli pakotettu sairauden vuoksi eroa-

maan päällikkyydestä ja kuoli heti sen jälkeen.

[„Lettres du marechal de s."] './. /•'.

Saint-Aubin [sätobä'J, ransk. taiteilijasuku,

joka etupäässä työskenteli vaskipiirrostaiteen

alalla. Sen huomattavimpia jäseniä ovat Ga-
briel Jaques de S. (1724-80) ja hänen vel-

jensä A u .u ustin de S. (1736-1807), joiden

eri säätyluokkia esittävät elämänkuvauksel Bekä

muotokuvat, vinjetit y. m. ovat taiteellisesti ja

sivistyshistoriallisest i mitä arvokkaimpia. [Ad-
vielle. „Renseignements intimes sur les S."'

(1896).] /•:. A'-/-.

Saint-Augustine [seiitöga'stynj, kauntin pää-

kaupunki Yhdysvalloissa, Floridassa, Atlantin

valtameren rannikolla, rautatien haarauksessa;
4.J72 as. (1900), joista 1.735 neekeriä. —
Vanhojen esp. -aikaisten rakennusten (San Mar-

con linna, roomal. -katolinen tuomiokirkko y.

m.) rinnalla on komeita uudenaikaisia, etu-

päässä hotelleja, joissa asustaa suuret joukot

(vuosittain n. 25.000 henkeä) S. A:iin talvehti-

maan tulleita matkailijoita y. m. — S. A. on

Yhdysvaltain vanhin ouroopp. kaupunki ; sen pe-

rusti 1565 esp. Pedro Menendez de Avilös. Fran-
cis Drake hävitti sen 1586, John Davis 1665;

kuului 1763-83 Englannille, joutui 1821 Yhdys-
valloille. Orjasodan kestäessä se oli Pohjoisval-

tioiden hallussa. (E. E. K.)

Saint-Barthelemy [säbartelmi'

J

, Ranskan
omistama, Guadeloupen kuvernöörikuntaan kuu-

luva saari Länsi-Intiassa, Pienten Antillien poh-

joispäässä, 10 km pitkä, 21 km2
, 2,777 as. (1901).

joista '/s neekereitä. — S.-B. on vuorinen (kor-

kein huippu 306 m yi.' merenp.), vedetön (sade-

vesi kerätään altaisiin) ja metsätön; ilmasto

kuiva, terveellinen. Tuotteita; sokeri, puuvilla,

kaakao y. m. Pääkaupunki Gustavia (1,000 as.)

saaren lounaisrannikolla
;
hyvä, vaikka pieni sa-

tama. — S.-B. löydettiin 1500-luvun alussa,

Ranska otti sen haltuunsa 1648, luovutti 1784

Ruotsille, joka 1877 möi sen takaisin Ranskalle

275,000 mk:sta. (E. E. K.)

Saint Christopher ks. Saint Kitts.
Saint Clair fsentkläa], järvi Pohjois-Amerii

kassa Yhdysvaltain ja Kanadan rajalla, Huron-
ja Erie-järvien välissä; 1,025 km 2

, vain 1,5-3 m
syvä. Paljon saaria. S. C:n kautta virtaavat

ylempänä olevien Suurten järvien vedet, laskien

siihen S. C. r i v e r nimisenä ja siitä pois De-

troit nimisenä virtana. Väylä on syvennetty
suurimmillekin aluksille kuljettavaksi. Liikenne
jättiläismäinen.

Saint-Cloud. 1. Kaupunki [säklu'J Pohjois-

Ranskassa, Seine-et-Oisen departementissa Seinen

vas. rannalla vastapäätä Pariisin esikaupunkia
Boulognea, parin radan haarauksessa; 7,195 as.

(1901). — Kaunis, romaanilaistyylinen kirkko
(rak. 1865), laaja, pariisilaisten huvittelupaikkana

tunnettu puisto, Filip Orleansilaisen, Ludvik
XIV:n veljen rakentaman linnan rauniot; linna,

jossa Napoleon 1799 kukisti direktori-hallituksen

ja 1804 julisti keisarikunnan, oli Napoleonin ja

hänen jälkeistensä Ranskan hallitsijain kesä-

asuntona, kunnes tuhoutui Pariisin piirityksessä

1870. — Keski- ja kansakoulunopettajain semi-

naarit. — S.-C. (ennen Nor/cnt < Novigentium
Glodoaldum) on Clodoahlin perustama, joka lah-

joitti sen Pariisin piispoille. — 2. Kaupunki Yh-

dysvalloissa, Minnesotan valtiossa. Mississippi'n

kummallakin rannalla Sauk rapids-koskien ää-

rellä, Great northern- ja Northern pacific-rato-

jen varrella; 9,574 as. (1906). — Roomal. -katoli-

nen tuomiokirkko. Minnesotan valtion normaali-

koulu y. m. Koskista saadaan käyttövoimaa myl-

1 vihin, sahoihin, konepajoihin v. m. tehtaisiin. —
Per. 1852. E. E. K.

Saint Croix fscntkra'i]. 1. Joki Pohjois-Arne-

nikassa. Yhdysvaltain ja Kanadan rajalla, al-

kaa S. C.-järvestä, virtaa eteläistä ja kaakkoista

pääsuuntaa, laskien Atlantin valtamereen; 158

km. Suusta ylöspäin kuljettavaa 20 km; ylem-

pänä teollisuustarkoituksiin sopivia voimakkaita

koskia. — 2. Joki Yhdysvalloissa, MississippPn

lisäjoki vas., virtaa eteläistä pääsuuntaa Wiscon-

sinin ja Minnesotan rajalla; 320 km, kuljettavaa

90 km. — 3. ks. Sankt Croix.
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Saint Cyr [sdsfrj, kylä Pohjois-Ranskassa,

Seine-et-Oiseu departementissa, Versaillesin puis-

ton länsipäässä, länsiradan varrella; 2,696 as.

(1906). Siellä sijaitsee v:sta 1808 kuuluisa soti-

laskoulu E c o 1 e speciale militaire de
S. C, jossa valmistetaan upseereja jalkaväkeä,

ratsuväkeä ja siirtomaajoukkoja varten. Oppi-

laat, joita on yli 1,000, sitoutuvat vähintään 3

vuoden palvelukseen Ranskan armeiassa. Sisään-

pääsyikä vähintään 18 v. Opetus käsittää 2 vuosi-

luokkaa. Tutkintojen jälkeen oppilaat korote-

taan armeian aliluutnanteiksi.

(E. E. K.) M. v. H.

Saint-Cyr [säsl'r], Laurent Gouvion
(1764-1830), markiisi, ransk. marsalkka; meni

1792 sotapalvelukseen ja yleni jo 1794 kenraali-

luutnantiksi; otti kunniakkaasti osaa vallan-

kumouksen ja Napoleonin sotiin, voitti Venäjän
retkellä 1812 Wittgensteinin, tuli 1813 kuvernöö-

riksi Dresdeniin, missä hänen Leipzigin tappe-

lun jälkeen täytyi antautua; tuli bourbonien

palattua paariksi ja sotaministeriksi. J. F.

Saint Davids [scntde'ividzj (Tryddeivi, vanha
Menapia), kylä \Valesissa, Pyhän Yrjön kanavan
rannalla, lähellä VValesin länsikärkeä; 1,710 as.

(1901). — Kuuluisa normannilaistyylinen tuo-

miokirkko (1100- ja 1200-luvuilta) ;
piispanistuin.

Saint-Denis [säd&ni']. 1. Linnoitettu arrondis-

sementin pääkaupunki Pohjois-Ranskassa, Seinen

departementissa, 4 km Pariisista pohjoiseen, Sei-

uen oik. rannalla, josta S.-D:n kanava lähtee

Ourcqin kanavaan, pohjoisradan varrella; 71,759

as. (1911). — Varhaisgoottilainen luostarikirkko

(per. 1144, uusittu 1869; 108 m pitkä) on ollut

Ranskan kuninkaitten hautauspaikkana mero-
vingilaisajalta asti ja sisältää m. m. monta huo-

mattavaa kuvapatsasta; luostarirakennukset ovat

v:sta 1809 Kunnialegionan jäsenten tytärten

kasvatuslaitoksena. — Riippusilta vie Seinen yli

pitkän L'Ile-S.-D. nimisen saaren poikki. — Har-
joitetaan kukoistavaa kone-, metalli-, väkijuoma-,

lasi-, kemiallista-, öljy- y. m. teollisuutta, puu-

tarhanhoitoa ja kauppaa. — Vanhan ajan Catu-

liacum nimisen kaupungin paikalle Dagobert I

perusti 630 kirkon ja luostarin (Montmartren
kukkulalla 273 teloitetun Pyhän Dionysioksen,

ransk. Denis, kunniaksi), josta pian paisui Rans-

kan mahtavin, niin että useat kuninkaat nimit-

tivät itsensä S.-D:n apoteiksi ja sen lippu, pu-

nainen oriflamme, tuli kunink. lipuksi. Vallan-

kumouksessa kirkko raiskattiin, kalleudet ryös-

tettiin ja kuninkaiden haudoista luut heitettiin

kalkkikuoppaan. Sittemmin (varsinkin v:sta 1848

alkaen) kirkko korjattiin ja tuhon jäljet pois-

tettiin. — 2. Röunionin saaren pääkaupunki, saa-

ren pohjoisrannalla, Riviöre de S.-D. nimisen joen

suussa; 23,972 as. (1912; ransk. kreoleja, hindu-

laisia, kiinalaisia, neekereitä y. m.). — Virasto-

jen rakennuksia, teatteri, museo, teologinen se-

minaari, sotilassairaala. Rautatie (v:sta 1897)

Pointe des Galets nimiseen satamaan. E. E. K.
Saint-Die [sädiJ'], arrondissementin pääkau-

punki Itä-Ranskassa. VosgesMn departementissa,

Vogeesien länsirinteellä Meurthen laaksossa, itä-

radan varrella; 23,108 as. (1911). — Tuomio-
kirkko, raatihuone; piispanistuin, opettajasemi-

naari. Harjoitetaan melkoista kangas-, kone-

y. m. teollisuutta. — S.-D. (Deodatum) syntyi

600-luvulla perustetun luostarin ympärille. Piis-

panistuin 1777. Jules Ferry'n syntymäpaikka.
— S.-D:n lähellä baierilaiset 1814 voittivat rans-

kalaiset. Jättiläi.staistelussa Koillis-R :ssa elok :n

lopussa ja syysk:n alussa 1914 taistelurintaman

itäpäänä oli S.-D., jonka Baierin kruununprins-

sin johtamat joukot aluksi miehittivät, menet-

tääkseen sen taas syyskuussa. E. E. K.
Sainte-Beuve [sätbö'v], Charles Augus-

tin (1804-69). salanimi D e 1 o r m e, etevimpiä

ransk. kriitikkoja. Liittyi aluksi romantikkoi-

hin, kirjoitti heidän aikakauslehteensä „Le
Globe'' ja julkaisi runokokoelmat „Poesies de Jo-

seph Delorme" (1829), „Consolations" (1830).

,,Pens€es d'aoQt" (1837) sekä romaanin „Volupt6'"

(1834). Mutta vasta arvosteluillaan ja kirjalli-

suushistoriallisilla teoksillaan: ,,Tableau de la

poesie frangaise au 16. siecle" (1828), ja „His-

toire du Port-Royal" (5 nid., 1840-60) hän voitti

varsinaisen maineensa. Lukuisat kirja-arvoste-

lunsa ja kirjoitelmansa, joista suuri osa ilmes-

tyi „Revue des deux Mondes"issa, hän julkaisi

eri kokoelmina: ,,Portraits", „Causeries du

lundi", „Nouveaux lundis". Kriitikkona hän oli

hieno ja joustava kyky, joka koetti ymmärtää
kaikkia eri suuntia ja kirjallisia ilmiöitä.

77. Kr n.

Sainte-Croix [sätkruä']. 1. ks. Sankt
C r o i x. — 2. Kauppala Länsi-Sveitsissä, Jura-

vuoristossa Vaud'n kantonissa; 5,905 as. (1900),

ranskalaisia, enimmäkseen katolisia. Harjoittaa

suurta kello-, soittokone-, grammofoni- y. m. s.

teollisuutta.

Saintes [sät], arrondissementin pääkaupunki
Lounais-Ranskassa, Charente-Jnförieuren depar-

tementissa, kauniilla paikalla, Charenten vas.

rannalla, rautatien varrella; 20,802 as. (1911).

— Paljon roomal.-ajan muistomerkkejä: Germa-
nicuksen riemuportin, kylpyläin, amfiteatterin

(vain Coliseum Roomassa suurempi) y. m. rau-

nioita, goottilainen tuomiokirkko (1500-luvulta),

pari romaanilaista kirkkoa (1000- ja 1100-lu-

vuilta), Palissy'n muistopatsas. Riippusilta

vastapäätä olevaan Les Dames'in esikaupunkiin.
— Lukio, muinaismuistomuseo, kirjasto. Rauta-

ja tynnyritehtaita, vilja- viini- ja paloviinakaup

paa. — S. on roomalaisten Mediolanum Santonum:
piispanistuin ja Saintongen maakunnan pääkau-

punki v:een 1790. (E. E. K.)

Saint-Etienne [sätefie'n], Loiren departemen-

tin pääkaupunki Kaakkois-Ranskassa, Keskus-

ylängöllä olevan rikkaan kivihiilialueen (Rans-

kan toinen, tuotanto 3,7 milj. ton. 1911) keskellä,

Loireen laskevan FurnesMn laaksossa, LyonMsta

lounaiseen, ratojen risteyksessä; 148.656 as.

(1911). — Säännöllisesti, uudenaikaisesta raken-

nettu; huomattavia rakennuksia vähän; romaa-

nilais-bysanttilainen Sainte-Marie-kirkko. prefek-

tuuri, kaupungintalo. Reformeerattu konsistori.

lukio, vuorikoulu y. m. ammattioppilaitoksia, kir

jasto, teatteri, museo (ase y. m. kokoelmia). -

Teollisuus Ranskan kukoistavimpia : masuuneja,

panssarilevy-, asetehtaita (valtion asetehtaassa

valmistetaan vuosittain n. 480,000 kivääriä), kone-

pajuja, automobiili-, polkupyörä- y. m. s. teh-

taita. Huomattava myös silkkiteollisuus (nau

hoja y. m. s. valmistaa n. 50.000 henkeä S.-E:ssä

ja sen ympäristössä), kautsukki-, lasi-, patruuna-.

juomatavarateollisuus. Kauppa suuri. — S.-E.

per. jo 900-luvulla. Frans I perusti sinne ensi-
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maiset valtion asetehtaat. Ranskan ensimäinen

rautatie avattiin 1828 S.-£:n ja Andr6zieux'n vä-

lillä. E. E. K.

Saint-Evremond [sdterromu'], Charles
Marguetel de Saint-Denis de (1613-

1703), ransk. kirjailija, henkevä diletantti, his-

toriallisen kirjallisuuskritiikin edelläkävijä, joka

monilla teoksillaan levitti niitä käytännöllisen

filosofian oppeja, joilla seur. vuosis. oli suuri yh-

teiskunnallinen merkitys. H. Kr-n.

Saint Francois de Sales ks. Frans S a 1 e-

s i 1 a i n e n.

Saint-Gaudens [sentgö'danz], Augustus
(1848-1007). amer. kuvanveistäjä, synt. Irlannissa.

Opiskellut Pariisissa, jossa sai vaikutusta m. m.
Mercieltä. Tehnyt useihin Ameriikan kaupunkei-

hin voimakkaan realistisia ja suurpiirteisiä mo-
numentaaliveistoksia. joista mainittakoon esim.

amiraali Farragutia (New Yorkissa), kenraali

Shaw'ta (Bostonissa) ja presidentti Lincolnia

(Chicagossa) esittävät muistomerkit. Hän on

myös huomattava koristeellisten kohokuvien ja

plakettien tekijänä. E. R-r.

Saint-Germain-en-Laye [säzermääl?']
',

kau-

punki Pohjois-Ranskassa, Seine-et-Oisen departe-

Linna Saint-Germain-en-Layessä.

mentissa. 13 km länteen Pariisista länsiradan

varrella, kauniilla paikalla, n. 90 m korkealla

rinteellä, Seinen vas. rannalla; 18,344 as. (1911).
- Kuuluisa vanha linna (aloitettu 1370, Frans

I:n y. m. sittemmin laajentama ja täydentämä),
jossa Ranskan hallitsijat mielellään asuivat, kun-
nes Ludvik XIV sen hylkäsi jättäen sen 1689

maanpakolaisen Jaakko II :n käytettäväksi ; sit-

temmin sitä m. m. on käytetty kasarmina ja so-

tilasvankilana sekä v:sta 1862 muinaismuisto-
museona. Linnassa 1570 Kaarle IX ja hugeno-

tit tekivät rauhan keskenään ja 1679 allekirjoi-

tettiin siinä rauha Ranskan ja Brandenburgin
sekä Ruotsin ja Brandenburgin välillä, jossa

Ruotsi sai takaisin sodassa menettämä nsä Pom-
merin osat. - - S.-G.-e-L :ssä on vielä 2 1

/2 km
pitkä, 1672 rakennettu penger, Euroopan kau-

neimpia kävelyteitä, josta suurenmoinen näkö-

ala Seinen laakson ja Pariisin yli, laaja puisto

metsästyslinnoilleen (jossa nyk. Kunnialegionan
kasvatuslaitos), raatihuone. museo, Thiers'in

muistopatsas v. m. Suosittu kesänviettopaikka.
(E. E. K.)

Saint Helena ks. S a n k t Helena.
Saint Helier [engl. senthe'lj9}

ransk. sätelie'],

englannille kuuluvista Kanaalin saarista eteläi-

simmän (Jersey'n) pääkaupunki ja koko saari-

ryhmän suurin kaupunki, Jersey'n etelärannalla;

27,866 as. (1901), englantilaisia ja ulkomaalaisia
yli puolet. — Useita kirkkoja, Victoria college,

sairaala, teatteri, kirjasto. Sataman suussa
vanha Elizabeth castle-linna (1551-90) sekä uu-

dempi Fort Regent.

Saint-Hilaire ks. Geoffroy S a i n t-H i

1 a i r e.

Saint John [sentdzovj. 1. Saari Länsi-In-

tiassa ks. SanktJan. — 2. Järvi Pohjois-Ame-
riikassa, Kanadassa, Quebecin maakunnassa, 91

m yi. merenp., 922 km 2
, laskujoki Saguenay (ks.

t.). Järveen laskee monta koskirikasta jokea

(Peribonka, Mistassini y. m.). S. J. on tunnettu
Ameriikan urheilukalastajille uinanitse nimi-
sesi ii lohestaan. — Rautatie Quebeciin ja Sague-
nay'n keski juoksulle. — 3. Joki Pohjois-Amerii-

kan itärannikolla, alkaa Yhdysvalloissa, Mainen
valtiossa, virtaa suuressa kaaressa pohjoiseen,

itään, etelään, itään, etelään, siirtyy 600 km
juostuaan New Brunswickin valtioon ja laskee

S. J:n kaupungin kohdalla Fundy-lahteen; 965
km. Mainen ja New Brunswickin rajalla ovat

23 m korkeat Grand falls-putoukset, joista al-

kaen S. J. on pienemmillä, 230 km alempana suu-

remmilla aluksilla kuljettavaa. S. J:sta lisä-

jokineen kaikkiaan 2,100 km on kuljettavaa. —
4. Joki Yhdysvalloissa, Floridan valtion koillis-

osassa, lähtee VVashington-järven eteläpuolella ole-

vista suosypressirämeistä, virtaa pohjoista pää-

suuntaa kulkien useiden järvien lävitse, laskee

40 km Jacksonvillen alapuolella Atlantin valta-

mereen; 720 km. Suuret alukset pääsevät Pa-
latkaan, pienet Sanfordiin asti. Lisäjoissa pal-

jon alligaattoreja. — 5. Kaupunki Kanadassa,
New Bruuswickin valtiossa, S. J.-joen suussa,

Kanadan pacific-radan varrella; 42,511 as.

(1911). — Katolinen tuomiokirkko, kirjasto,

ooppera, muutamia oppilaitoksia. Sahoja, myl-

lyjä, puuvilla- ja villatehtaita, veturi- y. m.

konepajoja (valmistusarvo 1910 kaikkiaan 52,s

milj. mk.). Joen oik. rannalla olevassa Carleto-

nin esikaupungissa (jonne kaksi siltaa) telakoita

ja elevaattoreja. Satama syvä, suojainen ja jää-

tön. — S. J:sta käsin harjoitetaan suurta kalas-

tusta (1,000 miestä). — Per. 1635, joutui 1754

englantilaisille. E. E. K.

Saint Jolm's [scntdzo'nz]. 1. Englannille

kuuluvan Newfoundlandin saaren pääkaupunki,
Avalonin niemimaan itäpäässä, Pohjois-Ameriikan
itäisin kaupunki; 32,292 as. (1911), enimmäk-
seen roomal.-katolisia irlantilaisia. — Anglikaa-

ninen ja roomal. -katolinen tuomiokirkko, useita

oppilaitoksia. — Pääelinkeinoina on suuressa

mittakaavassa harjoitettu kalastus. Satama erin-

omainen, suurimmatkin merialukset ovat siellä

suojassa; tiliv. 1912-13 siellä selvitettiin

3.2 milj. rek.-ton. (josta ulkomaisessa liikenteessä

1.3 milj. ton.). Säännölliset kulkuvuorot Liver-

pooliin, New Yorkiin y. m. Kuiva telakka. —
5. J :n per. Devonsliiren kalastajat 1500-luvulla;

oli Yhdysvaltain vapautussodassa ja 1812 engl.

laivaston pääasema. Palanut useasti, viimeksi

1892. — 2. Kaupunki Kanadassa, Quebecin maa-
kunnassa, 33 km kaakkoon Montrealista, kahden
pacific-radan risteyksessä, Richelieu-joen var-

rella Chambly'n kanavan suussa; 4,030 as. (1901).

— Myllyjä y. m. teollisuuslaitoksia; suurta puu-
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tavarain, viljan y. m. maalaistuotteiden vientiä.

— 3. Englannille kuuluvan Antiguan saaren

(Länsi-Intiassa) pääkaupunki (myös Saint John).

saaren pohjoisrannalla; 9,262 as. (1901). —
Satama hyvä. Viedään sokeria. — 4. Portorieon

pääkaupunki ks. San Juan. E. E. K.

Saint Joseph ,[sentdzo'uzgf]. 1. Kauntin pää-

kaupunki Yhdysvalloissa, Missouri'n valtion luo-

teisosassa, Missouri'n (ylitse terässilta) vas. ran-

nalla, monen radan risteyksessä; 77,403 as.

(1910). — Kaunis raatihuone, oikeuspalatsi, kir-

jasto. Useita sairaaloita, kouluja. — Eikkaan
maatalousseudun keskustana S. J. harjoittaa laa-

jaa vilja- ja karjakauppaa. Suuria teurastamoita
(osaksi kaupungin rajain ulkopuolella), joita var-

ten 1912 S. J:iin tuotiin 2,i milj. sikaa, 0,5 milj.

nautaa ja 0,? milj. lammasta. Lisäksi myllyjä,

puku-, jalkine-, olut- y. m. tehtaita. Kaikkien
S. J :n rajain sisäpuolella olevain teollisuus-

laitosten valmistusarvo 91, i milj. mk. 1910. —
S. J:n paikalle perustettiin 1826 ensimäinen
kauppa-asema, joka Lännen kultalöytöjen joh-

dosta sai suuren merkityksen. — 2. Kauntin
pääkaupunki Yhdysvalloissa, Michiganin valtiossa

Ala-Michiganissa S. J.-joen suussa Michigan-
järven rannalla, monen radan risteyksessä;

5,322 as. (1904). Käy suurta hedelmäkauppaa.
Terveyslähteitä, kylpylä. E. E. K.

Saint-Julien [sä-zylitt'], tunnettu punainen
Bordeaux-viini, saanut nimensä Gironden depar-

tementissa olevasta S.-Beychevelle nimisestä,

viininviljelyksistään (600 ha) kuuluisasta kylästä.

Saint-Just [säzy'sl], Antoine (1767-94),

ransk. vallankumousmies, valittiin 1792 konvent-
tiin, missä liittyi läheisesti Robespierreen; oli

kiivaimpia kuninkaan mestauksen vaatijoita ja

girondistein vastustajia; osoitti sittemmin yhteis-

hyvänvaliokunnan jäsenenä ja konventin asia-

miehenä suurta julmuutta, mutta myöskin tar-

moa, vaikuttaen m. m. edullisesti pohjoisarmeian
toimintaan; kukistui yhdessä ystävänsä Robes-
pierren kanssa heinäk. 1794; hänen „Oeuvres
politiques" julkaistiin 1833. [Begis, ,,S."] J. F.

Saint Kilda [sentkVldö] (gaelinkiel. Hirtä),
suurin Hirst nimisestä kalliosaariryhmästä,
50 km länteen Hebrideistä, 14 km 2

, 77 as. (1901).

Nousee jyrkkänä merestä 372 m. Asukkaat pitä-

vät lampaita, viljelevät perunoita, kauraa y. m.,

pyytävät vesilintuja.

Saint Kitts [sentki'tsj (Saint Christopher),
Englannille kuuluva saari Länsi-Intiassa, Pienten
Antillien pohjoispäässä; 176 km2

, 30,867 as.

(1912), enimmäkseen neekereitä. — Vuorinen
maaperä (sammunut tulivuori Mount Misery
1,315 m yi. merenp.), vuotuinen sademäärä
1.292 mm. ilmasto terveellinen. Vuorten huipuilla
metsitä, rinteillä laidunmaita, juurella sokeri-

ruoko-, puuvilla- ja hedelmäpuu-istutuksia.

—

Anguilla ja Nevis nimisten saarien kanssa S. K.
muodostaa Lee\vard Islauds nimiseen siirtomaa-
alueeseen kuuluvan presidenttikunnan;
pääkaupunki Basseterre (8,159 as. 1911). Presi-

denttikunnan vienti (sokeria, puuvillaa, rommia,
suolaa) tiliv. 1912-13 oli arvoltaan 4,9 milj.,

tuonti 6,3 milj. mk. — Kolumbus näki S. K :n

t493. engl. uutisasiikkaita saapui sinne 1623,
ransk. 1625; Utrechtin rauhassa 1713 saari jou-

tui kokonaan Englannille. E. E. K.
Saint Lawrencen-joki fsentlö'r9ns-J, Pohjois-

Ameriikassa, osaksi Kanadan ja Yhdysvaltain
rajalla, suurimmaksi osaksi Kanadassa, lähtee
Ontario-järven saari rikkaasta (1,692 saarta) itä-

päästä Kingstonin luota, virtaa mereen saakka
melkein suoraa koillista suuntaa, matkalla
Montrealiin muodostaen useita koskia ja useissa
kohdin paisuen suuriksi järviksi (Saint Francis,
Saint Louis, Saint Peter). Quebecin alapuolella

(jossa suuri Orleansin-saari) joki levenee ensin
16 km: n, sitten 25 km:n ja lopulta Point des

Monts'in kohdalla 45 km:n levyiseksi suppilon-

muotoiseksi suulahdeksi ja laskee vihdoin 144 km
leveänä Anticostin-saaren molemmin puolin
Atlantin valtameren muodostamaan rannikko-
mereen, Saint La\vrencen-lahteen

;
pituus on

990 km, mutta koska S. L.-j reen todellisuudessa

kuuluvat myös Suuret järvet ja lähdejokena niin

ollen on pidettävä 260 km pitkää, Yläjärveen
laskevaa Saint Louista, tulee S. L.-j :n vesistön

pituudeksi 3,360 km ja vesialueeksi 1,378,000 km2
.

Vesistö on maapallon tärkeimpiä laivaväyliä ja

tärkein sisävesiliikennereitti. Järvien välisiä vir-

toja ja kannaksia sekä S. L.-j :ea kanavoimalla
(joessa on kaikkiaan 7 kanavaa, 21 sulkua,

kaikki Montrealin yläpuolella) on saatu Ylä-

järveen asti 4,8 m syvässä kulkeville merialuk-
sille purjehdittava laivaväylä. Montrealiin pää-
sevät 8.4 m syvässä kulkevat valtamerilaivat ja

Quebeciin minkälaiset alukset hyvänsä; vuorovesi-

liike tuntuu melkein Saint Peter-järveen saakka.
Quebecin yläpuolella joki tav. on jäässä 4 2

/3 kk.

Jäänlähtö on usein suurenmoinen, aiheuttaen
silloin tällöin kauheita tulvia (1886 vesi Mont-
realin kohdalla nousi 8 m yi. keskim. matalan-
veden pinnan). Jäänlähdön aikana liikenne Que-
becinkin alapuolella enimmäkseen keskeytyy. —
S. L.-j :n kosket ovat tärkeitä voimalähteinä. —
Joki lisävesineen on hyvin kalarikas; varsinkin
on paljon lohilajeja. — S. L.-j :n poikki on
rakennettu 5 rautatiesiltaa. — Suurimmat lisä-

joet: Ottawa ja Saguenay vas., Richelieu oik.

— S. L.-j :een ensimäisenä eurooppalaisena pur-

jehti 1536 Jacques Cartier. Ensimäisen uutis-

asutuksen sen rannoille perusti vasta 1603 ransk.

Champlain. Hän tutki v :een 1616 S. L.-j :n

vesistöjä Huron-järveen asti, päästen sinne

Ottawa-jokea myöten ja ottaen maan haltuunsa
toukok. Ranskan kuninkaan nimissä. — S. L.-j :n

suussa yhteentörmäyksessä 1914 upposi matkus-
tajahöyrylaiva ,,Empress of Ireland" ja sen

mukana 1,030 matkustajaa, joukossa useita suo-

malaisia. E. E. K.

Saint Lawrencen-lahti [sentWrans-J, Atlantin

valtameren muodostama rannikkomeri Pohjois-

Ameriikan koillisrannikolla, Labradorin. New
Foundlandin, Cap Bretonin ja Nova Scotian sekä

Ameriikan mantereen välissä; 750 km pitkä,

500 km leveä, n. 230,000 km 2
. Atlanttiin sen

yhdistävät Belle Isle (18 km), Cabot (92 km) ja

Gut of Canso (1,6 km leveä) nimiset salmet.

Lahteen laskee lännestä päin leveän, suppilon-

muotoisen sinilahden kautta Saint Laurencen-
joki. Länsirannikolla niinikään on pitkä Baie

des Chaleurs-lahti. Saaria: Anticosti. Prince

Edward, Magdalen y. m. -- Talvella jäät sulke-

vat S. L.-l :n salamat.

Saint Louis. 1. Kaupunki [sentlu/is] Yhdys-

valloissa Missouri'n valtion itärannalla Missis-

sippiä oik. rannalla. 32 km Missouri'n suun ala-
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puolella ja 293 km Ohion suun yläpuolella,

15 pääradan risteyksessä; 687,029 as. (1910;

niistä 125,706 ulkomailla syntynyttä, joista n. puo-

let saksalaisia, suomalaisia vain parikymmentä,
44,541 neekeriä; v. 1914 arviolta 734,667 as.),

kooltaan ja merkitykseltään Yhdysvaltain neljäs

kaupunki. — S. L. on aivan säännöllisesti raken-

neltu, kohoten penkereittäin joen rannalta (jota

myöten se ulottuu 30 km) 60 mäin yli joen

pinnan. Kaupungin halki kulkeva Mill creekin

täytetty laakso (jonka yli kymmenkunta siltaa)

jakaa sen pohjoiseen ja eteläiseen osaan. Pää
katuja: Broadway. Fourth street, Third street,

Second street, First street (kaikki Mississipein
suuntaan) sekä poikittain näitä vastaan kulke-

vat Washington avenue ja Olive street. Monista
puistoista mainittakoon: Forest park (jossa pidet-

tiin maailmannäyttely 1904), Tower Grove park.

Missouri'n kasvit, puutarhat, Carondelet park y. m.

Puistoissa on m. m. Kolumbuksen, Shakespearen,
Humboldtin, von Miillerin muistopatsas. Huomat-
tavia rakennuksia: liittorakennus, oikeuspalatsi,

Four eourts-palatsi. kaupungintalo, kaupungin
taidemuseo, pörssi, puuvillapörssi, useat kirjasto-

ja klubirakennukset, Union station-asema (maail-

man suurimpia, maksanut yli 32,5 milj! mk.),

Coliseum (konsertti- ja kokoussali, 15,000 sijaa).

- Mississippi'n ylitse East S. L. nimiseen kaupun-
kiin (58,547 as. 1910; suuria teurastamoita y. m.)

vie 680 m pitkä mahtava, kaksikerroksinen, juna-

ja muuta liikennettä välittävä terässilta sekä

5 km ylempänä rautatiesilta. — Paljon oppi- ja

sivistyslaitoksia: Washington university (1,326

oppilasta 1911), jesuiittain johtama S. L. univer-

sity (1,381 opp. ; S. L. on katolisuuden pää-

pesiä Yhdysvalloissa). Christian brothers college

(487 opp.; roomal. -katolinen), taideopisto, taide-

museo, Mercantile librarv (136,000 nid. 1910),

kaupunginkirjasto (312,000 nid. 1910) . Missouri'n

hist. seura, kymmenkunta teatteria
;
monta rikasta

klubia. -- Teollisuudessa S. L:n voittavat vain
New York, Chicago ja Philadelphia; valmistus-

arvo 1909 oli 1,701,6 milj. mk. Huomattavimmat
teollisuudenhaarat: tupakka- (suurempi kuin mis-

sään muualla), liha- (1912 S. L:iin tuotiin

l,i milj. nautaa, 3,5 milj. sikaa, 1 milj. lammasta),
olut-, kone-, jalkine-, vaatetus-, vaunu-, kahvi-

ja mausteteollisuus. Kukoistavaa kauppaa käy-
dään omilla teollisuudentuotteilla, ympäröivien
seutujen viljalla, puuvillalla, tupakalla, puutava-
roilla, karjalla, villalla. Lisäksi S. L. on maail-

man suurin ensi asteen turkistavarani maikkina-
paikka. Välitön ulkomaankauppa rajoittuu mel-

kein yksinomaan tuontiin, joka 1912 oli arvol-

taan 31.3 milj. mk. — Liikenteen välittämisessä

päämerkitys on rautateillä; Mississippi'n merki-

tys niiden rinnalla on vähäinen. Kaupunkiliiken-
nettä varten on taaja sähköraitiotieverkko. -

Ransk. Pierre Laclöde rakensi 1764 nyk. S. L:n
paikalle ensimäisen asumuksen. S. L. korotettiin

kaupungiksi 1822; alkoi pian kasvaa nopeasti

ja tasaisesti (1830: 5,864 as.. 1860: 185,587 as..

1890: 451,770 as.). — 2. Kaupunki [sälui'J Rans-
kalle kuuluvalla ReunionMn saarella, lounaisran-

nikolla, St.-fitienne-joen suussa; 13,346 as.

(1911). — 3. Ranskalle kuuluvan Senegalin

siirtomaan ja Hanskan Länsi-.\f rikan linnoitettu

pääkaupunki /sahti'/ (alkuasukasten N'dar) Länsi-
Afrikassa. Senegalin suussa olevalla saarella lä-

hellä oik. rantaa ; 22,093 as., joista 884 ranska-

laisia (1910). — Joen oik. rannalle, jossa kaksi
esikaupunkia, vie kolme siltaa, vas. rannalle

(jossa Dakarin rautatien pääteasema) 630 m
pitkä Pont Faidherbe-silta. Asema epäterveel-

linen. Rakennuksia: kuvernöörin palatsi, tuomio-

kirkko, moskeia, oikeuspalatsi. — Joen suun
poikki olevan särkän yli pääsevät suuret aluksel

vain korkeanveden aikana heinäk.-syysk:ssa. Mat-
kustajat nousevat tav. maihin Dakarissa. —
Kauppa Senegalin ja Keski-Nigerin kanssa vii

kasta. Merenalainen kaapeli Brestiin ja Cadiziin.
— S. L. on vanhin ransk. siirtola Afrikassa

;

sen perustivat 1626 Dieppeu kauppiaat. V:stal895
Senegalin. v:sta 1903 myös koko Ranskan Länsi-

Afrikan pääkaupunki. E. E. K.
Saint Lucia [sentlu's9] (Santa Lucia), suu-

rin Englannille kuuluvasta Windward Islands

nimisestä saariryhmästä Länsi-Intiassa, Pienien

Antiliien joukossa, 35 km Martiniquesta etelään;

614 km 2
, 49,750 as. (1912), suurimmaksi osaksi

ranskan kieltä puhuvia katolisia neekereitä ja

mulatteja. — Vuorinen, tuliperäinen (Pitons de la

Soufriere 817 ja 926 m, Piton de Canaries 958 m
yi. merenp. ; rikkikerroksia, kuumia lähteitä),

runsassateinen, rinteillä reheviä aarniometsiä,

laaksoissa viljavia sokeri-, kaakao-, kahvi-, puu-
villa-, mauste- y. m. istutuksia. Karjaa pidetään

myös. Muutamia sokeritehtaita. Vienti (soke-

ria 1,2 milj., kaakaota l,i milj. mk.) arvoltaan
o.i milj., tuonti 7.9 milj. mk. (kivihiiltä 3,«

milj. mk.) 1912. Pääkaupunki Castries, saaren

luoteisrannikolla, mainio, paljon käytetty satama
(1912 S. L:n satamissa selvitettiin 3,s milj.

rek.-ton.). Hallintoa hoitaa \Vindward Islandsin

kuvernöörin alainen administrator, rinnallaan

toimeenpaneva ja lakiasäätävä neuvosto. Kouluja
52, oppilaita 7,307 (1912). — Kolumbus löysi

S. L:n 1498; aluksi karibit tuhosivat kaikki
siirtolat (viimeksi 1660). Saari oli vuoroin eng-

lantilaisten, vuoroin ranskalaisten hallussa, kun
nes se 1814 lopullisesti joutui ensinmainituille.

E. E. K.
Saint-Malo fsämalö'], linnoitettu arrondisse-

mentin pääkaupunki Luoteis-Ranskassa, Bretagnen
pohjoisrannikolla, Rance-joen suulahden oik. ran-

nalla kalliosaarella, jonka 200 m pitkä valli

(Siilon) yhdistää mantereeseen; 10.647 as. (1906).

— Vanha muuri (1400-luvulta) ympäröi kau-
punkia, joka on sangen vanhanaikaisesti raken-

nettu, kadut mutkikkaita, kapeita kujia. Goot-

tilainen Saint-Yincent-kirkko (1100-luvulta), rieli-

torninen linna (1400-luvulta ; nyk. kasarmina),
kaupungintalo. S.-M :ssa syntyneiden Chateau-

briandMn, Duguay-Trouin'in ja Robert Surcoufin
muistopatsaat; S.-M :sta syntyisin ovat myöskin
Jacques Cartier. Maupertuis, Lamennais, Labour-

donnais, Lamettrie. — Hydrografinen koulu, mu-
seo, kirjasto, teatteri. — Paljon käytetty kylpylä.

Hyvä, suojainen satama S.-M:n eteläpuolella

on yhteinen samalla puolen Rancea, sataman vas

täisellä rannalla olevan S a i n t S e r v a n'in

ii). 765 as. 1906; sinne vie S.-M: st a kääntösilta)

kanssa; satamassa selvitettiin 1911 0,8 milj. rek.-

ton. Harjoitetaan merenkulkua, kalastusta New
Foundlandilla asti. laivanrakennusta ja siihen

liittyviä teollisuuksia. Englantiin myödään pal-

jon hedelmiä, karjantuotteita, vihanneksia.

uusia perunoita. Ulkomailta tuodaan kivihiiltä,
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puutavaroita, suolaa y. m. — S.-M. per. 700-

luvulla. Englantilaiset pommittivat sitä 1693.

Oli Ranskan Intian komppanian asunto. — Ympä-
ristössä Paramen ja Dinard'in tunnetut meri-

kylpylät. E. E. K.

Saint-Marc Girardin [sämarsirardä'], Fran-
cois Auguste (1801-73), ransk. kirjailija,

Sorbonnen professori, heinäkuunmonarkian aikana

valtioneuvos, Akatemian jäsen. Pääteokset : „Es-

sai de litterature et de morale" (1845), „Cours

de litterature dramatique" (1843), ,,Lafontaine et

les fabulistes" (2:nen pain. 1876), „J. J. Rous-

seau" (1875).

Saint Martin [sämartd'], saari Länsi-In-

tiassa, Pienten Antillien pohjoispäässä, 99 km2
,

joista 52 km 2 (4,174 as. 1911; pääpaikka Marigot)

kuuluu Ranskalle ja 47 km 2 (1,401 as. 1912; pää-

paikka Philippsburg) Alankomaille. — Vuorinen

(korkein huippu 420 m yi. merenp.), metsätön;

tuottaa suolaa. — Ranska ja Alankomaat jakoi-

vat S. M: n 1648.

Saint-Martin [sämartä'], Louis Claude
de (1743-1803), ransk. teosofi, tunnettu nimellä

„le philosophe inconnu", oli ensin vähän aikaa

asianajajana, sitten upseerina, mutta antautui

pian kokonaan mystillisiin uskonnollis-filosofisiin

mietiskelyihin. Oppi ikämiehenä saksaa voidak-

seen tutkia J. Böhmen kirjoituksia ja on esit-

tänyt samanhenkisiä mietiskelyjä useissa teok-

sissa, joista mainittakoon ,,Des erreurs et de la

veritö" (1775) ja ,,De Pesprit des choses" (1800).

[Caro, ,,Essai sur la vie et la doctrine de Saint

Martin" (1852) ; Matter, „S.-M., le philosophe

inconnu" (1862); Claassen, „Ludwig von S.-M."

(1891); Waite, „Life of L. C. de S.-M." (1901).]

A. Gr.

Saint Mary's river [sentmä'9riz riv9], virta

Pohjois-Ameriikassa, Yhdysvaltain ja Kanadan
rajalla, laskee Yläjärvestä Huron-järveen, muo-
dostaen 2 km:n päässä Yläjärvestä lähdettyään

Saint Mary's falls 1. Sault Ste-Marie nimiset

kosket, nyk. kanavoidut 6 m syville aluksille

kuljettaviksi. Kanavissa suurempi laivaliikenne

kuiu missään muissa kanavissa, 1912 kuljettaen

65,7 milj. ton. tavaraa, etupäässä viljaa ja mal-

meja Yläjärvestä. — Koskista saadaan käyttö-

voimaa Sault Ste-Marien teollisuuslaitoksiin.

E. E. K.

Saint-Mihiel [sämije'1], kaupunki Koillis-

Ranskassa, Meusen departementissa, Maasin oik.

rannalla itäradan ja itäkanavan varrella, Ver-

dun'in ja Toulin välisen Maasin linnoitusvyön

päälinnoitus ; 9,661 as. (1906). — Luostari-

kirkko St.-Michel (1400-1600-luvuilta), goottilai-

nen St.-fttienne-kirkko ; college, kirjasto. Pitsi-

y. m. teollisuutta. — Baierin kruununprinssin joh-

tamat saksalaiset valloittivat elokuun lopulla 1914

S.-M:n yrittäessään kiertoliikettii. ransk. -engl.

armeian Soissons'in-Verdun'in rintaman taakse.

Saint-Nazaire [a&nazöfr], arrondissementin

pääkaupunki Länsi-Ranskassa, Loire-Inferieuren

departementissa, Loiren suun oik. rannalla,

Nantes'in ulkosatama; 38,267 as. (1911). —
Uudenaikaisesti rakennettu; goottilainen kirkko,

teatteri, kauppamuseo, pörssi. College, hydro-

grafinen koulu y. m. Suuret laivaveistämöt, vali-

moita, masuuneja, sahoja. Satamaan (jossa

kaksi uivaa telakkaa) pääsevät suurimmatkin
alukset; 1911 siinä selvitettiin 2.i milj. rek.-ton.

Vienti (vuotia, sardiineja, kankaita y. m.) ja

tuonti (kivihiiltä, puutavaroita, sokeria, tupak-

kaa y. m.) yhteensä arvoltaan 123, i milj. mk.
1911. — S. -N. oli vähäinen kaupunki, kunnes
Napoleon III teki siitä Nantes'in ulkosataman.

E. E. K.

Saint-Omer fsätomä'r], arrondissementin pää-

kaupunki, Pas-de-Calais'n departementissa Koillis-

Ranskassa. kulkukelpoisen Aan, Neuf-Fossen-

kanavan ja pohjoisradan varrella; 20,469 as.

(1911). — Ent. tuomiokirkko Notre-Dame (1100-

1400-luvuilta), St.-Sepulcre- ja St.-Denis-kirkot.

oikeuspalatsi (ent. piispan asunto), kaupungin-

talo. — Lycee, hengellinen kollegi, musiikki- ja

taidekoulu, kirjasto, arkeologinen museo. — Har-
joitetaan liinavaatteiden, sokerin, saippuan, vii-

nan, sinapin y. m. valmistusta, vilja- ja viini-

kauppaa. — S.-0:sta 3 km kaakkoon Neuf-Foss6n
kanavassa on hydraulinen sulkulaitos, jossa aluk-

set nostetaan 13 m. — S. -O. syntyi Therouannen
piispan Omerin 600-luvulla perustaman luostarin

ympärille. Sen hävittivät normannit kahdesti

800-luvulla. Sittemmin siitä taistelivat ranska-

laiset, hollantilaiset, englantilaiset ja espanjalai-

set; Nijmegenin rauhassa 1678 se vihdoin jou-

tui Ranskalle. Linnoitukset lakkautettiin 1892.

Taisteluissa syksyllä 1914 S. -O. oli ransk.-engl.

armeiain rintaman tukikohtia. E. E. K.

Saintonge [sälö'z], ent. maakunta Länsi-

Ranskassa, Atlantin valtameren rannikolla, muo-
dostaa nyk. pääasiassa Charente-Inferieuren de-

partementin. Pääkaupunki Saintes. — S. joutui

Guyennen herttuakunnan keralla 1152 Englannille

ja vasta Kaarle V:n aikana takaisin Ranskalle.

Saint Paul. 1. Kaupunki [sentpö'l] Yhdys-

valloissa, Minnesotan valtion pääkaupunki, kulku-

kelpoisen Mississippiä molemmin puolin (sen

poikki vie 5 siltaa), parinkymmenen radan ris-

teyksessä, on lännessä melkein kasvanut yhteen

ylempänä Mississippi'n varrella olevan Minnea-

poliksen kanssa; 214,744 as. (1910; 56.524 ulko-

mailla, Saksassa, Skandinaaviassa, Englannissa

y. m. syntyneitä). — Asema kaunis, paljon puis-

toja ; huomattavia rakennuksia m. m. kapitoli, kau-

pungintalo, oikeuspalatsi. liittorakennus, roomal.-

katolinen tuomiokirkko, N. M. K. Y:n talo.

Monista oppi- ja sivistyslaitoksista mainittakoon

Hamline university, Macalester college, S. P. aca-

demy, S. P. seminaari, maanviljelyskoulu ja koe-

asema, yleinen kirjasto, valtion lainopillinen kir-

jasto, Minnesotan hist. seuran kirjasto. — Teolli-

suudessa (harjoitetaan turkis-, kirja-, kone-, jal-

kine-, rauta-, puutavara-, vaatetusteollisuutta,

lisäksi on suuria teurastuslaitoksia, varsinkin

South S. P. nimisessä etukaupungissa; 1912

S. P:iin tuotiin teurastettavaksi 0.5 milj. nau-

taa, 1 milj. sikaa, 0,7 milj. lammasta), jonka

valmistusarvo 1909 oli 305,e milj. mk., S. P. ei

ole Minneapoliksen veroinen, mutta voittaa sen

sitävastoin kaupassa. Viedään varsinkin kivi-

hiiltä, puutavaroita, viljaa, karjatalouden tuol

teitä; 1912 oli yksistään ulkomaille vienti arvol-

taan 140 milj., tuonnin ollessa 40, 6 milj. mk.
— S. P:n ympäristöstä ks. Minneapolis. -

Jesuiitta L. Ilennepin kävi S. P:n paikoilla

1680; ensimäinen vakinainen asutus per. 1839.

V. 1849 S. P. tehtiin sam. v. muodostetun Minne-

sotan territorin pääkaupungiksi; 1870 siinä oli

vasta 20.030 as. Rautateiden rakentamisen jäi
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keen se alkoi nopeasti kasvaa; 1880 siinä oli

41,473 as., 1900 163,632 as. — 2. Ranskalle kuu-

luva saari (säpo'lJ, Intian valtameren eteläosassa,

60 km etelään Uudesta-Amsterdamista, 38°43' et.

lev. ja 77°31' it. pit. ; 7 km2
. — S. P. on merestä

271 m korkealle hevosenkengän muotoisena ko-

hoava tulivuoren huippu, jonka kraateri on auki

koilliseen päin. Pensas- ja puukasvullisuutta ei

ole; lintu- ja merieläimistö tavattoman rikasta.

Pieni kalastajasiirtola. — Hollantilaiset keksivät

S. P:n 1617, ranskalaiset ottivat sen haltuunsa

1892. — 3. Todennäköisesti tuliperäistä syntyä
oleva kariryhmä [sentp&l] (S. Prs rocks) Keski-

Atlantissa, 1° pohj. lev. ja 29°15' länt. pit.

E. E. K.
Saint-Paul [s<lpo'l/. 1. Kaupunki Kaakkois-

Ranskassa, Pyrenees-Orientales nimisessä departe-

mentissa, länsiluoteiseen Perpignan'ista, Agly'n
varrella; 2,250 as. (1901). — Terveyslähteitä,

kylpylaitos; 3 km pohjoiseen tunnettu pyhiin-

vaelluspaikka, St.-Antoine de Galamus niminen
luola. - ii. Kaupunki Ranskalle kuuluvan Reu-

nion'in saaren länsirannalla, rautatien varrella;

18,646 as. (1011). — Hengellinen college: valimo.

Hyvä ulkosatama.
Saint Peter [soit pl' td], kauntin pääkaupunki

Yhdysvalloissa, Minnesotan valtiossa, 120 km lou-

naiseen Minneapoliksesta, S. P:iin asti mata-
lilla höyryaluksilla kuljettavan Minnesota- l.

S. P.-joen varrella; 4.514 as. (1905). — Ruotsa-

laisten luterilainen Gustavus Adolphus college

(per. 1862; 22 opettajaa, 320 opp. 1911).

Saint Peter Port [sentpVtdpöt] (ransk. Saint

Pierre), Guernsey'n, Englannille kuuluvan Kanaa-
lin-saaren pääkaupunki, saaren itärannalla;

18.264 as. (1901).

Saint-Pierre [säpjä'rj, Bernardin de
(1737-1814), ransk. kirjailija, jonka nimen hänen
ihastuttava tunteellinen idyllinsä ..Paul et Virgi-

nie'' (1787; suom.) on tehnyt kuuluisaksi. Hänen

muut teoksensa. ..Voyage ä l'Ile de France"

(1773), „£tudes de la nature" (3 nid. 1784-87),

,.V(iux d'un solitaire" (1789), „La ehaumiere
iudienne" (1791), ..Harmonies de la nature"

(3 nid. 1796), eivät vedä vertoja ensinmainitulle,

mutta sisältävät kauniita ja väririkkaita kuvauk-
sia etenkin troopillisten maiden luonnosta, johon
— samaten kuin pohjoisempiin seutuihin — S.-P.

oli tutustunut laajoilla matkoillansa. S.-P. oli

suuri Rousseau'n ihailija; hätien tuotantonsa mer-
kitsi siirtymistä Rousseau'sta Chateaubriand'iin

ja romantiikkaan. Hän oli impressionisti, jonka
runous rikkaine ja uusine sana-aarteineen lähen-

telee maalaustaidetta. Ollessaan insinööriupsee-

rina Venäjän palveluksessa S.-P. oli 1763 kenraali

Du Bosquefn mukana Suomessa tarkastamassa

rajalinnoja (Haminaa, Lappeenrantaa. Savonlin-

naa ja Käkisalmea; tehden myös lyhyen retken

Ruotsin puolelle maatamme. Venäjän hallitusta

\ a rten laat imassaan selonteossa hän esittää seikka-

peräisen puolustussuunnitelman Ruotsin kera

ehkä' syttyvän sodan varalle. Selonteko („Obser-

\ itions sur la Imlandt ) sisältää myiis yleisiä

havaintoja maastamme. [C. G. Estlander, ,,B. d. S.

och hans Memoire om Finland" (1898) : Yrjö Hirn,
.,B. d. S. ooh Finland" (Ruots. kirjal. seuran

..Kiirii, ooh uppsatser", 1905, johon liittyy ylläni,

selonteko).]

Saint-Pierre [säpju'r[. 1. Ranskalle kuuluva

saari Pohjois-Ameriikan itärannikolla, 16 km
New Foundlandin etelärannalta, 7.5 km pitkä.

5.5 km leveä, ympärillä olevine pikkusaarilleen

26 km2
. 4,209 as. (1911). — On karu, jyrkkä-

rantainen graniittikallio (204 m yi. merenp.).

Muodostaa parin km:n päässä olevan, kaksi-

osaisen M i q u e 1 o n'in (Iso Miquelon ja Pieni

Miquelon 1. Langlade liittyivät toisiinsa 1783

kapean särkän syntymisen johdosta) ja sen naa-

purisaarien (yhteensä 215 km 2
. 443 as.) keralla

siirtomaan, 241 km 2
, 4,652 as. (1911), viimeisen

tähteen Ranskan aikoinansa suunnattomista
pohjois-amer. siirtomaista. Sen omistaminen on
Ranskalle suuriarvoinen, koska siilien liittyy

kalastusoikeus New Foundlandin matalikoilla:

sitä harjoittamaan 1913 Ranskasta saapui 235

alusta. Tärkein satama ja pääkaupunki on S. P.

(n. 2,500 as., samannimisen saaren itärannikolla,

hyvä satama). Tuonti 1912 oli arvoltaan 5,» milj.

(teollisuudentuotteita, viljaa), vienti 6 milj. mk.
(etupäässä kuivattua turskaa). Säännölliset

höyrylaivankulkuvuorot St Johnsiin ja Halifaxiin.

Kaapeliyhteys mantereelle. — Hallinnon etu-

nenässä v:sta 1906 administraation, jonka rin-

nalla neuvosto. Tulo- ja menoarvio 1913 päät-

tyi 490,000 mk:aan; lisäksi emämaa avustaa

n. 250,000 mk :11a. Velka 5 milj. mk. (1912). —
Ranska otti S. P:n haltuunsa 1660; englanti-

laiset anastivat sen moneen kertaan, mutta
Pariisin rauhassa 1814 luovuttivat sen Ranskalle.
- 2. Kaupunki Ranskalle kuuluvan Martiniquen
saaren luoteisrannikolla, tuhoutui kokonaan Mont
Pelen tulivuoren purkauksessa, ks. Martini-
que. — 3. Ranskalle kuuluvan R6union'in saa-

ren suurin kaupunki, saaren etelärannalla, rauta

tien varrella; 29,481 as. (1911). — Hyvä satama.
— 4. ks. Saint Peter Port. ~E. E. K.

Saint-Quentin [säkiltä'], arrondissementin

pääkaupunki Korllis-Ranskassa Aisnen departe-

mentissa, Sommen ja S.-Q:n kanavan (yhdistää

Sommen Sheldeen) varrella, ratojen risteyksessä:

55.571 as. (1911). — Kaunis goot. kollegiaatti-

kirkko (1200-1500-luvuilta), jossa v. 287 marttyyri-

kuoleman kärsineen Pyhän Quintinuksen hauta.

goot. kaupungintalo (1300-1500-luvuilta), oikeus

palatsi. Kaksi lyceetä. teollisuus- ja piirustus-

koulu, kirjasto, pari museota. — Harjoitetaan
kukoistavaa puuvilla- ja villateollisuutta, lisäksi

olutpanimolta, konepajoja, saippua-, sokeri-, pel-

lavatehtaita, Vilkasta vilja-, pellava-, puuvilla

ja villakauppaa. — S.-Q. on vanhan ajan Augusta
Yeromanduorum; joutui 1215 Ranskalle. Sitä pii

ritti 1557 Savoijin herttua Filibert Emanuel,
ranskalaisten pari kertaa turhaan yritettyä sitä

avustaa. Jälkimäinen yritys päättyi Anne de

Montmorencyn johtaman ransk. armeian täydelli-

seen tappioon (10 p. elok. 1557). — Muuan 1870-

71 v:n sodan viimeisiä taisteluja taisteltiin S :

n

luona; 19 p. tammik. 1871 von Goebenin johta-

mat saksalaiset (33,000) voittivat Faidherben

johtaman Ranskan pohjoisen armeian (47.000).

Voittajain mieshukka 8%. voitettujen 26,»%.

Taktill. arvo 1.;. — Elokuun viime päivinä 1914

peräytyessään Belgiasta Monsin, Namurin ja

Charleroi'n taisteluiden jälkeen ransk.-engl. ar-

meia ankaran tappion kärsittyään menetti S.-Q:n

von Buknvin johtamille saks. joukoille.
/:.' /•:. K. & -Iskm-.

Saint-Saens [säsö'(8)J, Camille (s. 1835),
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rausk. säveltäjä ja pianisti, Gouaod'n oppilas.

Toimi urkurina ja kirkkomusiikin opettajana Pa-

riisissa 1855-70. S. on ransk. uusklassillisen tyy-

lin etevin edustaja. Sujuva muoto, kaikuisa

sointi ja ritarillinen sävy on hänen teoksilleen

ominaista. Tunnetuimmat ovat hänen sinfoniset

runoelmansa („Danse macabre" y. m.) ja ooppe-

ransa (»Samson et Dalila" 1877, „Henri VIII",

..Phryne", ,,Les barbares" y. m.). Sävelsi myös
3 sinfoniaa, 2 orkesterisarjaa, 5 pianokonserttoa,

3 viulukonserttoa, 1 sellokonserton, pianokvinte-

tin, pianokvartetin, viulu- ja sellosonaatteja,

piano- ja urkukappaleita, 2 messua, 2 oratoria,

requiemin y. m. /. K.

Saint-Servan ks. Sain t-M a 1 o.

Saint-Simon [säsimö']. 1. Louis de R o v-

r o y. S:n herttua (1675-1755), ransk. muistel-

mainkirjoittaja; otti 1690-luvulla osaa Pfalzin

perimyssotaan ja toimi sittemmin hovipalveluk-

sessa ; liittyi Orleans'in herttuaan Filipiin ja

pääsi tämän tultua hallituksenhoitajaksi hänen
neuvostoonsa; vetäytyi herttuan kuoltua 1723

yksityiselämään. S. on etupäässä tullut tunne-

tuksi kuolemansa jälkeen julkaistuista muistel-

mista ..Memoirs", joka on tärkeä Ludvik XIV:n
aikakauden historian lähde (huolellisimmat ovat

Cheruelin ja Boislislen julkaisemat laitokset,

jälkimäinen ilmestynyt 1879-1906). [Cheruel, ,,S.

considere eomme historien de Louis XIV"

;

Sainte-Beuve, ..Causeries du lundi" (3:s ja 15 :s

nide) ; Basehet, Cannan, Crozals ja Boissier ovat

kirjoittaneet hänen elämäkertansa].

2. Claude Henri de Rouvroy de S.

(1760-1825), kreivi, ransk. yhteiskuntafilosofi ; tuli

1777 upseeriksi ja otti

osaa Pohjois-Ameriikan
vapaussotaan

;
Meksikossa

hän suunnitteli Panaman
kannaksen katkaisemista
kanavalla, Espanjassa sit-

temmin Madridin yhdistä-

mistä mereen. Erottuaan
sotapalveluksesta 1788 hän
ryhtyi jatkamaan opinto-

jansa. Aikaisimmasta nuo-

ruudestaan asti hän oli

vakuutettu siitä, että hä-

nellä oli suoritettavana

suuri tehtävä. Menetet-
tyään vallankumouksen
myrskyissä perintönsä hä-

nen onnistui taitavilla

liiketoimilla jälleen hankkia itselleen suuri omai-
suus, jonka hän kuitenkin pian kulutti loisteliaa-

seen elämään ja hyväntekeväisyyteen. Suurimman
osan elämänsä loppupuolta hän eli puutteessa; hä-

nen aineellinen hätänsä meni lopulta niin pitkälle,

että hän v. 1823 teki itsemurhayrityksen menet-
täen toisen silmänsä; tiimiin jälkeen hänen ystä-

vänsä pitiviit huolta hänen toimeentulostansa.

S.-n käsityksen mukaan Banskan vallankumous
kyllä oli hävittänyt vanhan, feodaalisen ja kir-

kollisen, järjestyksen, mutta tämä negatiivinen

saavutus ei riittänyt. Sen täydennykseksi oli

luotava uusi positiivinen järjestys, ja tähän tar-

vittiin uskonnon apua, mutta sellaisen uskonnon,
joka oli vapaa vanhan uskonnon dogmeista. S.

tahtoi perustaa ,,uuden kristillisyyden", joka oli

saattava kristillisyyden todellisen sisällyksen

:

Saint-Simon.

rakkauden ja veljellisyyden, käytännössä tunnus-
tetuksi. Tämän uuden uskonnon tehtävänä oli

saada yhteiskunta asettamaan päämääräkseen köy-

himmän, yksistään työvoimansa varassa olevan
luokan aseman pikainen parantaminen. — Kun S.

puhuu siitä, että vallan yhteiskunnassa tuli kuu-
lua ,,teollisuudenharjoittajille" (les industriels),

tarkoittaa hän viimemainituilla sekä alkutuotan-

non että teollisuuden harjoittajia, vieläpä kaup-
piaita, pankkiireja, taiteilijoita ja oppineita.

Yhtä vähän kuin näitä eri ryhmiä yhtä vähän hän
erottaa toisistaan tuotantovälineitten omistajia

ja palkkatyöläisiä. Hän ei myöskään koskaan
ole vaatinut tuotantovälineitten ottamista yhteis-

kunnan haltuun, mistä syystä onkin väitetty

että S. ei ollut sosialisti. Mutta siihen nähden,

että hänenkin päämääränänsä näyttää olleen yh-

teiskunta, jossa toisen olisi mahdoton riistää

toista ja jossa kaikilla olisi tilaisuus vapaasti

kehittää kykyjänsä, voitaneen hänet kuitenkin

lukea 19:nnen vuosis. suurten sosialististen ajat-

telijain joukkoon.

S. on 19:nnen vuosis. yhteiskuntafilosofeista

alkuperäisimpiä ja merkillisimpiä. Hän ei luonut

mitään yhtenäistä oppijärjestelmää — s a i n t-

s i m o n i s m i n (ks. t.) nimellä kulkeva järjes-

telmä ei ole hänen, vaan eräiden hänen oppilai-

densa kehittämä — mutta hänen teoksissaan

esiintyy ituina suuri joukko aatteita, joita muut
ovat myöhemmin kehittäneet. Hänen vaikutuk-

sensa ulottuukin tavattoman laajalle. Comte oli

S:n oppilas, ja hänen positivisminsa on peräi-

sin S:n aatemaailmasta. S. on uudenaikaisen so-

siologian tienraivaajia, samalla kuin hän valmis-

taa Marxin ,,tieteellistä sosialismia". Hiilien pää-

teoksensa ovat: „L'industrie" (1817-18), ,,L or-

ganisateur" (1819-20), „Du systeme industriel"

(1821-22), „Catechisme des industriels" (1823-24).

..Nouveau ehristianisme" (1825)
;

joukko hänen
kirjoituksiansa on painettu kokoelmissa ,,Oeuv-

res de S. et d'Enfantin" (1865-78) ja ..Oeuv-

les choisies de S." (1859-61). [G. Weill, „S. et

son oeuvre", Fr. Muckle, „Henri de S. Die Per-

sönlichkeit und ihr VVerk".] J. F.

Saint-simonismi [sä-], se sosiaalinen järjes-

telmä, jonka eräät yhteiskuntafilosofi Henri de

Saint-Simon'in oppilaat, etupäässä Bazard ja En-

fantin, kehittivät Saint-Simon'in aatteiden poh-

jalla; se on täydellisimmin esitetty Bazardin teok-

sessa ,,Exposition de la doctrine de Saint-Simon".

Saint-simonistien mukaan ihmiskunta oli siirty-

mässä uuteen kehityskauteen, jota Saint-Simon

oli ennustanut ja jonka vallitsevana periaatteena

oli oleva: ihmiset eivät saa riistiiä tbisiaan. Riis-

täminen (eksploateeraus) perustui voimassa ole-

vaan omaisuusjärjestykseen, joka teki mahdolli-

seksi työttömät tulot, s. o. toisten työn tulosten

anastamisen. Vallankumous, joka oli poistanut

muut etuoikeudet, oli jättänyt rikkauden etu-

oikeuden koskematta. Nyt oli tässäkin muutos

saatava aikaan. Vastedes saisi yksityisomaisuutta

olla vain sillä, joka oli sen omalla työllään luo-

nut ja niinkauan kuin alkuperäinen omistaja eli.

Hänen kuoltuaan se oli joutuva valtion haltuun-

perheen perintöoikeus oli siis lakkautettava.

Yhteiskunta oli sitten — keskuspankin välityk-

sellä — jakava sen haltuun joutuneet pääomat
yksityisten kesken heidän kykynsä ja suoritus

tensa mukaan.
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Saint-simonistit muodostivat 1820-luvun loppu-

puolella jonkinlaisen uskonnollisen lahkon, joka

tahtoi toteuttaa oppi-isänsä ..uuttu kristilli-

syyttä" ja jonka ylimmäisinä pappeina olivat

Bazard ja Enfantin. Heihin liittyi joukko lah-

jakkaita, sittemmin kuuluisan nimen saavutta-

neita nuoria miehiä, m. m. Pierre Leroux. Ferdi-

nand de Lesseps, Hippolyte Oarnot, Philippe

Buchez. M. Chevalier. Erimielisyyksien johdosta
lahko hajosi jo 1830-luvun alkupuolella, ks. lä-

hemmin Bazard ja E n f a n t i n. [YVeill,

„L'6cole Saint-Simonienne".] J. F.

Saint-Victor [säviktö'r], Paul Bains de
(1827-81), loistava ransk. tyyliniekka, taide- ja

kirjallisuuskriitikko, Lamartinen sihteeri. Osan
sanomalehtiarvosteluistaan hän julkaisi itse eri

kokoelmina: ..Hommes et Dieux" (1867), ..Bar-

bara et bandits" (1871), ..Les deux masques"
(1S80-83) ; hänen kuolemansa jälkeen on ilmes-

tynyt vielä useita samantapaisia kokoelmia.
//. Kr-n.

Saint Vincent [sentri'ns9nt], Englannille

kuuluva saari Pienten Antillien Wind\vard
Islands nimisessä ryhmässä Länsi-Intiassa, Saint
Luciasta etelään, 29 km pitkä, 18 km leveä,

parin pienen Grenadines-rvlmiän saaren kanssa
360 km 2

. 44.434 as. (1912- 1891: 41,054, joista

2,445 valkoista, 31,055 neekeriä ja 200 seka-

rotuista karibia). — S. V. on vuorinen (Mörne
a Garou 1,580 m yi. merenp.), tuliperäinen (La
Soufriere 1,130 m. jossa kaksi kraateria ; voi-

makkaissa, Martiniquella olevan Mont Pelen toi-

minnan yhteydessä tapahtuvissa purkauksissa,
jotka alkoivat 7 p. toukok. 1902. tuhoutui maa
laajalti ja sai surmansa 2,000 henkeä), ilmasto
terveellinen (hurrikaanit usein hävittävät istu-

tuksia), runsassateinen (vuotuinen sademäärä yli

2,500 mm), vuorten rinteillä reheviä metsiä, alem-
pana viljavia arrowjuuri-, puuvilla- (v:sta 1903),
sokeri-, kaakao-, hedelmä- y. m. istutuksia. Muu-
tamia sokeri- ja rommitehtaita, puuvillanpuh-
distuslaitos. Vienti (arro\vjuurta l,s milj., puu-
villaa 0, 9 milj. mk.) arvoltaan 2, g milj.. tuonti

(kankaita, viljaa) 3, s milj. mk. 1912. Sam. v.

satamissa selvitettiin 0,s milj. rek.-ton. Pääkau-
punki Kingstovvn (4.300 as. 1911) lounaisranni-
kolla. Hallintoa hoitaa Windward Islandsin alai-

nen administraattori, rinnallaan lakiasäätävä

neuvosto. Kansakouluja 26, 4,537 opp. (1912-13).
— Kolumbus löysi S. V:n 1498. Karibit pitivät

kauan puoliaau ehkäisten uutisasutusyrityksiä

;

Pariisin rauhassa 1703 Englanti sai saaren hal-

tuunsa. V. 1795 karibit nousivat kapinaan, mutta
joutuivat tappiolle ja 1797 suurin osa heistä

siirrettiin Mosquito-rannikolle. E. E. K.

Saipan ks. .M a r i a a n i t.

Saippua (mlat. säpo = saippua, ransk. savon),
kein. yhdistys tai sekoitus kem. yhdistyksiä,
joka muodostuu alkalien vaikuttaessa rasvoihin,

rasvaöljyihin tai rasvahappoihin. Tavalli-
nen s. on rasvahappojen, oleiini-. palniit iini- tai

steariinihappojen natriumsuola. Pehmeä s. 1.

suopa mi samojen happojen kaliumsuola. S:ina
voidaan vielä pitää mainittujen happojen ja maa-
alkalien, esim. kalsiumin, tai raskaiden metal-
lien, esim. lyijyn, muodostamia suoloja. Jälki-

mäisiä sanotaan tavallisesti laastareiksi, k.-.

Lyijylaastari.
S:n valmistustaito on keksitty jo ennen

ajanlaskumme alkua. Havaittiin öljyn ja

puuntuhan sekoituksen pestessä enentävän veden
puhdistavaa vaikutusta. Sittemmin havaittiin.

että oli edullisempaa valmistaa ensin puun-
t uhasta lipeäliuos, jonka kera öljy sitten keitet-

tiin. Muutamissa seuduin erittäinkin maaseudulla
keitetään saippua vieläkin seuraavalla tavalla:

puuntuhkaa liuotetaan veteen, johon sitten lisä-

tään poltettua kalkkia, minkä vaikutuksesta puun-
tuhan potaska muuttuu kaliumhydroksidiksi 1. li-

peäksi, joka erotetaan ja keitetään talin kera.

Tali hajaantuu, ja liuoksessa on nyt glyseriiniä

ja suopaa. Kun liuokseen lisätilan keittosuolaa,

saadaan tavallista s :aa. joka nousee kerroksena
nesteen pinnalle. — Sittenkuin Chevreul oli

tutkimuksillaan (1811-23) saanut selville rasvo-

jen kokoomuksen ja saippuan muodostumisreakt-
sionit ja kun lisäksi Leblanc oli keksinyt oi-

vallisen soodanvalmistustavan, alettiin s:aa val-

mistaa tehdasmaisesti suuressa määrin.
S:ita valmistetaan hyvin monta eri lajia, riip-

puen Niitä tarkoituksesta, mihin niitä käytetään.
Raaka-aineina voidaan käyttää mitä erilaatui-

simpia rasvoja ja rasvaöljyjä. Tavallisimpia
näistä ovat tali, palmunsiemen-, kookos-, pellavan-

siemen-, puuvillansiemen-, maapähkinä-, risiini-

y. m. öljyt, oleiini y. m. Muita raaka-aineita ovat

kalium- ja natriumhydroksidi. kalkki, sooda, po-

taska, hartsit, keittosuola, eetteriset öljyt y. m.
Valmistustapoja on 3 eri laatua perustuen 1)

rasvojen käsittelyyn alkaleilla, 2)

rasvahappojen n e u t r a 1 i s e e r a a m i-

s e e n soodalla tai potaskalla ja 3

1

kalkkisaippuan muuttamiseen ta-

valliseksi saippuaksi tahi suo-
va k s i. Rasvat ovat kem. kokoomukseltaan es-

tereitä, n. s. glyseridejä. Nämä saippuoitu-
v a t helposti, s. o. hajaantuvat alkalien vaikutuk-
sesta muodostaen saippuaa ja glyseriiniä. Saip-

puoittaminen voi tapahtua joko kylmällä ta-

valla tai kiehuttamalla. Edellisen ta-

van mukaan käytetään raaka-aineina helposti

saippuoituvia öljyjä, kookos- ja palmunsiemenöl-

jyä, jotka sekoitetaan voimakkaasti väkevän li-

peän kera noin 35° :ssa C. Muutaman tunnin ku-

luttua muodostuu sekoitettaessa emulsioni, joka

jähmettyy. Ennen tätä sekoitetaan massaan täy-

teaineita, väriä ja hajuaineita. Saatu sekoitus

kaadetaan muotteihin, joissa lopullinen s:n muo-
dostus tapahtuu lämmön kehittyessä, s. leikataan

ja puserretaan sitten sopiviksi paloiksi. Tällä

tavoin valmistetaan kookos-, a S e p t i i n i-,

h u n a j a- ja gl y s e r i i n i-s :ita. Xii mii ovat

helposti vaahtoavia, mutta ne kiihoittavat ihoa

verraten voimakkaasti. Glyseriini- ja lanoliini-

lisäys vähentää kiihotusta. Kylmän tavan mu-
kaan valmistetaan useita iho- 1. toalett i-s :ita.

Useimmat teollisuudessa ja vaatteiden pesuun
tarvittavat ~:t valmistetaan keittämällä. Tällöin

kaytel mii mietoa lipi it i Nim saadaan |cko SUO
rastaan yhdellä ainoalla käsittelyllä S:aa tai tar-

vitaan valmiin tuloksen saavuttamiseksi useam-
pia käsittelyjä N. s. f i n i s-s. (savon d< Venisej

valmistetaan yhdellä käsittelyllä siten, että sula-

tettuun kookosöljyyn lisätään mietoa lipeää, soo-

daa ja keittosuolaa, seosta keitetään, lipeätä li-

säten. sitten sekoitetaan siilien palmunsiemen-
öljyä ja rautaoksidia, seos keitetään sopivan pak-

suksi ja sen annetaan hitaasti jähmettyä muo-
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teissä. Rautaoksidi muodostaa seokseen punai-

sia juovia. Tämä s. sisältää kaikki lisätyt suo-

lat ja vielä lipeätä, joka ei ole kulunut saippu-

oittamiseen. Jos suolaa ja lipeätä on liiaksi, tu-

lee s. hauraaksi ja pinnaltaan jauhoiseksi, jos

niitä on vähän, tulee juovitus rumannäköistä.
Useammalla käsittelyllä keittäen saatuihin

s:ihin käytetään raaka-aineeksi talia sekä rasva-

öljyjä, mutta ei juuri olionkaan kookosöljyä. Kei-

tettäessä on vähitellen lisättävä lipeäliuos aina pi-

dettävä hyvin mietona. Kiehuva s. -liuos on näin ol-

len laimea ja vaahtoaa voimakkaasti. Kun saippu-

oituminen on täydellinen, suolataan s. -liuos

lisäämällä hienoa keittosuolaa, jolloin s. kerään-

tyy pinnalle hienoina hiutaleina. Liuos lasketaan
pois, seos keitetään lipeässä. S. tiivistyy, ja näin
saadaan vaahdoton, tiivis, sileä s.-massa. Lipeä-

liuos erotetaan ja s. liuotetaan vähäiseen mää-
rään kiehuvaa vettä. Liuoksen seistyä noin vuo-

rokauden kokoontuu s. -massa kahtena kerroksena
pinnalle. Alakerros n. s. lii m a sisältää ainoas-

taan vähän s :aa, kaiken suolan ja lipeän. Yläker-

ros on miltei puhdasta s:aa, jota käytetään m. m.
perus-s:na hienoja s:ita valmistettaessa. Joten-

kin tähän tapaan valmistetaan n. s. Marseil-
len 1. s i 1 k k i-s. puu-, puuvillansiemen- tai

maapähkinäöljystä. Alakerroksesta valmistetaan
n. s. liima-s:aa, joka helposti sitoo suuren
määrän muita aineita kuten vettä, suoloja y. m.
tulematta pehmeäksi. Vielä lisätään tähän soodaa,

vesilasia, booraksia, talkkia y. m. arvottomia ai-

neita ja näin saadaan, jotenkin kovia täytet-
tyjä s:ita, joita käytetään halvempina toaletti-

s : ina.

Valmiista perusseoksesta valmistetaan hienoja

t o a 1 e 1 1 i-s:ita siten, että seos höylätään las-

tuiksi, jotka kuiva-
taan. Väriaineet,

hajuaineet, ja lää-

ke-s:ita valmistet-

taessa erilaiset lää-

keaineet sekoite-

taan kylmältään n.

s. pileerauskoneis-

sa, joissa seos kul-

kee useita kertoja
valssien välitse se-

koittuen yhtenäi-

seksi. Tästä s. -seos

sitten siirtyy p e-

1 o t e u s e nimiseen
koneeseen, joka pu-

sertaa sen pyörivän, pitkän, yhä ohenevan ruuvin
avulla tangoksi. Nykyään käytetään tähän tarkoi-

tukseen konetta, johon perusseos voidaan panna
sulana suorastaan
ja jossa sekoitta-

minen, kuivaami-
nen ja puristami-
nen on suoritettu

noin tunnin ku-

luessa. Muutamia
n. s. t r a n s p a-

r e n 1 1 i- 1. läpi-

näkyviä s:ita val-

mistetaan liuotta-

malla s. väkevään
alkoholiin, joka sitten tislataan pois ja jäljelle

jää hyytelömäinen s.-massa, jonka annetaan hi-

Pileerauskcme.

Pelot eusekone.

ta asti kovettua. Tavallisesti lisätään siihen vielä
glyseriiniä.

Lääke-s:t keksi Unna 1886. Sellaisia on
käytännössä m. m. s a 1 i s y 1 i-, terva-, k a r-

1) o 1 i-, b o r a k s i-, r i k k i-, t a n n i i n i-. i k-

t y o 1 i-, 1 y s o 1 i- y. m. saippuoita. Niitä käyte-
tään erilaisissa ihotaudeissa. Suomen farma-
kopean valkoinen s., sapo a 1 b u s, on oliivi-

öljystä tehty kova natrium-s., joka kuivattuna
100° :n lämmössä saa menettää vettä enintään
30

<f
painostaan. Pehmeä s. 1. kai i-s. ks.

Suopa. K i v e n n ä i s- 1. silikaatti-s :aa
saadaan, kun tavalliseen s.-aan lisätään natron-
vesilasia. Sitä käytetään menestyksellä kovassa
vedessä pestäessä. — Hartsi-s:ita valmistet-
taessa korvataan osa rasvaöljyjä hartsilla, vrt.

H a r t s i 1 i i m a. Hartsin lisäys enentää vaah-
toamiskykyä, mutta ei juuri paranna s:n laa-

tua.

Nykyään kun rasvahapot usein ovat* halvem-
pia kuin itse rasvat, on näistä alettu valmis-
taa s:aa neutralisoimalla ne soodalla. Muodos-
tuva .hiilidioksidi poistetaan kuuman seokseen
johdetun vesihöyryn avulla ja s.-seoksen jat-

kuva käsittely on edellä esitetyn tapainen.
Eräs tapa valmistaa tavallista s :aa kalkki-
saippuasta on n. s. K r e b i t z i n menetelmä.
Rasva ja tarpeellinen määrä kalkkimaitoa sekoi-

tetaan, lämmitetään n. 100° :seen ja annetaan
seistä n. 10 tuntia, jolloin muodostuu veteen
liukenematonta kalkki-s:aa. Tämä pestään
glyseriinistä, ja muutetaan sitten natron- 1.

tavalliseksi s:ksi keittämällä sitä sooda- ja

keittosuolaliuoksessa. Tässä muodostuu vielä

kalsiumkarbonaattia, joka erotetaan. Näin val-

mistettua s :aa käytetään paljon pileerattuja s:ita

valmistettaessa.

Tavallinen s. liukenee helposti veteen. Sen
puhdistava vaikutus on osaksi mekaaninen osaksi

kemiallinen. Vesiliuoksessa on s. osaksi hajaan-
tunut, hydrolysoitunut rasvahapoksi ja alka-

liksi, joka tekee veden emäksiseksi, lipeäksi.

Lipeä neutralisoi ihon erittämät happamet ainek-

set ja emulgeeraa rasvamaiset irroittaen ne siitä.

Hangattaessa muodostuva vaahto kietoo itseensä

irtautuneen lian estäen sen uudelleen ihoon tart-

tumasta. S:n hyvyys riippuukin sen vaahtoavai-
suudesta. S. menettää vaahtoamiskykynsä kovassa,

kalkinpitoisessa vedessä, koska se silloin muuttuu
veteen liukenemattomaksi kalkki-s :ksi (veden

kovuudesta ks. Vesi). — S:n arvoa tutkittaessa

on määräävänä rasvahappojen paljous. Suola-

happoa lisättäessä erkanevat nämä s. -liuoksen

pinnalle. Sitä paitsi määrätään vielä veden-

pitoisuus, alkalien määrä ja veteenliukenematon
osa.

S :n valmistus oli jo 9: imellä vuosis. suuri

erittäin Marseillessa ja 15:nnellä vuosis. Venet-

siassa. Sittemmin taas ensinmainittu vei voiton.

Nykyään valinistetaaan s:aa kaikissa maissa
suuret määrät. Enentyvä s:n käytäntö on
kohoavan sivistyksen vanna merkki. V. 1902

oli Suomessa S saippuatehdasta. Tuotannon
arvo oli 1,529,100 mk. Sam. v. tuotiin ulko-

mailta s:aa n. 330,000 mk:n arvosta. V. 1912

oli meillä 12 tehdasta, joiden tuotanto oli lähes

3 milj. mk:D arvoinen. Ulkomailta tuotiin sitä-

paitsi n. .')73,000 mk. arvosta etupäässä hienom-

pia parfynii-s :oita. N. N.
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Saippuakivi ks. S a p o n i i 1 1 i.

Saippuankeitto ks. Saippua.
Saippuapuu ks. Quillaja s a p o n a r i a.

Saippuasprii, spiritus saponis, kirkas, keller-

liivii neste, joka saadaan liuottamalla kalisuopaa
väkiviinaan. Käytetään lääkkeenä. S. S.

Saippuoittaminen, keni. prosessi, joka tapah-

tuu, kun rasvat ja muut yhdistetyt eetterit hajoi-

tetaan alkaleilla t. hapoilla, vrt. Saippua.
Sairaala ks. Sairashuone.
Sairaanhoitajatar, sairaanhoitoon (tietopuoli-

sesti ja käytännöllisesi i) kehittäytynyl naishen-

kilö. -- 1 p. helmik. 1889 aloitettiin Suomessa
prof. F. Saltzmanin toimesta ensimäiset sairaan-

hoita jatarkurssit Helsingin uudessa kirurgisessa

sairaalassa. Näille 6-kuukautisille kursseille otet-

tiin S oppilasta, jotka asuivat muualla, mutta
työskentelivät sairaalan eri osastoilla valvonnan
alaisina ja saivat myöskin tietopuolista opetusta.

Vähitellen on näistä kursseista kehittynyt täy-

dellinen sairaanhoitajatarkoulu, yliopiston sairaa-

loiden sairaanhoitajatarkoulu. Sen oppilaat saa-

vat tilaisuuden työskennellä, paitsi kirurgisessa

sairaalassa, myöskin sisätautien-, lasten- sekä
korva- ja silmätautien sairaaloissa. Koulussa
annetaan opetusta järjestetyn ohjelman mukaan
ja oppilasten on suoritettava määrätty tutkinto,

ennenkuin saavat päästötodistuksen. — Kolme
kertaa vuodessa alkavat uudet kurssit n. 18-20

oppilaalle. Kahdet suomenkieliset ja kahdet ruot-

sinkieliset kurssit pidetään peräkkäin. Kaikki
kurssit alkavat sairaanhoitajataryhdistyksen jär-

jestämässä oppilaskoulussa, missä oppilaat vähi-

tellen totutetaan työhön ja sairaalatehtäviin.

Opetus päättyy tutkintoon. Käytyään läpi oppi-

laskoulun ja työskenneltyään sen lisäksi tyydyt-
tävästi kuukauden ajan jossakin main. sairaa-

loista, otetaan kokelas varsinaiseksi oppilaaksi.

Suoritettuaan 2-vuotisen yleisen kurssin on muu-
tamilla oppilailla vielä tilaisuus jäädä kouluun
3-12 kuukaudeksi nuorempina hoitajattarina ja

he saavat tiiliä ajalla täydentää opintojaan jos-

sakin erikoisessa sairaanhoidon haarassa, kuten
esim. Röntgen- ja lahoratoritöissä, leikkauskuone-
tekiiiikassa ja narkotisoimisessa. Oppilaat asu-
vat ensimäiset 3 kuuk. oppilaskoulussa. sitä seu-

raavat 12 kuuk. oppilaskodissa. joka myöskin on
sairaanhoitajataryhdistyksen järjestämä ja jossa

he suorittavat • kohtuullisen kuukausimaksun.
Sekä oppilaskoulu että oppilaskot] nauttivat
valtionapua. — Kurssien loppuaikana on oppi-
lailla asunto ja täysihoito siinä sairashuoneessa,
missä he työskentelevät, ja he saavat sitäpaitsi

vähiin palkkaa.

Paitsi yliopiston sairashuoneiden sairaanhoita-

jatarkoulua on valtio perustanut sairaanhoita-
jatarkursseja kaikkiin lääninsairaaloihin ja Sor-

tavalan yleiseen sairashuoneeseen. Myöskin näiltä

kursseilta annetaan päästötodistus. Xe olivat

alkujaan 6-kuukautiset. Oppilaat saavat kurssien
aikana vapaan elannon sairashuoneissa, vaikka
he useimmissa tapauksissa asuvat muualla. Vähi-
telien on kursseja lääninsairaaloissa pitennetty
1-vuotisiksi ja Oulun sairaalassa 2-vuotisiksi.

Viimemainittujen kurssien yhteyteen on yksityi-

sestä aloitteesta perustettu oppilaskoti.

Paitsi näitä valtion sairashuoneiden yhtey-
dessä olevia sairaanhoitajatarkursseja on vielä

Helsingin kunnallisessa sairaalassa, Marian sai-

raalassa, ruotsinkielinen. 3-vuotinen sairaanhoita-
jatarkurssi, joka myös käsittää 3-kuukautisen
harjoittelun kaupungin uudessa kulkutautisairaa-
lassa, Fredriksbergissä. Kouluun otetaan vuosit-

tain 12 oppilasta ja he saavat kaikkia nykyajan
vaatimuksia vastaavan opetuksen sairaanhoidossa,
vrt. Diakoni* s a. E. N.
Sairaanhoitajatarkongressit, sairaanhoitajat-

tarien kansainvälisen liiton (The International
council of nurces, I. C. N.) kokoukset. Liitto

perustettiin Lontoossa 1899 ja sen tarkoituksena
on hankkia eri maiden sairaanhoitajattarille
tilaisuuksia päästä tutustumaan sekä keskustele-
maan yhteisistä asioista sairaanhoidon ja sai-

raanhoitokunnan hyödyksi. Tähän liittoon yhtyi-
vät aluksi Saksan. Ismi- lirit annian ja Ameriikan
Yhdysvaltojen sairaanhoitajataryhdistykset ; liit-

toon kuuluu nykyään sitäpaitsi Canadan. Hollan-
nin, Intian. Suomen, Tanskan ja Uuden See-

lannin sairaanhoitajataryhdistykset. Kongressit
järjestää pysyväinen hallinto ja kokouksiin saa-

vat ottaa osaa kaikki sairaanhoitoa harrastavat
henkilöt, vaikka äänioikeus on ainoastaan
I. C. N:iin liittyneillä yhdistyksen jäsenillä. —
Kansainvälisiä kokouksia pidetään v:sta 1906
joka kolmas vuosi; viimeiset 1912 olivat Kölnissä.
Liiton julkiset äänenkannattajat ovat nykyään:
The British Journal of Nursing Englannissa;
The American Journal of Nursing Pohj.-Amerii-
kan Yhdysvalloissa; Unterm Lazaruskreuz Sak-
sassa; Nosokomas Hollannissa; Epione Suomessa:
Tidskrift for Sygepleje Tanskassa; The Nursing
Journal of India Intiassa ja Kai Tiaki Uudessa
Seelannissa. E. N.
Sairaanhoito. S :11a tarkoitetaan kaikkea sitä

hoitoa, jota sairas henkilö saa joko lääkäriltä tai

s.-henkilökunnalta. Tähän hoitoon kuuluu, paitsi

lääkkeiden anto, siteiden muutto, erilaisten huuh-
telujen, peräruiskeiden, pesujen, kylpyjen, kää-

reiden, jääpussin j. n. e. asianmukainen käyttä
minen ja hoitoon sovelluttaminen, vielä taudin-

kulun ja potilaan yleistilan, sydämenlyönnin,
hengityksen ja lämpömäärän tarkastaminen ja

muistiin merkitseminen, ulostusten, oksennusten,
hikoilun t. m. s. tarkastaminen: lisäksi sairas-

huoneen puhtaanapito ja tuuletus, sairasvuoteen
teko ja yleensä koko n. s. sairashuonehygienian
käytäntöön sovelluttaminen. Y. A".

Sairaankuljetus on hyvin tärkeä toimitus,

etenkin kun on kysymys heikoista sairaista tai

tapaturmaisesti vioittuneista. Kuljetus tapahtuu
joko kantamalla tai hevosella, automobiililla,

junalla tai jollakin muulla sopivalla tavalla.

Yleensä on pidettävä mielessä, että esim. tapa

turman aiheuttama vamma helposti voi kuljetta-

jan sopimattoman käsittelyn vuoksi tulla monta
kertaa pahemmaksi kuin se alkujaan oli. Sen-
vuoksi pitää kuljetettaessa noudattaa kaikkea
varovaisuutta. Potilasta ei saa täristyttää eikä

hänen jäseniään liikutella tarpeettomasti;
samalla tulee tarkata hänen tilaansa ja an-

taa hänelle asiallista apua, jos hän sitä tar-

vitsee. Kantamalla kuljettaminen tapahtuu joko
yksinkertaisesti käsillä kantamalla tai erityisesti

Laitetuilla sairaspaareilla, joilla potilas lepää

mukavasti kuin vuoteessa. Erilaisissa sairas-

vaunuissa on potilas kuljetettaessa tav. myös
makuulla vuoteen tapaisessa laitteessa. Tarttuva-
tautisia kuljetettaessa tulee ottaa huomioon «e
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vaara, joka taudin tarttumisesta koituu ympä-
ristölle, ja sen vuoksi kuljettaa sairas suljetuissa

vaunuissa. Y. K.

Sairala, rautatieasema (IV 1.), Viipurin-Eli-

senvaaran rataosalla, Koljolan ja Inkilän ase-

mien välillä, 60 km Viipurista, 53 km Elisen-

vaaraan; etäisyys Helsingistä 373 km. — S:n
asemalta Kirvun kirkolle n. 9 km.
Sairasalus 1. lasarettialus, merisodassa

sairastuneita tai haavoittuneita varten sisustettu

alus. S :t ovat maalatut valkeiksi, merkityt vih-

reällä, pitkin kylkiä kulkevalla juovalla sekä

punaisella ristillä. M. v. H.

Sairashuone 1. sairaala tai klinikka.
Eri tauteja tai tautiryhmiä varten on erilaisia

sairaaloita. Sisä tautisten sairaalassa
1. medisiinisessä sairaalassa hoide-

taan sisällisiä tauteja etupäässä lääkkeellisestä

Toisissa. s:issa tehdään etupäässä leikkauksia

(kirurginen s.), toisissa hoidetaan iho-,

silmä-, kurkku-, korva-, lasten- tai naistentau-

teja, toisissa toimitetaan synnytyksiä (synny-
tyslaitos), toisissa taas hoidetaan mielisai-

raita (mielisairaala). Tarttuvia tauteja 1.

epidemioja hoidetaan erityisessä epidemia-
s:ssa, jossa on eri osastoja eri tautilajeille

(esim. tulirokko-s., kurkkumätä-s., rutto-s., ko-

lera-s. j. n. e.). Sairaaloissa on asianmukaisesti
rakennettuja sairassaleja sairasvuoteineen sekä

erilaisia käsittelyhuoneita, kylpyhuoneita, seu-

rusteluhuoneita ja ruokahuoneita j. n. e.

Monasti on samaan sairashuoneeseen sijoitettu

useita eri osastoja eri tautiryhmiä varten ; niin

on esim. useimmissa lääninsairaaloissamme. Taval-

lisesti on tällöin jossakin s.-rakennusryhmän
etäisimmässä osassa n. s. eristys- 1. isoleeraus-

osasto, jossa hoidetaan tarttuvia tauteja.

S :ta hoitaa ja ohjaa s:n-lääkäri (ylilääkäri)

joko yksin tai apulais-, n. s. assistenttilääkärien

avulla. Sairaiden hoidosta huolehtivat sen lisäksi

sairaanhoitajattaret, jotka s:issa ovat järjeste-

tyt ylihoitajattaren johdon alaisiksi. — Sairaa-

loita on sekä yksityisten henkilöiden, tehtaiden

tai muiden liikeyritysten omistamia että kunnan
ja läänin ylläpitämiä (ks. Kunnansairaala
ja L ä ä n i n s a i r a s h u o n e). Erityisen ryh-

män muodostavat vielä sotilassairaalat sekä yli-

opiston sairaalat (klinikat, ks. t.). Y. K.
Sairashuonelääkäri. Valtion sairashuoneiden

johto on erityisten asetusten mukaan uskottu

n. s. s:eille. Helsingin yleinen sairashuone,

joka on sekä yliopistoklinikka että lääninsai-

raala Uudenmaan lääniä varten, on jaettu eri

osastoihin, joilla kullakin on oma johtajansa ja

tällä apuna yksi tai useampi apulaislääkäri.

Muissa lääninsairaaloissa sekä mielisairashoito-

laitoksissa on ylilääkäri ja yksi tai useampi ali-

lääkäri. N. s. yleisissä sairashuoneissa on ai-

noastaan yksi lääkäri paitsi Tampereen yleisessä

sairashuoneessa, jossa, paitsi ylilääkäriä, on kaksi

alilääkäriä. G. K. I.

Sairashuonetila. S:t ovat kruununtiloja, jotka
ovat olleet määrättyinä muutamien sairashuonei-

den (mielisairaaloiden) ylläpitoon kävtettäviksi.

Aikaisemmin niitä hallittiin vakaalla asukas-
oikeudella, kuten tavallisia kruununtaloja (ks. t.),

ja voitiin myös sellaisina ostaa perinnöksi. Jo
1700-luvun lopulla kiellettiin niiden perinnöksi
ostaminen ja määrättiin, että ne oli asukasoikeu-

den tullessa vapaaksi annettava vuokralle. V.

1891 määrättiin, että Viipurin läänissä olevat

s :t oli pidettävä tavallisina kruununtaloina ja

että s :t oli muualla vuokrattava kruunun hy-

väksi sillä tavalla kuin keis. as. kuninkaankar-
tanoiden y. m. kruununtilojen vuokrauksesta 26

p:ltä huhtikuuta 1871 määrää; kuitenkin oli se-

naatin määrättävä s : lie vuokra-aika kussakin
tapauksessa erikseen. ks. K r u u n u n m a a,

Kuninkaankartano. A". H-a.

Sairaskassa, laitos kassan jäsenten avustami-

seksi sairaustapauksissa. Yleensä s :t ovat keski-

näisiä yhtymiä, joissa avustuksen suuruus on
joko edeltäpäin määrätty tahi riippuu kulloinkin

kassan jäsenten lukumäärästä ja kassan maksu-
kyvystä. Jälkimäisessä tapauksessa nimitetään

s:oja usein sairausapurenkaiksi. Niissä maissa,

joissa on pakollinen sairausvakuutus, toimivat

s :t sen eliminä, ja on s :oihin kuuluminen silloin

pakollinen määrättyihin ansioluokkiin kuuluville

henkilöille. Suomessa ovat s :t järjestetyt arm.
asetuksella työntekijäin apukassoista syyskuun
2 p:ltä 1897. Asetuksen mukaan s :11a tarkoite-

taan sellaista käsityöläisiä, ammatti- ja muita
työntekijöitä tahi heihin verrattavia henkilöitä

varten aiottua yhdistystä tai laitosta, jonka
tarkoituksena on osakkaiden suoritettavia mak-
suja vastaan vakuuttaa heille eläkeapua sairau-

den sattuessa, lääkärinapua, lääkkeitä, sairaanhoi-

toa, hautausapua tahi muuta sellaista etua, ja

jonka vaikutus ei rajoitu määrättyihin, kassaa

perustettaessa nimitettyihin henkilöihin. Jos s:n

yhteyteen on liitetty työntekijäin eläkekassa,

tulee kummallakin kassalla olla eri sääntönsä ja

ovat niiden varat erikseen hoidettavat ja kir-

joihin pantavat. S :n säännöt vahvistaa läänin

kuvernööri, paitsi jos s:n toiminta on aijottu

ulotettavaksi useampaan lääniin, jolloin säännöt

ovat jätettävät senaatin vahvistettaviksi. S :n hal-

lituksen tulee joka vuosi ennen toukokuun lop-

pua asianomaisen kuvernöörin kautta lähettää

teollisuushallitukselle selvitys kassan toimin-

nasta edellisenä tilivuotena. — V. 1912 toimi

Suomessa sairasapua antavia kassoja 252 ja ren-

kaita 28. Suurin osa niistä antaa myöskin hau-,

tausapua. Kassoista oli v. 1912 22 yleistä kassaa,

154 tehtaan kassaa, 59 ammatti- ja käsityöläis-

kassaa ja 17 tilapäistä apua antavaa ammatti-

ja käsityöläiskassaa. ks. A p u k a s s a t.

O. W. h.

Sairaskertomus on lyhyt esitys sairaan hen-

kilön ennen potemista taudeista sekä hoidetta-

van taudin alkamisesta ja kehityksestä sairas-

huoneeseen ottoon asti tai siihen asti, kunnes

potilas on tullut lääkärin luo. Tätä s:n osaa

sanotaan a n a m n e e s i k s i. Paitsi anamneesia

täydellinen s. sisältää vielä tiedot potilaan tilasta

silloin, kun lääkäri on hänet tutkinut, n. s.

status p r se s e n s, sekä selostuksen kaikesta

siitä, miten potilasta on hoidettu, miten luinen

yleistilansa, sydämentoimintansa, lämpönsä, ulos-

tuksena sekä kaikki eri taudin oireet ovat eri

vuorokausina vaihdelleet. Lopuksi s. sisältää lau-

sunnon siitä tilasta, jossa potilas jätti sairas-

huoneen tai lopetti lääkärinhoidon joko täysin

terveenä tai eri tavalla invalidina tai konvales-

senttina. Niissä tapauksissa, joissa tauti päättyy

kuolemaan ja ruumiinavaus kuoleman jälkeen

toimitetaan, merkitään tässä todetut seikat niin-
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ikään s:een. -- S:sten avulla hoitava lääkäri

saa tarkan selvän koko siitä taudista, jonka
vuoksi potilasta on hoidettu, sekä useia monta
arvokasta tietoa asioista, jotka potilas uudelleen

sairastuttuaan jo mahdollisesti on unohtanut.

Y. K.

Sairaskoti on hoitolaitos, jossa lievästi sai-

raita tai kovemmista taudeista toipumassa olevia,

ii. s. konvalessentteja, hoidetaan. S: ia johtaa

tav. joku kokenut sairaanhoitajatar, joka useissa

tapauksissa kuitenkin saa ohjeita niiltä lääkä-

reiltä, jotka kulloinkin ovat hoitaneet s:iin hoi-

dettavaksi jätettyä sairasta. Harvoilla s:eilla

on oma lääkärinsä. Y. K.
Sairaslaiva ks. Sairasalus.
Sairasparakki (ks. Parakki), alkujaan

puusta tai muusta kevyestä rakennusaineesta lai-

tettuja paviljonkeja, joissa sota-aikana tilapäi-

sesti hoidetaan sairaita ja haavoittuneita. S:ia

alettiin käyttää 1800-luvulla (Krimin sodassa,

orjasodassa 1S62-65 ja ransk.-saks. sodassa

1870-71). Nykyään käytetään s :eja. myös rau-

han aikana ja siviilisairaaloina niiden hyvän
ilmanvaihdon vuoksi sekä siksi, että niihin hel-

posti voidaan eristää tarttuvia tauteja sairas-

tavia potilaita, vrt. S o t a 1 ä ä k i n t ä t o i m i.

m. v. n.

Sairasteltta, purjekankaasta, helposti kulje-

tettaville rauta- t. puukehyksille tehty teltta,

jollaiseen mahtuu 12 sairasta. M. v. II.

Sairasvaunu, erikoisesti tarkoitukseensa sovel-

lutettuja tav. 4-pyöräisiä vaunuja, joilla kulje-

tetaan äkkiä sairastuneita, tapaturman kohtaa-

mia, sekä sodassa haavoittuneita paikkoihin,

missä potilaille annetaan lääkärinapua. Sodassa
lasketaan s:t 1 :sen luokan kuormastoon kuulu-

viksi, ne seuraavat niin marssittaessa kuin tais-

telutantereellakin lähinnä sen joukko-osaston jäl-

jessä, johon ne kuuluvat, vrt. Sotalääkintä-
toimi. M. v. H.

Sairasvoimistelu (k i n e e s i t e r a p i a, m e-

k a n o t e r a p i a), metodisesti järjestettyjen liik-

keiden ja harjoitusten käyttely terveydellisessä

tarkoituksessa, hieronnan (ks. t.) yhteydessä pal-

jon käytetty hoitotapa. Vaikutuksiinsa nähden
s. ja hieronta täydentävät toisiaan ja niin ol-

len ne lähinnä kulkevat käsi kädessä monien
muiden fysikaalisten hoitotapojen rinnalla. Kuu
tervevoimistelu (ks. V oi m i s t e 1 n) tarkoittaa

yleensä ruumiin vahvistamista ja kehittämistä

sopusuhtaiseksi, on s :n pyrkimyksenä yksityis-

ten lihasryhmien, määrättyjen elimien elvyttä-

minen enemmän tai vähemmän sairaloisesta ti-

lasta normaaliseen kuntoon. Useimmilla s. -liik-

keillä on varma, tutkimuksellisesti selvitetty.

fysiologinen perusta, joskin koko joukko niistä

on vielä tieteellisesti selvittämättä. Toimiva li-

has sisältää n. 5 kertaa enemmän verta kuin le-

VOSSa oleva. Tähän seikkaan perustuu myös se,

että työ lihakselle on eloa. kehittymistä ja voi-

mistumista (huomaa esim. painijoiden, voimisteli-

jani, urheilijain y. m. lihaksia!) ja että toimet-

tomuus sitä kuihduttaa, heikentää ja surkastut-

taa. Liikkeen kautta lihas saa uusia ravintoai-

neita, liikkeen kautta se pusertaa itsestään pala-

mis- ja väsymistuloksia, jotka ovat sille haital-

lisia. Samalla tavoin lähtevät helpommin liik-

keelle muutamat lihaksiin pysähtyneet, sairauden

kautta syntyneet ainevaihdosjätteet. S. -liikkeet

Jalan pyöritys.

voidaan kohdistaa aivan määrättyyn lihasryh-

mään, jopa yksityisiin lihaksiinkin, jolloin tulee

kysymykseen n. s. paikallinen vaikutus.
Veren ja lymfan kulku sillä alalla elpyy, kutis-

tumiset, yhteenkasvettumat, pienemmät arpi-

kudosmuodostumat pehmiävät. kudos nuortuu ja

virkistyy. Lihastoiminnalla ei ole vaikutusta ai-

noastaan itseensä, vaan myös ympäristöönsä, ku-

ten hermoihin, verisuoniin, vieläpä luustoonkin,

joita kaikkia se lujentaa. Kun otamme huomioon
yksityisen lihastoiminnan merkityksen, käsitämme
helposti monimutkaisempien s. -liikkeiden ylei-
sen vaikutuksen. Ruumiin lihasto on n.

puolet ruumiin painosta. Siinä oleva verimäärä
on n. neljännes, jopa kovan työn kestäessä noin

puolet koko ruumiin verimäärästä. Tämän no-

peampi liikkeellepääsy saa huomattavan vuoro-

vaikutuksen eri elimien aineenvaihdoksessa. Sen-

vuoksi esim. voimakkaat sairas- tai muut voi-

misteluliikkeet eivät sovi kohta syötyä, jolloin

ruuansulatuselimet tarvitsevat tavallista enem-

män verta.

Yksinkertaisia s. -liikkeitä on käytetty miltei

yhtä kauan kuin hierontaa. Niitä esitetään myös-

kin vanhemmassa kirjallisuudessa muun voimis-

telun tai hieronnan yhteydessä. Mutta oikeas-

taan ruots. P. H. L i n g iii (1776-1839) pidetään

n. s. ruots. s:n isänä, joskin hän oli saanut pal-

jon vaikutteita Saksasta. Hän järjesti ja sysle

matisoi voimistelun, joka enimmäkseen oli juuri

s:ua, semmoiseksi, jommoisena se vieläkin esiin-

tyy ja tämä systeemi meil-

läkin pääasiallisesti on

Kyynärvarsien taivutus ja ojennus. Rinnan kohutus.
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käytännössä, joskin kehitettynä. — S. -liikkeet

jaetaan passiivisiin ja aktiivisiin,
viimein, vielä vapaa- ja vastustusliikkeisiin. Pas-

siiviset liikkeet, jolloin liikkeen saaja on aivan

toimeton, vaikuttavat pääasiallisesti niveliin ja

laskimoverenkiertoon laajentamalla ja supista-

malla nivelien ohi kulkevia laskimoita. Aroille

ja jäykistyneille nivelille, lihasjänteille ja lihak-

sille ne ovat sopivia totnttamisliikkeitä aktii-

visten liikkeiden kestämiseksi. Verenkiertoa ja

suolistontoimintaa (esim. vartalon pyöritys
; pas-

siivinen) edistävinä ne ovat sopivia vanhuksille

tai muuten heikoille. Aktiiviset liikkeet, joista

va pääliikkeet voidaan pikemmin laskea tervevoi-

misteluun kuuluviksi, ovat paljoa vaikuttavam-

mat ja sen takia myös enemmän käytetyt kuin
edelliset. Ne vaikuttavat etupäässä lihaksiin.

Samalla kuin voimakas lihastoiminta panee suu-

remman verimäärän liikkeelle, ulottuu sen vai-

kutus sydämeen, hengitys-, ruuansulatus- ja eri-

tyselimiin. Aineiden uusiutuminen ja vaihtumi-

nen synnyttää kaikissa näissä elimissä vilkkaam-

paa toimintaa, joka. ellei se mene liiallisuuksiin,

on eduksi elimen työkuntoisuudelle. Myöskin her-

mosto, joka järjestää kaikkien mainittujen eli-

mien toimintaa, elpyy vilkastuneen verenkier-

ron kautta. Näin ollen aktiivisilla liikkeillä on

laaja käytäntö esim. useissa kroonillisissa aineen-

vaihdoshäiriöissä. ruuansulatus-, sydän-, hengitys-

elinten ja hermoston taudeissa, mutta etenkin

kroonillisissa reumaattisissa taudeissa.

Niinhyvin passiivisia kuin aktiivisia s. -liikkeitä

annetaan sekä käsi n että koneellisesti.
Maassamme, jossa mekaaninen käsittelytapa on

laajalle levinnyt, varsinkin hieronta perintönä

kansan syviin riveihin juurtunut, käytetään s :ua

miltei yksinomaan käsin. Tavallisimmat telineet

käsin annettavassa s:ssa ovat matala plintti. kor-

kea plintti. puolapuut 1. pinnapuu. topattu puomi
ja kohontapuu. Näiden sekä joskus tarvittavien

hihnojen avulla voidaan antaa mitä monipuoli-

simpia s. -liikkeitä.

Koneellista s:\ia sanotaan tavallisesti m e-

d i k o-m ekaaniseksi 1. Zande rv o i m i s-

t el uksi keksijänsä, ruots. lääkärin, mukaan.
Väiden koneiden lukumäärää on tarpeen mukaan
vähitellen lisätty; muutamia vuosia sitten kuu-

lui täydelliseen Zander-koneistoon 73 eri konetta,

nimittäin :

I. Koneet aktiivisia liikkeitä varten.

Käsivarsiliikkeitä varten.
Jalkavarsiliikkeitä „

Vartalon liikkeitä

Vartalon tasapainoliikkeitä varten.

II. Koneet passiivisia liikkeitä varten.

Passiivisia liikkeitä varten.

III. Koneet hieronnan aikaansaamiseksi.

Ravistus. Täristys.
Taputus.
Vääntohieronta.
Silitys. Vatkutus.

IV. Ortopediset koneet (skolioosia varten t.

Passiivisia suoristusliikkeitu varten.
Aktiivisia suoristusliikkeitä

Nivel- ja lihasjäykkyyksissä, vähäisissä kroonil-

lisissa häiriötiloissa, mutta etupäässä liikun-

nan (motsionin) korvaajana on näillä koneilla

merkityksensä. — Paitsi Zander-koneita. on s:n
alalla muitakin systeemejä käytännössä. Niinpä

.18. VIII. Painettu «/, 16.

Säärien ja vatsan täristys.

ovat varsinkin Itävallassa levinneet vvieniläisen

H e r z in suunnittelemat. Oikeastaan ne eroavat

hyvin vähiin Zander-koneista. mitkä lienevätkin

olleet esikuvina, mutta ne ovat sikäli monimutkai-
sempia, että llerz on vastustusliikkeissä koetta-

nut saada käytäntöön lihaksen fysiologisen toi-

inintakurvan. Tiiman takia erityisten eksentteri-

kiekkojen ja vipuvarsien avulla saadaan vastustus

liikkeen alussa ja lopussa heikommaksi, kes-

kellä taas voimakkaammaksi. — Sitten ovat vielä

mainittavat K r u k e n b e r g in heilurikoneet.

joissa potilas itse panee koneen liikkeelle, sitten-

kuin määrätty ruumiinosa on sidottu koneeseen
kiinni. Heilurisysteemi laajentaa tässä liikettii

pitemmälle kuin mitä potilas tahtoisikaan ja

siten edistää liikkuvaisuutta, venyttämällä kan-
keita, niveliä ja lihaksia.

S:uun kuuluvana alaosastona on mainittava
vielä n. s. h a r j o i 1 1 e 1 u h o i t o, jonka avulla

potilaat, jotka eivät kykene systemaattisesti jär-

jestämään. ko'ordineeraamaan liikkeitään, vähi-

tellen tottuvat käyttämään määrättyjä lihaksiaan

tai lihasryhmiään. Tätä tarkoitusta varten on
Frenkel keksinyt joukon erilaisia laitteita,

joista esim. selkäydinkatoa (tabes dorsalis) sai-

rastaville on suurta hyötyä.

S:n ohella käytetään vielä useita koneita ja

laitteita, jotka tavallaan kuuluvat tervevoimis-

teluun. mutta ovat hyvänä ja vaihtelevana apuna
varsinkin s:ssa, jota otetaan liikunnan tarkoi-

tuksessa. Esimerkkinä tämmöisistä voimme mai-

nita lloffan polkupyöriin („velotrab") .
soutu-

koneen ..Hellas", Gärtnerin „Ergostat", Thilon

vetohihnat pyörineen ja painoilleen y. m., joiden

kaikkien tarkoituksena on vastustuksen aikaan-

saaminen liikkeissä. 7v. T.

Sairasvuode on muutamissa suhteissa erilainen

kuin tavallinen yölepoa varten tehty vuode. En-

sinnäkin s. on kodeissa sijoitettava rauhalliseen,

jos mahdollista, erityiseen huoneeseen. S. on ase

tettava niin, ettei valo tule ikkunasta tai lam

pusta suoraan sairaan silmiin, vaan joko sivulta

tai pään takaa. Ttse vuodetta tehdessä on hyvä

asettaa tavallisen kahden vuodelakanan lisäksi

kolmas lakana poikki vuoteen, aivan keskiruu-

miin alitse niin, että sen toinen pää on kier

retty rullalle ja pistetty patjan alle. josta sitä

tarpeen vaatiessa voi vetää esille, samalla kuin
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esim. hien kostuttama lakanan toinen pää voi-

daan kiertää rullalle ja asettaa niinikään patjan
alle. Täten vältetään lakanan tarpeettoman usein

toistuva muuttaminen. S:seen on monessa ta-

pauksessa vielä asetettava vähäkangas tai muun-
lainen patjain suojus. S:n peitettä on siinä ta-

pauksessa, että potilas joutuu olemaan pitkät ajat

vuoteessa, sillä tavoin tuettava, että se ei suoras-

taan paina potilaan varpaita. — Kauan makaa
ville potilaille syntyy helposti makuuhaavoja joko
varpaiden kaikiin peitteen aiheuttaman painon
vuoksi tai ruumiin selkäpuolelle, korvalehtiin ja

muihin ruumiinosiin, verenkierron niissä koh-
din häiriytyessä vuoteen aiheuttaman puristuk-

sen tähden. Makuuhaavojen estämiseksi asetetaan
s:seen erilaisia joko pehmeällä täytteellä tai il

maila täytettyjä, tav. tyynyn- tai renkaanmuo
toisia alustoja (n. s. makuurenkaita) . Y. K.

Sairaus I morbus) on ruumiin yleisen tervey-

dentilan tai jonkin ruumiin elimen tilan tai toi-

minnan häiriö. Eri näkökannoilta katsoen voi

s:t jakaa eri ryhmiin. Niinpä puhutaan ulko-
naisista s:ista, jotka joko aiheutuvat louk-

kaantumisista (traumaattiset s:t) ja ovat jo ul-

koa havaittavissa tahi yleensä esiintyvät ihossa

ja ruumiin pintaosissa ja näkyvissä elimissä
;

tähän ryhmään luetaan m. m. enimmät n. s. k i-

rurgiset s :t. Toiselta puolen puhutaan s i-

sallisista s :ista, jotka enimmäkseen kehit-

tyvät ruumiin sisäelimissä, joko aikaansaaden
yleisen t a

.
u d i n t i 1 a n, tahi esiintyen pai-

kallisina tauteina. Erikoisena suurena

s.-ryhmänä erotetaan tarttuvat taudit,
jotka aiheutuvat jostakin ruumiiseen tunkeutu-

neesta elollisesta tartunnasta (bakteereista, pro-

tozooeista) ja voivat olla luonteeltaan joko ylei-

siä taudintiloja tai paikallista laatua. N. s.

kuumetaudit ovat yleensä jonkin tartunnan
eli infektsionin matkaansaattamat. S:n kehi-

tyskulkuun nähden erotetaan taaskin äkilli-
set 1. akuuttiset taudit, jotka nopeasti ke-

hittyvin ja pian saavuttavat huippunsa, minkä
jälkeen potilas jälleen toipuu -— jollei tauti ole

vienyt kuolemaan — ja vähitellen voittaa enti-

-eii terveytensä takaisin, ja toisaalta pitkälliset 1.

kroonilliset taudit, jotka jo itsessään, ollen

hitaasti kehittyviä, synnyttävät pitkällisiä taudin-

tiloja, joista tosin monasti voidaan täydellisesti

parantua, mutta jotka myöskin saattavat jäädä

pysyväksi sairaloisuudeksi. Monissa, varsinkin

äkillisissä taudeissa esiintyy kullekin taudille

luontainen kehityskulku, jossa huomataan taudin
kiihtyminen, eksaserbatsioni, ja sitten

helpottaminen, remissioni, jota sitten seu-

raa t o i p n m i s t i 1 a eli r e k o n v a 1 e s-

s e n s s i, jonka kuluessa taaskin saattaa — muu-
tamissa taudeissa — esiintyä taudin uusiutu-
m i n e n. r es idi i v i. M. OB.

Sairaustilasto on tilastollinen esitys sairaus

tapauksista määrätyllä paikkakunnalla tai

alueella. Tällaisia tilastollisia tiedonantoja esim.

tarttuvista taudeista jättäväl kunnanlääkärit kuu-
kausittain piirilääkäreille, jotka puolestaan taas

lähettävät ne lääkintähallitukselle. Tällä tavoin

voidaan seurata taut isuhteita eri osissa maata
ja järjestää taistelu tauteja vastaan. Useissa

kaupungeissa ja maalaiskunnissa tehdään sitä-

paitsi tarkkoja s: ja. ja eri sairashuoneet julkai

seval s
: ja vuosikertomuksissaan. Y. K.

Sairausvakuutus tarkoittaa elatusavun, lää

karin- tahi parantolahoidon turvaamista vakuute
tulle sattuvan sairaustapauksen aikana. Yleensä
s:n piiriin lasketaan kuuluvan vain ohimenevän
sairauden aiheuttama työkyvyttömyys, jotavas
toin sairauden tahi tapaturman aiheuttama py-
syväinen työkyvyttömyys kuuluu työkyvyttö-
myysvakuutuksen ja vanhuudenheikkouden ai-

heuttama työkyvyttömyys vanhuudenvakuutuksen
piiriin. Yksityinen ja yhteiskunnal-
linen 1. sosiaalinen s. eroavat yleensä
suuresti toisistaan sekä perusteiltaan että ulko-
naiselta järjestelyltään. — Yksityisessä s:ssa on

vakuutusmaksujen laskemisperusteena sairaus-
aika- ja kuoleva isuustaulu. Sairausaikataulu
osoittaa sairauspäivien lukumääriin kutakin va-

kuutettua kohti vuodessa ja kuolevaisuustauln
osoittaa, kuinka pitkäaikainen kukin vastuu on.

Sensijaan että nykyjään jo on olemassa verra-

ten useita laajaan aineistoon perustuvia kuole-

vaisuustauluja (ks. Henkivakuutus), ovat
sairausaikataulut vähälukuiset ja ne perustuvat
yleensä verrattain vaillinaisiin tilastollisiin ai-

neksiin. Sairausaikataulun laatiminen kohtaakin
melkoisia vaikeuksia, kun, paitsi että sairaussuh-

teet eri maissa, eri ammateissa ja eri oloissa

vaihtelevat enemmän kuin kuolleisuus, sairaus-

päivien luku on osoittautunut olevansa läheisessä

riippuvaisuussuhteessa myöskin itse s:n laatuun.

Tosin myöskin muissa vakuutuslajeissa tava-

taan osittain samanluontoinen ilmiö, joka esim.

henki- ja elinkorkovakuutuksessa esiintyy n. s.

itsevalintana, s. o. että edellisessä erikoisesti

pian kuolevat ja jälkimäisessä kauan elävät pyr-

kivät vakuutukseen. S:ssa on huomattava, että

kuta suurempi vakuutus on ja kuta edullisempi

siis sairaana oleminen on vakuutetulle, sitä enem-
män esiintyy myöskin sairauspäiviä. Tämä ilmiö,

joka vaikeuttaa sellaisen luotettavan sairaus-

tilaston laatimista, mikä voitaisiin asettaa mak-
sujen pohjaksi, on voitu panna merkille etenkin
vertaamalla sai naissuhteita yhteiskunnallisessa

s:ssa, jossa sairaus ei tuota suuria taloudellisia

etuja, ja vapaaehtoisessa s:ssa, jossa sairauden
tuottamat edut ovat suuremmat. Laajin tutki-

mus tilit il alalta on ,,Leipzigin ja sen ympäristön
paikallisen sairauskassan sairaus- ja kuollei-

suussuhteista" toimitettu tutkimus („Krank-
heits- und Sterhliohkeitsverhältnisse in der Orts

krankenkasse iiir Leipzig und Umgegend". 1910).

Tutkimuksen mukaan oli sairauspäiviä kutakin
vakuutettua kohden miesten keskuudessa
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40-44 „ 10.HH 24.9K yli 7-1 .. 40.48 45.00

Naisia koskevien vastaavien numerosarjojen
keskinäinen suhde ei suuresti eroa edellä maini-

tusta. — S:n matemaattisten perusteiden epä-

varmuus on ollut syynä siihen, että yksityinen
s. on sen merkitykseen nähden kaikkialla vei

rattain vähän käytetty vakuutusmuoto. Suomessa
ei toistaiseksi mikään varsinainen vakuutus-
vhtiö harjoita s. -liikettä, vaan myöntävät >ai
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rausapua ainoastaan työväen apukassat, jotka

toimivat niistä 1897 annetun asetuksen mukaan
(ks. Sairaskassa). — Yhteiskunnal-
lisessa s:ssa käytetään enemmän summittai-

sia maksujen määräämisperusteita ja sille on

ominaista, että vakuutettu itse suorittaa ainoas-

taan osan vakuutusmaksuista
;

toisen osan suo-

rittaa työnantaja tahi valtio tahi molemmat
yhdessä (Norjassa myöskin kunta). Kun s:ssa

mahdollisten väärinkäytösten ehkäiseminen edel-

lyttää tarkkaa valvontaa, on yhteiskunnallinen
s. yleensä järjestetty niin, että vakuuttajina

ovat suuremmat tahi pienemmät paikalliset sai-

raskassat, jotka ovat milloin enemmän, milloin

vähemmän virallisluontoisia laitoksia. Niinpä

Geneven kanttonin yhteiskunnallinen s. (laki 27

p :ltä toukok. 1903) on verrattain itsenäisesti toi-

mivain sairaskassain varassa, joille kanttoni an-

taa vuosittain 2:50 frangia kutakin kassojen

jäsentä kohti. Saksassa, Itävallassa ja Luxembur-
gissa on erikoinen virallinen sairaskassain jär-

jestö pitämässä huolta s :sta joskin myös yleisiä

sairaskassoja käytetään tähän tarkoitukseen.

Unkarissa on yhteinen järjestö yhteiskunnallista

sairaus- ja tapaturmavakuutusta varten. Eng-
lannissa toimivat yhteiskunnallisen s:n eliminä

työläiskassat ja -yhtymät (Friendly societies),

Venäjällä tehtaiden sairaskassat. Norjassa on
osittain itsehallinnolla varustettuja keskinäisiä

-airaskassoja, osittain tehdaskassoja.- — V :ii

1914 valtiopäivillä tehtiin ehdotus yhteiskunnal-

lisen s:n järjestämisestä Suomessa, mutta eh-

dotusta ei vielä ole toteutettu. [Alfred Manes,
..Versicherungs Lexikon" (1908-13), Paul Pic,

..Les Assuranoes sociales" (1913). Onni Hallsten,

,.Tapaturma- ja sairausvakuutus" (1913).]

O. W. L.

Sairiala, kaksinaisesta ratsuvelvollinen säteri

Tuuloksen pitäjässä lähellä kirkkoa. Tila, joka
kokonaisuudessaan käsitti 3 manttaalia, n. 2.000 ha.

on äskettäin hajautunut. S:n maanosto-osuus-
kunta osti siitä 618,931 ha, jonka alueen se

1909-10 palstoitti 20:ksi pientilaksi; jäljelle jää-

neestä osasta on muodostettu 2 isompaa tilaa. —
Olavi Niilonpoika Tavast omisti 1400-luvun keski-

vaiheilla S:ssa 2 tilaa, joista hän oli hankkinut
toisen ostamalla, toisen saanut sedältään piispa

Maunu Tavastilta. Vv. 1477-85 S. oli valtaneuvos
Knut Possella, joka ajoittain asui siellä. V. 1485
tuomiorovasti, sittemmin piispa Maunu Särkilahti,

osti S:n ja lahjoitti sen Turun tuomiokirkkoon
perustamalleen Pykäinmiesten alttarille. Kustaa
Vaasan aikana tila joutui kruunulle ja oli jon-

kun aikaa Hauhon. Tuuloksen ja Lammin pitä-

lien voudin asuinpaikkana. V. 1566 se annettiin
.Joensuun Horneille, jotka Sigismundin kannatta-
jina menettivät sen Kaarle herttuan valtaan
päästyä. Oltuaan sittemmin Werner Grillien

läänityksenä tila joutui uudelleen Horn-suvulle.
Kartanon vaiheet ja omistaja! v:sta 1566
Kaarle XI :n reduktsioniin saakka, jolloin S.

peruutettiin ja tehtiin ratsuveh olliseksi säteriksi,

ovat melkein samat kuin .Mustialan (ks. t.).

Reduktsionin jälkeen S. on ollut von Franck-,
Brunow-, Haveman-, Salonius-, Tihleman- ja

Barck-suvuilla, Turun yliopistolla sekä Tudeer-
ja Munsterhjelm-siivuilla. viimemainitulla 1852-
1911. ,1. Es.

Sairila, maatila Mikkelin maaseurakunnassa

Saimaan rannalla, 6 km Mikkelin kaupungista
itään, käsittää S:n kaksoisratsutilan ja Tolvalan
verotilan, yhteensä 1

5
/8 manttaalia, 3,086,5 ha.

Vesimylly, sähkölaitos ja tiilitehdas. — S. oli

Kustaa Vaasan aikana kuninkaankartano sekä
Visulahden ja Pellosniemen pitäjien voudin asuin-

paikka. Sittemmin tila oli m. m. Savonlinnan
alaisena karjatalona ja ratsumestarin palkka-
tilana. 1700-luvulta alkaen S. on ollut Spoof-,

Jägerskjöld-, Malien- (n. 1759-1868), Frey- ja

Tandefelt-suvuilla. Nyk. omistaja (1915) maan
vilj. A. Hartonen. — V. 1766 mainitaan karta-
non päärakennuksessa olleen maalattuja kangas-
tapetteja. Nyk. päärakennus on v :lta 1892. —
Kartanon maalla on korkea S:n Linnavuori, jolla

muinaislinnan jäännöksiä. A. Es.

Sals (kreik., < egypt. Sa > ass. Saja) , muin.
kaupunki Egyptissä. Niilin läntisen suuhaaran
varrella, nyk. Sä elhagerin kylästä pohjoiseen.

S. oli jo 18:nnen dynastian aikana kuuluisa sikä-

läisten pappien viisaudesta. Sen pääjumala oli

Neith-Athene. 24 :s ja 26 :s hallitsijasuku oli ko-

toisin S:sta, missä m. m. faarao Nekho asui.

K. T-t.

Saisannor (mong., = ..jalo järvi"), järvi Venä-
jän Keski-Aasiassa, Semipalatinskin kuverne-
mentissa, lähellä Mongolian rajaa. 413 m yi.

merenp., 86-100 km pitkä, 22-65 km leveä.

n. 2,400 km 2
, matala. Rannikot alavat. Jäässä

marrask.-huhtik. Kalarikas. S :n läpi virtaa Irtys.

Saison [sczö'] (ransk.; engl. season), vuoden-
aika; ks. Sesonki.

Saitan (arab., tat.), saatana.

Saivartajat 1. k i i 1 i ä i s e t (CEstridoe) ovat

paarmoja muistuttavia kärpäsiä, joiden ruumis
on paksu, pää leveä,

silmät suhteellisen

pienet, kaukana toi-

sistaan, tuntosarvet

surkastuneet aivan
pieniksi otapäisiksi.

Täysimuotoisten s : n

suuosat ovat sur-

kastuneet, pistämi-

seen, jopa syömiseen-
kin kelpaamattomat.
Toukkina s. elävät

kavioeläinten (laajimmassa merkityksessä), joskus

muidenkin nisäkkäiden, jopa poikkeustapauksissa

ihmisenkin ruumiissa. Koteloituminen tapahtuu
maassa. Toukkien olinpaikan mukaan voidaan

s. jakaa kolmeen ryhmään: nenä-s:iin. iho-S:iin

ja suoli-s:iin. — 1. Nenä-s:sta on vahingolli-

sin lampaan n e n ä s a i v a r t a j a (QSstrm
ovis), jonka naaras laskee lampaan sieraimiin

todennäköisesti jo valmiita pieniä toukkiani.

Täältä nämä kaivautuvat otsaonteloon, jossa elä

vät n. 9 kuukautta tuottaen lampaalle suurta

vaivaa. Vasta kun ne ovat jälleen sieltä pois

tuneet. voi lammas niistä aivastamalla vapau
tua. Nenä-s. saattavat joskus lampaalta viedä

hengenkin. Suomessa ei Iätä lajia tunneta.

Lapissa sensijaan elää toinen laji, poron n e n ii

s ai varta ja ((E. tfompe), joka samalla tavoin

ahdistaa poroa (..tekee sen turpaan saulakoita")

.

— Omat nenä-s :nsa on myös hirvellä, saksan

hirvellä, metsäkauriilla, puhvelilla, kamelilla y. m.

2. I h o-s:n joukossa on meillä yleisin ja vähin

gollisin naudan iliosai vartaja. ..naula

Ihosaivartaja. vasemmalla muna.
oikealla toukka.
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paarma" (Hypoderma horisi, jonka toukka aiheut-

taa nautaeläimen selkään pahoja ajoksia eli n. s.

..peruni ja". Uusimpien tutkimusten mukaan ovat

hyönteisen elintavat lyhykäisyydessään seuraa

vat : Hyönteinen asettaa kesällä munansa eläi-

men karvoihin. Kun nauta sitten itseänsä nuo-
leskelee, joutuvat munat tai mahdollisesti niistä

jo kehittyneet pienet toukat suuhun ja ruuan-

sulatuskanavaan. Täältä ne kaivautuvat seinä-

mien läpi ruumiiseen ja alkavat vaeltaa selkää

kohti pysytellen matkalla kauan aikaa selkäydin-

ontelossa. Vasta selkänahan alle jouduttuaan.

tavallisesti helmikuun tienoilla, ne asettuvat

tänne lepoon ja alkavat nopeasti kasvaa, tullen

vihdoin jopa 25-28 mm pitkiksi. Touko-kesäkuussa
ne sitten edeltäpäin kaivamansa reiän kuutti
tulevat esille ja menevät maahan koteloitumaan.
- lho-s:n toukat tekevä! monenlaista vahinkoa-.

Niiden vaivaamain lehmäin lypsykyky vähenee

tuntuvasti, liha tulee laadultaan huonommaksi ja

nahka tulee, jos toukkia on runsaasti, parhaim-
milla kohdillaan, kahden puolen selkärankaa rei-

kiä täyteen. Niinpä oli Rauman nahkateollisuus-

osakeyhtiön tehtaassa valmistetuista vuodista

eräänä v. 25% rakkuloiden turmelemia. Isossa-

Britanniassa lasketaan uautapaa nnan tässä suh-

teessa aiheuttaman vahingon vuosittain nousevan
50 milj. mk:aan 1. keskimäärin 4 mk. 20 p.

eläintä kohti. Tanskassa arvioidaan vuotuinen

vahinko 8 milj. mkrksi. Jos meillä lasketaan

vahinko samojen perusteiden mukaan, nousisi se

vuosittain n. 6 milj. mk :aan. -- Naudan iho-

saivartajan hävittäminen tapahtuu parhaiten

siten, että huhtikuusta alkaen silloin tällöin tar-

kastetaan huolellisesti eläinten nahkaa ja puser-

retaan rakkuloissa olevat toukat ulos. ks. lähem-

min Per mut. Paikoitellen ulkomailla on täten

saatu nautapaarma ja sen toukat melkein suku-

puuttoon hävitetyiksi. -- Lapissa poron i h o-

sai varta ja 1. ,,pattapuska" (Hypoderma
I ura mli) aikaansaa porojen selkänahkaan saman-
tapaisia ajoksia, n. s. ..kurnin ja". Omat iho-

s:nsa on myös saksanhirvellä, metsäkauriilla,

kemssillä, puhvelilla, sarvikuonolla. norsulla

y. m. m.
3. Suoli-s. elävät toukkina kavioeläinten,

hevosten ja aasien, suolistossa. Yleinen meidän-
kin maassamme on hevosen s u o 1 i s a i v a r-

ta ja (Gcstrus ii/ui). Täysiniuotoinen kärpänen
kiinnittää miinansa hevosen eturuumiin karvoi-

hin. Kuoriutuvat toukat synnyttävät ryöminnäl-
laän kutkan, jonka johdosta hevonen alkaa kyl-

kiään nuoleskella. Siten toukat joutuvat hevosen
suuhun ja sieltä edelleen mahalaukkuun ja suo

listoon. Täällä ne tarttuvat päässään olevilla

väkäsillä mahalaukun tai suolen seinämiin kiinni

ja alkavat limakalvosta imeä itseensä ravintoa.

Suolen seinämiin syntyy usein suuria syvennyk-
siä, jopa joskus reikiäkin, sillä toukkia voi olla

kerääntyneenä 50-100:kin samaan paikkaan.

Vasta n. 10 kuukauden perästä toukat ovat val-

miit ulostuksien mukana poistumaan hevosen

ruumiista. U. N -*.

Sajama (Bahama), maailman korkein toimiva

tulivuori. Etelä-.\nieiiikan Kopdillieereissä, Boli-

vian länsiosassa. 6,415 in yi. merenp.
Sajanin-vuoristo, Aasiassa. Siperian ja Mon-

golian rajalla, Altai-vuoriston jatko itäänpäin
;

korkein huippu Munku Sardyk Ck490 ni yi. me-

sakaali.

renp.
) itäosassa, jossa myös sola! ovat korkeam-

mat kuin lännessä. Itäosassa on suuri Kossogol-
järvi.

Sajnovics, Janos [sainovits jänos] (1733-85),
unk. tähtitieteilijä ja kielentutkija, jesuiitta.

Budan tähtitieteellisen observatorin apulainen.
seurasi 1769 astronomi M. Helliä tähtitieteelli

selle tutkimusmatkalle Norjan Lappiin, Vuorei
jaan. Kiinnitettyään jo aikaisemmin huomiota
kysymykseen unkarin, suomen ja lapin mahdol-
lisesta sukulaisuudesta, hiin Lappiin tultuaan ryh
lvi opiskelemaan lapin kieltä, jolloin pääsi var
maan vakaumukseen lapin ja unkarin välisestä
sukulaisuudesta. Jo seur. v. (1770) hiin julkaisi

kuuluisan vertailevan tutkimuksensa ..Demon
>t ratio idioma Ungarorum et Lapponum idera

esse", jossa m. m. myös Halotti lles/nl (ks. t.i

ensi kerran kokonaisuudessaan ilmestyi. vii.

1 1 J a r m a t h i. S. V. W.
Sakaali, susien ryhmään (vrt. Koiraeläi

m et} kuuluva, lähinnä sutta, osaksi myös ket

tua muistuttava,

kooltaan näiden vä-

Iillä oleva hoikka

ruumiinen, pitkäh-

köj aikainen, suippo-

kuonoinen ja -koi-

vuinen koiraeläin.

S:eja on useampia
rotuja 1. lajeja, jois-

ta tärkein on näh-

tävästi Aasiasta ko-

toisin oleva. Intiasta

Dalmatsiaan sekä
suuieen osaan Afrikkaa levinnyt, tavaili
n en s. (Canis aureus). Sen pituus on 65-80 cm.
korkeus härtiain kohdalta 45-50 cm, tuuheahko
häntä 30 cm. Väri eri seuduissa vaihteleva, pää-

väri yleensä likaisen harmaankeltainen, kaula,

kupeet ja jalat ruosteenkeltaiset, vatsapuoli vua

leampi. — S:t viettävät päivät kaikenluLissa
piilopaikoissa ja kuljeksivat yökaudet mieluim-
min parvissa, erittäin surkealla äänellä läpitun

kevasti ulvoen, etsimässä ruokau. joksi kelpaavat
sekä elävät eläimet että kaikenlaiset raadot ja

myös monenlaiset kasvikset. Erinomaisen röyh-

keinä varkaina ne tunkeutuvat ihmisasunnoille

kin sekii maalla että kaupungeissa tehden suurta

vahinkoa etenkin pieniä kotieläimiä ahdistumalla.

Hyöty, minkä ne tuottavat pilaantuvia jätteitä

syömällä, ei läheskään vastuu vahinkoa. — Itä-

mailla s. on samanlainen eläinsatujen mieliaihe

kuin kettu pohjoismaissa. /. V-s.

Sakai, alkuusukuskunsu Aasiassa, Malakan
eteläosassa, etupäässä Peräkin. Selangorin ja

Pahangin valtioissa. Sukuperältään tuntematon;
Yirchou- luki sen druviduluis uustr. rotuun, pitäen

sila Ceylonin vedda-kansan ja Austraalian alku-

asukasten sukulaisena. Kooltaan s:t ovat kääpiö-

mäisiä (l,4s m), mutta varreltaan vahvoja, iho

enimmäkseen tummanruskea, päänmuoto keski

kalloinen, tukka kihara, musta, nenä pieni, sie-

raimet leveät, poskipäiit ulkonevat, parrankasvu
huono. Malaijit puhuvat villeistä (s.-liar) ja

kesyistä (s.-jina) s:ista. Edelliset elävät metsäs-

tyksellä, käyttävät aseenaan etupäässä puhallus-

putkea, jonka inioiet myrkytetään, ovat vihoin

malaijien kanssa. Heidiin kielensä muistuttaa

melanesialaisia kieliä. ..Kesyt" s:t viljelevät
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yams- juurta, bataattia, maissia, sokeriruokoa y. rn.

ja vaihtavat niitä sekä metsäntuotteita malai-

jeille. He ovat suurimmaksi osaksi omistaneet

inalaijin kielen. E. E. h.

Sakai, kaupunki Japanissa. Nipponin saaren

etelärannalla, Osakasta vähän matkaa etelään.

Jamatogavan suUn vas. puolella. Tdzumi'n kenin

pääkaupunki; 61,103 as. (1908). — Asukkaat

harjoittavat tiilien, saviastiain, mattojen ja

kiväärien valmistusta, ja silkkiäistoukan hoitoa.

Aikaisemmin kukoistava kauppa. (S. oli 1600-

luvun alkuun asti Japanin suurin kauppakau-

punki) on nyk. vähentynyt mitättömiin; 1911

tuonti oli arvoltaan 1 ntilj.. vienti satakunta mk.

Sakala ks. S a k k a 1 a.

Sakala, vir. sanomalehti, jonka ('. R. Jakobson

I STS perusti Viljannin kaupungissa. Vv. 1878-81

oli Jakobson itse lehden päätoimittajana, ja se

kulki silloin Viron kansallisten rientojen etu-

nenässä. II- 0.

Sakalava ks. M a d a g a s k a r.

Sakaramuuri ks. M u u r i li a m m a s t u s.

Sakardikone ks. J a c q.u a r d i-k on e.

Sakaria 1. S a k a r i a s ks. S a k a r j a.

Sakarias (741-752). paavi, ylläpiti läheistä

yhteyttä frankkilaisten kanssa ja antoi suostu-

muksensa Pipinin valtiokaappaukseen, kun tämä
syöksi viimeisen merovingilaiskuninkaan valta-

istuimelta ja voitelutti itsensä kuninkaaksi (751).

Bonifatiuksen avulla hän myöskin sai frankki-

Iäiset piispat tunnustamaan roomalaisen istuimen

yliherruutta. Kuvariidassa hän oli kuvainpalvon-

nan puolella. E. K-a.

Sakariini 1. sakkariini, bentsoehapon ja

rikkihapon johdannainen, bentsoesulfinidi. keino-

tekoinen makeuttamisaine. Kokoomuksen suh-

teen s :11a ei ole mitään yhteyttä sokerilajien

kanssa. S. valmistetaan toluolista, jota saadaan
kivihiilitervasta. Se on valkoinen, kiteinen, ve-

teen vaikeasti liukeneva aine. Sen maku on 500

kertaa voimakkaampi kuin tav. sokerin. Sitä käy-

tetään sokerileipomotuotteiden. liköörien y. m.
valmistuksessa sekä sokerin vastikkeena sokeri-

taudissa. S. ei ole myrkyllinen, mutta mitään
ravintoarvoa sillä ei ole. Sen käytäntö sokerin

sijasta makeiden aineiden valmistuksessa on mo-
nessa maassa lain kautta kielletty tai rajoi-

tettu. S.-n keksivät 1879 Fahlberg ja Remsen. -

Nimi s. on myös annettu eräälle aivan toisen-

laatuiselle aineelle (kristalloosi), joka syntyy

kalkin vaikuttaessa sokeriin. Se on katkeran-

makuinen. Edv. Hj.

Sakaristo (ruots. sakriatia, vrt. Sakris-
taani), kirkkorakennukseen kuuluva huone.

jossa papisto oleskelee ennen ja jälkeen jumalan-

palveluksen, ja jossa myös yleensä jumalanpalve-
luksessa, tarvittavia pukuja, astioita y. m. esi-

neitä säilytetään. F. P.

Sakarja (hepr. Sekarja, kreik. Sohita il'as).

t. Juut. profeetta, joka oli papillista sukua sekä

pappisosaston esimies (Neli. 12i6 ), samoin kuin
hänen isänsä (tai isoisiinsä! Tddo (Esr. 5 t ; tii4 ;

vrt. Sak. li, 7), ja vaikutti Jerusalemissa 520-518

e. Kr. yhdessä Haggain (ks. t.) kanssa innostaen

kansalaisiaan temppeliä rakentamaan. S:n kir ;

jan edellisessä osassa (luvut. 1-8) on säilynyt

hänen puheitaan ja näkyjään, jotka hän itse on
merkinnyt muistiin. Omituiset ovat hänen kah-
deksan ..yönäkyänsä" (l 7 -68 ), jotka hän on näh-

nyt yhtenä yönä helmik. 51'.). Symbolistisissa

kuvissa, joiden eriskummalliset aiheet ovat osaksi

lainatut babylonialaisten mytologisesta ainekis-

tosta, profeetta esittää eskatologiset aatteensa:

läheisessä tulevaisuudessa Jahve käy tuomiolle

(lii), mutta Juuda-Jerusalem armoitetaan (2i ja

seur.) ;
seurakunnan hengellinen ja maallinen pää

(ylipappi Joosua ja maaherra Serubabel) korote-

taan korkeaan arvoa- maan (37 ja seur. ja 414 )

ja koittaa kultainen onnen aika (82 ja seur.).

Sitä ennen on kaksi ehtoa täytettävä: vanha
syntivelka. joka painaa kansaa ja sen edustajia

(33 ja seur.: 5i-ii), 01 saatava anteeksi ja temp-

peli rakennettava, jotta jumalanpalvelus tulisi

jälleen oikealla tavalla vietetyksi (3 7
-
10 ). -— Kir-

jan jälkimäinen osa (luvut 9-14) ei- ole S:ii kir-

joittama : aatesisällys, esitystapa ja kieli on

aivan toinen. Siinä on kaksi eri kappaletta :

9-11 (_(_ 137-9) ja 12-14. Varsinkin edellisen

iästä mielipiteet suuresti eriävät. Todennäköi-

simmän arvelun mukaan siinä on profetsia, joka

on esitetty 740-730, mutta jota on muovailtu

jossain määrin uudestaan kreik. aikana. Lukuja
12-14 liitävät useimmat tutkijat maanpaon jäl-

keisinä aikoina syntyneinä. — [K. Marti. ..Der

Prophet Sakarja, der Zeitgenosse Serubabels'"

(1892); J. W. Rothstein. ..Die Nachtgeschichte

des Sacharja" (1910). — Kommentaareja ovat

julkaisseet m. m. K. Marti (1904), W. Nowack
(1903), ja C. v. Orelli (1908).]

2. S. 1. Sakarias, pappi Abian osastoa.

Elisabetin mies ja Johannes Kastajan isä (Luuk.

15 ja seur., 32 ). -tr. //.

Sakaroosi 1. sakkaroosi ks. Sokeri.
Sakasti ks. S a k a e i s t o.

Sakde, japanilainen kultavaskilejeerinki. joka

sisältää 1-10 % kultaa.

Sake, riisiviini, riisistä valmistettu japa-

nilaisten kansallisjuoma. alkoholinpitoisuus 12-

13 %. väri keltainen, tuoksu miellyttävä, maku
serryä muistuttava ;

nautitaan tav. lämpimänä.

Saketti (ransk. jaquette)
,

jakku, jakkutakki.

Sakit (kreik. sakai), skyyttiläinen ratsastaja-

kansa, luultavasti turkkilaista alkuperää Jaksar

teen pohjoispuolella. Aleksanteri Suuri voitti

heidät v. 329 e. Kr. ja pakotti lähettämään apu-

joukkoja Intiaan. Vv. 140-130 e. Kr. he ryntäsi

vät Baktriaan. Myöskin kiinalainen kronikka

tuntee heidät 8ze nimellä. •/. -/. M.

Säkjamuni = Buddha (ks. t.).

Sakka 1. p r e s i p i t a a t t i. nesteistä tai

liuoksista saostunut kiinteä, tavallisesti liukene-

maton tai vaikeasti liukeneva aine tai yleensä

kiinteä aine nesteessä. S. voi olla joko kem.

reaktsionin aiheuttama tai myös liuottimen kyl-

lästymisestä aiheutunut esim. jonkun lisätyn

aineen vaikutuksen takia. S. voi muodoltaan olla

amorfinen. kiteinen. juustomainen, limainen,

hyytelömäinen, höytymäiuen j. n. e. S. S.

Sakkala (nykyisin viroksi tav. kirjoitettu

Sakala), muinainen vir. maakunta, joka kä

sitti nykyisen Pernun piirin itäisen osan nyk.

Liiyinmaalla. S:n vanhin oli kuuluisa Lemmit t\

(ks. t.). A'. Cr.

Sakkara /-/."'-/• egypt. kylä Abusirista etelään

muinaisen Memfiksen tienoilla. Sen läheisyydessä

aavikon partaalla 7 km pitkällä ja 500-1,500 m
leveällä kentällä lukemattomia raunioita ja hau

toja. m. m. 11 pyramidia, joista suurin Xo-erin
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-^V
Soleilin sakkarimetri.

sen sokerimäärä (vrt.

rakentama porraspyramidi (vrt. Egypti, kuva-
liite I), apishärkien maanalaiset hautakammiot.
Tin mastaba runsaine kuvineen, y. m. K. T-t.

Sakkaraatit, sokerin yhdistykset metalliemäk-
sien, esim. kalkin kanssa.

Sakkarifikatsioni, sokerin (ks. t.) muodostus.
Sakkariini ks. »Sakariini.
Sakkarimetria, sokerilajien kvantitatiivinen

mittaaminen. Puhtaissa sokeriliuoksissa voidaan
.sokerinpitoisuus määrätä
'areometrillä. Kemiallisesti

määräys tapahtuu esim.

V e h 1 i n g i n liuoksen

avulla. Useimmat sokeri-

lajit vääntävät polarisoi-

dun valon tasoa ja vääntö-
kulman suuruudesta, joka

mitataan esim. Soleilin
s a k k a r i m e t r i 1 1 ä,

voidaan määrätä liuok-

Polarisatsioni).
8. S.

Sakkaroosi, ruokosokeri, ks. Sokeri.
Sakkas, A m m o n i o s ks. A m m o n i o s

S a k k a s.

Sakkeli (engl. shackle), raudasta tai muusta
metallista tehty silmukka, jossa on ruuvin, sokka-
naulan tai muun välineen avulla yhteenliitetty

ja avattavissa oleva osa tai tappi. S:ia käyte
tään yhdistämään kahta kettingin tai muuta
silmukkaa. Aluksen ankkurikettinki on kokoon-
pantu 15 syltä pitkistä kappaleista, joita toi-

siinsa yhdistää sakkelit, ja näitä osia nimite-

tään sen johdosta myös sakkeleiksi. F. W. L.

Sakki (ruots. scliuck, ransk. echecs, engl. chess,

< pers. suli - kuningas) , kahden hengen pelat-

tava lautapeli. Kummallakin pelaajalla (val-
koisella ja mustalla) on pelin alussa

16 nappulaa, joista 8 talonpoikaa ja 8 yli-
mystä. Näiden alkuperäinen asema 64-ruutui-
^ella s.-l a udalla selviää palstan 556 kuviosta.

Ylimysten nimet ovat (vasemmalta oikealle) :

Torni (T), Hevonen (H), Lähetti (L),

Kuningatar (K) . Kuningas (K), Lähetti,

Hevonen ja Torni. Sulkumerkeissä olevat alku-

kirjaimet merkitsevät kirjallisuudessa käytettyjä
lyhennyksiä. Jokainen eri nappulalaji liikkuu
eri sääntöjen mukaan, pelaajat siirtävät vuoro-
tellen (valkoinen aloittaa aina pelin) ja pelin

päämääränä on valloittaa vastapelaajan kuningas.
Talonpojat liikkuvat ainoastaan eteenpäin laudalla,

siis vastapelaajan puolta kohti, mutta syövät
vinosti eteenpäin. Jos siis valkoinen talonpoika
on ruudulla c4 ja musta ruudulla d5 (ks. kuvion
laitanumeroita ja kirjaimia), niin voi se, jolla

on siirtovuoro, syödä toisen, jolloin se asettuu
syödyn paikalle ja tämä joutuu pelistä pois.

Talonpoikaa voidaan siirtää ainoastaan yksi askel,

s. o. ruudulta seuraavalle; alkuasemasta voi

kuitenkin tapahtua n. s. pitkäsi irto kaksi
askelta suoraan eteenpäin. Jos kuitenkin esim.
valkoinen on siten siirtänyt ruudulle c4 ja mus-
talla on talonpoika ruudulla d4. niin voi tämä
seuraavassa siirrossa syödä edellisen (o h i-

syönti, en passant), jolloin musta asettuu
ruudulle c3. Talonpoika, joka pelin kestäessä on
päässyt pelin toiseen laitaan saakka, voi muut
tua miksi ylimykseksi pelaaja haluaa (kuningasta
lukuunottamatta). Peli avataan tav. keskustalon-

a b c d e f g h

Sakkipeli.

pojilla, jonka jälkeen ylimykset pyrkivät ulo^

laudalle. Hevonen hyppää askelen suoraan, aske

Ien vinoon, siis esim. ruudulta c4 seuraaville

ruuduille: a3, a5. b2, b6, d2, d6, e3 ja e5, huoli

matta väliruuduilla mahdollisesti olevista nappu-

loista, ja syö samaten. Lähetti liikkuu vino

linjalla mielin määrin, jollei muita nappuloita

ole tiellä; syö samaten. Esim. ruudulta c4 käsin

se hallitsisi seuraavat ruudut: a2, a6, b3, b.
r
>.

d3, d5, e2, e6, fl. f7 ja g8. Torni siirtyy ja

syö suoraan eteen, taakse ja sivuille. Ruudusta c4

se hallitsisi, jollei muita nappuloita olisi tiellä,

seuraavat ruudut: a4, b4, cl, c2, c3, c5, c6, c7, c8.

d4, e4, f4, g4 ja h4. Kuningatar voi liikkua

kuten sekä lähetti että torni ja on pelin voimak
kaiu ja (kuningasta lukuunottamatta i tärkeii:

nappula. Kuningas liikkuu minnepäin tahtoo,

mutta ainoastaan yhden askelen kerrallaan; syö

samaten. Omituinen ja usein hyvin tärkeä liike

on n. s. tornitus 1. r o k a d i. Jos ei kunin-

gasta eikä tornia vielä ole pelissä siirretty ja

jos näiden nappuloiden väliset ruudut ovat

vapaita muista nappuloista, voidaan yhdellä ker-

taa siirtää torni kuninkaan viereen ja kuningas
tornin toiselle puolen (rokeerata). Tornitus

ei kuitenkaan voi tapahtua, jos joku vihollisen

nappuloista uhkaa kuninkaan alkuperäistä tai

uutta tai tornin uutta asemaa. - Kuningasta
uhattaessa on sanottava „sakki!" ja vasta

pelaajan on silloin joko siirrettävä kuninkaansa
toiselle ruudulle, pantava joku nappula väliin

tai syötävä uhkaava nappula. Jos hän ei kykene
mihinkään näistä pelastuskeinoista, on hän

,,m a 1 1 i" (arab. mdt = kuollut) , s. o. menettänyt

pelin. Pelin alussa koettavat pelaajat tavallisesti

kehittää peliä, s. o. saada nappulansa ulos

laudan keskelle, missä niiden vaikutusvalta on

suurin. Sitten alkavat varsinaiset sommitelmat
vastapelaajan kuninkaan valloittamista varten,

koetetaan syödä mikäli mahdollista vastapelaajan

nappulat, hänen kuninkaansa eristetään apu-

joukoistaan, ajetaan ahtaalle j. n. e. Usein pelin

ratkaisu jää n. s. loppupeliin, jolloin kummal
lakin pelaajalla on ainoastaan muutamia nappu
loita jäljellä ja jolloin aivan vähäpätöinen etu
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(esim. talonpoikien asemassa) määrää pelin tulok-

sen. Väliin sattuu, ettei kumpikaan pelaaja saa

voittoa toisesta : tasapeli, remissi.
S. on useimpien tarujen mukaan keksitty

Intiassa keskiajan alussa ja levinnyt Persian

kavrtta itämaille, mistä ristiretkeilijät toivat sen

Eurooppaan. Kaikissa maissa se on herättänyt

suurta mielenkiintoa, kuuluisimmat tiedemiehet,

taideniekat ja sotilaat ovat sitä harrastaneet,

sen ongelmia on tutkittu ja esitetty erittäin rik-

kaassa s.-kirjallisuudessa, joka käsittää tuhansia

teoksia ja satakunta aikakauskirjaa. S.-pelin har-

joittamista varten on olemassa monta tuhatta

s. -klubia, joitten etevimmät pelaajat kokoontu-
vat kaikista maailman ääristä suuriin kansain-

välisiin s. -k ongresseihin pelatakseen keske-

nään. Etevimmistä viime vuosisatojen s.-pelaa-

jista mainittakoon: ransk. Philidor (1726-95),

ransk. Labourdonnais (1797-1840), saks.

Anderssen (1818-79), amer. Morphy
(1837-84), itäv. Steinitz (1836-1900) sekä mei-

dän päivinämme saks. Tarrasch (s. 1862),

saks.-amer. L a s k e r (s. 1868, „maailmanmes-
tari"), ven. Rubinstein (s. 1882) ja amer.

C a p a b 1 a n c a (s. 1888). Suomenkielisestä s. -kir-

jallisuudesta mainittakoon: Jäämaa, „Shakki"
(Gutmayerin mukaan).

S.-p r o b 1 e e m i 1. s.-t e h t ä v ä esittää nappu-
loita semmoisissa asemissa laudalla, että siirtä-

mällä määrättyjen ehtojen mukaan joku enna-
kolta määrätty uusi yleisasema aikaansaadaan

;

tav. on tehtävä sitä laatua, että valkoinen tekee
mustasta matin niin ja niin monessa siirrossa.

Näiden siirtojen keksiminen on probleemin rat-

kaisu. 77. R.
Sakko (ruots. bot, böter), varallisuusrangais-

tus, joka käsittää määrätyn rahasumman me-
nettämisen; myöskin maksettavaksi tuomittu
rahamäärä. S:lla voitiin aikaisemman ruots.

-

suom. oikeuden mukaan sovittaa miltei kaikki
rikokset, vieläpä useimmiten myöskin henkilön
surmaaminen (h e n k i s a k k o, ruots. mansbot)

;

sittemmin lisättiin s :11a sovittamattomien rikos-

ten (ruots. urbota brott) lukua ottamalla yleisem-

min käytäntöön ensiksi erilaisia kuoleman- ja

ruumiinrangaistuksia ja myöhemmin vapausran-
gaistuksia, ja nykyään s. on meillä, samoin-
kuin yleensä sivistysmaissa, ainoastaan pää-
asiallisena rangaistuksena rikkomuksista (ks. t.)

ja muista pienemmistä rikoksista. Kauan 8:11a

oli osaksi myöskin loukatulle tulevan vahingon-
korvauksen (ks. t.) luonne, mikä etupäässä il-

meni siinä, että siitä tavallisesti kolmannes, jos-

kus enemmänkin, joutui asianomistajalle, kunin-
kaan ja kihlakunnan saadessa toiset kolman-
nekset; vasta nykyisen rikoslain voimaanastu-
misesta saakka s. menee kokonaan kruunulle. —
S :oa tuomitaan meillä nykyään, pääasiallisesti

rikoksen laatua silmälläpitäen, täysin markoin,
vähintään 3 ja enintään 1,000 mk., ainoastaan
muutamissa erittäin mainituissa tapauksissa

enemmänkin. Ellei s:oon tuomittu suorita sitä

mielisuosiolla, otetaan se ulos hänen omaisuu-
destaan, niinkuin velan ulosotosta (ks. t.) on
säädetty; tällöin ei kuitenkaan saa ottaa ulos,

mitä sakotettu tarvitsee omaksi ja omaistensa
elatukseksi yhden kuukauden aikana taikka vaat-

teiksi itselleen tai niille, eikä myöskään hänen
ainoata ansiokeinoaan, tarpeellista asumustaan

eikä kiinteistöä, josta hän saa tarpeenmukaisen
elatuksensa, eikä mitä sen viljelemiseen tarvi-

taan, ja jos sakotettu on konkurssitilassa, ei

s :oa saa hänen pesästään ottaa, ennenkuin kaikki
velkojat ovat saaneet saatavansa maksetuiksi.
Jollei sakotettu voi s:oa täysin maksaa, on hä-

net koko s.-määrästä pidettävä vankeudessa, ja

senvuoksi täytyy s:oa tuomittaessa, rikoslain 2

luvun 5 §:ssä säädetyn perusteen mukaan, sa-

malla määrätä vastaavan vankeusrangaistuksen
aika, joka on vähintään 4 ja enintään 90 päivää:

jos tuomittu vankeusajan kuluessa voi maksaa
s:nsa, pääsee hän vapaaksi suorittamalla koko
s. -määrän. — Tällaisesta, pääpiirteiltään sivis-

tysmaissa ylipäätään käytännössä olevasta s.-jär-

jestelmästä on rikospolitiikan (ks. t.) kannalta
huomautettu, että rangaistus ei kohtaa yhtä anka
rasti eri varallisuusasteella olevia henkilöitä ja.

milloin s:n korkein määrä on alhainen, varak-

kaita tuskin ollenkaan sekä että s., jota ei saa

eri erissä suorittaa, sangen usein on varatto

mille tuomittuna muunnettava vankeudeksi ja

siis laadultaan ankarammaksi rangaistukseksi.

Myöskin on yleisesti havaittavana pyrkimys saat-

taa s. lyhytaikaisten vapausrangaistusten sijaan

nykyistä laajemmalti käytäntöön. — S :oa käyte-

tään myös kurinpitorangaistuksena, ks. Ran-
gaistus, Uhkasakko. K, K-a.

Sakkola 1. S a k k u 1 a. 1. Kunta, Viipu-

rin 1., Käkisalmen kihlak., Sakkolan-Metsäpirtin

nimismiesp. : kirkolle Perkjärven ja Galitsinan

rautatieasemilta n. 75 km, Hiitolan-Raasulin

radalle on S:n rajain sisään suunniteltu 3 ase-

maa, joista lähin S:n asema n. 8 km kirkolta.

Pinta-ala 398,6 km2
,
josta viljeltyä maata (1910)

7,765 ha (siinä luvussa luonnonniityt 2,885 ha

puutarha-ala 50,8 ha). Manttaalimäärä 31,7244,

5,818 as. (1914), lisäksi n. 25 kreik.-katolista

(kuuluvat Palkealan kreik.-katoliseen seurakun-

taan). 1,037 ruokak., joista maanviljelys pää-

elinkeinona 655:llä (1901). 984 hevosta. 2,961

nautaa (1912). Kansakouluja 7 (1915). Säästö-

pankki. Kunnanlääkäri. Apteekki. -— Teollisuus-

laitoksia: Saha (Maparaisissa). Pappilan mylly

(Sakkolan kylässä), Mamejevin mylly (Riis-

kassa), Rämön mylly (Petäjärvellä). — Historial-

lisia muistoja: jäännöksiä Kiviniemen vallituk-

sista; Petäjärven hovin rukous- ja hautakappeli

(kreik.-kat.) hautausmaineen. — Vanhoja karta-

noita: Petäjärven ja Sakkolan hovit
(ks. n.). — Kesäisin laivaliikenne Vuoksella Ant-

reasta Kiviniemeen (ks. t.), jatkuen viime-

mainitusta paikasta pitkin Suvantoa S:aan ja

Koukunniemeen. — 2. Seurakunta, keisaril-

linen, Savonlinnan hiippak., Käkisalmen rovas-

tik.; Käkisalmen läänin eteläisen osan vanhin ev.

lut. seurak.. jolla jo 1500-luvun lopulla oli Kivi

niemen kylässä kirkko (S:n, Pyhäjärven ja Rau-

dun suomalaisten yhteinen). 1600-luvulla (toisten

tietojen mukaan 1616, toisten 1674) valmistui uusi

kirkko Sakkolan kylään. Nykyinen kirkko rak.

1779 (vihitty 21 p. helmik. 1781, korj. 1878, uu-

sittu ja korjattu nykyiselleen 1913). S :aan

on aikaisemmin rukoushuonekuntana kuulunut

Metsäpirt ti (ks. t.). [A. Neovius, „Ur Fin-

lands historia", sivv. 566-73.] L. Il-nen.

Sakkolan hovi, entinen lahjoitusmaan kanta-

tila (151,5 ha) Sakkolan pitäjässä 4 km kirkolta

länteen Suvannon rannalla. Laivaliike Kivinie-
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mesta. Omistaja (1915) ven. aatelismies A. Masu
,rov. S. h:n alainen lahjoitusmaa, joka viime
\nosis :11a oli lohkaistu Peili järven hovin alaisesta

lahjoitusmaasta (sen varhaisemmista vaiheista

ks. Petä järvi), käsitti, kun Suomen valtio

1878 ja 1S80 osti sen Katarina Laskovskylta
lampuotien lunastettavaksi, 32

-

5
/ L.._,H vanhaa mant-

taalia, n. 22.7f>ii ha Sakkolan ja Metsäpirtin

pitäjissä; hinta < » J i 992,362 mk. — Hovin puinen,

yksikerroksinen, vanhan puiston ympäröimä
venäläiskuosinen päärakennus on v:lta 1848. Huo-
neet oval sisustetut vanhoilla venäläiskuosisilla

huonekaluilla; lauluja, etenkin muotokuvia, on

runsaasti. - Ruotsinvallan aikana mainitaan
S. li. laajan vuokra-alueen keskustana.

I. Es.

Sakkoluettelo, tuomioistuimen tai muun viran-

omaisen tuomitsemistaan sakoista vahvistetun

kaavan mukaan joka vuodelta laatima luettelo,

josta iiiiti.ii|;:iii toimitetaan 1 i\ t inL-uipano-

viranomaisille otteita sakkojen perimistä varten.

S :sta säädetään 19 p. elok, 1898 annetussa ase-

tuksessa, joka sisältää tarkempia määräyksiä
siitä, unten sakkopäätös on täytäntöön pantava.

1\. Ka.
Sakkcpaalu, rautateillä raiteiden risteyksessä

oleva tolppa, joka osoittaa, miten lähellä ris-

teystä veturi tai vaunu yhteentörmäysv aaratta

voi seista. Ei mikään osa radalla seisovasta vau-

nusta saa pistäytyä s:n ohi raiteen risteykseen

päin. Valtion rautateiden s. on 1,888 mm kum-
inankin raiteen keskiviivasta ja 1,126 mm raide-

kiskosta. V. L.

Sakkotili, maalla kruununvoudin ja kau-
pungissa maistraatin tai järjestysoikeuden vah-

vistetun kaavan mukaan kalenterivuoden puolis-

kolta laadittava, kuvernöörille toimitettava tili

toimenpiteistä, joihin on ryhdytty sakkopäätösten

täytäntöönpanoa varten, sekä kertyneistä sakoista.

Lääninhallituksessa nämä tilit tarkastetaan ja

yhdistetään yhdeksi koko läänin käsittäväksi

s:ksi, joka toimitetaan revisionikonttoriin. S:stä*

säädetään tarkemmin erityisessä 24 p. elok. 1898

annetussa asetuksessa. K. K-a.

Sakkotolppa ks. Sakkopaal u.

Sakkovanki, henkilö, joka vankeudella sovit-

taa hänelle tuomitun sakon. ks. S a kk o, V a n k i.

Sakkula ks. S a k k o 1 a.

Sakottaminen ks. S a k k o.

Sakraali (mlat. sacrä'lis < lat. socer = pyhä).
1. Uskontoa, uskonnollisia menoja koskeva. -

2. Anat. Ristiluuhun fo.s surruin) t. risti nika-

miin kuuluva, niihin liittyvä t. niiden lähei-

syydessä sijaitseva (esim. s. -nikamat, .-..-hermot

y. m.).

Sakramentalismi (ks. S a k r a m enl ti), se

katolinen käsitys, että Jumalan armo tulee ihmi-

sen osaksi ensi sijassa sakramenttien välityksellä,

yrt. R o o m alaiskatolinen kirkko.
Sakramentti (lat. sacräme'ntum = uskollisuus-

vala. < sacer pyhä), pyhä toimitus tai pyhi-

tetty esine. U:ssa T:ssa oleva sana myste-

riön käännettiin usein lat. sanalla sacramen-
in m (esim. 1 Tim. 3i6). Näin tuli s. kristil-

lisessä kielenkäytössä yleensä merkitsemään

p y h ä ä salaisuutta, milloin Jumalan ian-

kaikkista armopa ii t iistä, milloin kristillisiä armon-
välineitä ja toimituksia kuten ristinmerkkiä,

papiksivihkimistä, manausta y. m. Tarkasti mää-

rättyä s.-käsitettä ei ollut olemassa. Esim. Augus
tinuksen määritelmä: ..sana liittyy aineeseen ja

syntyy s." on kovin ylimalkainen. Kuitenkin piti-

vät kirkkoisät tärkeimpinä s:eina kastetta ja

ehtoollista. Epämääräisyyttä jatkui, kunnes
Petrus Lombardus (k. 1160) määriisi s:ien luvun
s e i t s e m ii k s i. Senjälkeen skolastikot lukevat

sreihin seuraavat pyhät toimitukset: kasteen,

konfirmatsionin, Herran ehtoollisen, katumuksen,
viimeisen voitelun, papiksivihkimisen ja avio

liiton. S:ien vaikutuksesta skolastikot opettivat,

että s:t välittävät Jumalan armoa cx operv ope
mlo, s. o. pelkän suorituksen kautta. Tiima oppi
vahvistettiin Treuton (Tridentin) kokouk>e>~.i.
jossa kirottiin kaikki ne. jotka -anovat S:eja

olevan enemmän tai vähemmän kuin seitsemiin,

kuin myös ne. jotka sanovat, ettii s:ien siunausta
tuottava viljeleminen edellyttää uskoa.

Xiiinii lauseet ovat tähdätyt uskonpuhdistusta
vastaan. Uskonpuhdistajat nimittäin teroittivat.

että s:eiksi ovat nimitettävät ainoastaan ne
pyhät, toimitukset, jotka nimenomaan perustuvat
Kristuksen käskyyn. Alussa vallitsi jonkunverran
epävarmuutta siitä, oliko katumusta pidettävä
s:na, mutta Lutherin katekismuksissa luettiin

Srihin ainoastaan kaste ja ehtoollinen, ja tiimi

jäi pysyväiseksi. Myöskin oppi s:ien vaikutuk-
sesta ex opere operato hyljättiin ja teroitettiin,

ettii niiden viljeleminen edellyttää uskoa. —
Eeformeerattu oppi eroaa luterilaisesta siinä,

ettii se katsoo s:ien olevan ainoastaan merkkejä
1. takeita Jumalan armosta, joka on henkisesti

omistettava. Luterilainen s.-oppi muodostaa väli-

tyksen katolisen ja reformeeratun opin välillä.

E. Ka.
Sakramenttikaappi, alkuaan tavallinen kaappi

ehtoollisleivän säilyttämiseksi, sittemmin gotiikan

loistoaikana keskiajalla usein kivestä tai metal-

lista valmistettu, taiteellisesti kaunistettu tor-

nin muotoinen monstranssin ja hostian säilytys

paikka, joka sijoitettiin alttarin n. s. evankeliumi
1. leipäpuolelle. S. voi joskus olla jopa 10 m :

n

korkuinen. A. J. Pii.

Sakristaani ikesk. lat. sacristä'nus, < lat

saccr - pyhä), sakaristonkaitsija. suntio.

Saksa fsaks. Deutschland - Saksanmaa. 1.

Deutsches Reich = Saksan valtakunta, ransk. .!//<

magne, engl. Germany, lat. Gcnnanin). keisari

kunta Euroopan keskellä. Alppien ja Böömin
rajavuorten sekä Pohjanmeren ja Itämeren välissä.

540.858 km 2 (lukuunottamatta Itämeren ja Pohjan-
meren haffeja ja rannikkovesiä, (1.708 km2 :iä.

sekä Saksan osuutta Boden-järvessä, 309 km2 :iii).

64.925.003 as. (1010). 120 km-Mlii. S. on asukas
määrältään Euroopan toinen (Venäjän jälkeen),

pinta-alaltaan kolmas (Venäjän ja Itävalta

Unkarin jälkeen), asukastiheydeltään viides (Bel-

gian, Alankomaiden. Englannin ja Italian jäi

keen) valtio. — S. ulottuu 5°52':sta it. pit.

22 53' :lle it. pit. creenvv. (Metzistä Tilsitiin

on 1,305 km) ja 47° 16':sta pohj. lev. 55°54':lle

pohj. lev. (Kemptenistä Eaderslebeniin on

860 km). Merirajain pituus on 1,860 km. josta

47u km Pohjanmeren ja 1,390 Itämeren rannik-

koa, maarajain pituus 5,490 km. S:n asema
Euroopan keskellä on taloudellisesti edullinen,

mutta maan puolustuksen kannalta katsoen vaa-

rallinen. Sillä on naapureinaan 8 valtiota (vain

Hiivalta Unkarilla vlitii monta), joista 3 auur-
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valtaa : Venäjä. Ranska ja Itävalta-Unkari.

4 keskikokoista valtiota: Tanska. Alankomaat,
Belgia ja Sveitsi, sekä pikkuvaltio Luxemburg-

.

Vain rajat Itävalta-Unkaria ja Sveitsiä vastaan
ovat suurimmaksi osaksi luonnolliset, mutta
eivät kuitenkaan ole tehokkaina liikenne-esteinä.

Rajat idässä, pohjoisessa ja lännessä ovat avonai-

set, lukuunottamatta lyhyitä matkoja Vogeeseilla

ja Ardenneilla. — S. syntyi 1870 Pohjois-S:n
liiton ja Etelä-S:n valtioiden yhtymisestä, johon
lisäksi' 1871 liitettiin Elsass-Lothringen ja 1890
Helgoland. Se käsittää siis ent. S:n liiton

maat, lukuunottamatta Itävaltaa, Luxembur-
gia, Limburgia ja Liechtensteiniä, mutta sen-

sijaan lisäksi Itä- ja Länsi-Preussin, Schles\vigin.

Elsass-Lothringenin ja Helgolandin. S. jakaan-
tuu 25 sisällisesti itsenäiseen valtioon ja yhteen
valtakunnanmaahan ; ne ovat seuraavat (niiden

pinta-alat. asukasmäärät ja asukastiheydet 1010) :

valtio

kuningaskuntia

:

Preussi
Baieri
Saksi
Wiirttembei'K' ....

suurherttuakuntia

:

Baden
Hessen
Mecklenburg-Sclnverin
Saehsen-\Veimar . .

MecUlenburs-Streliiz .

Oldenburg

herttuakuntia:

Braunseh\veis.r ....
.Sacnsen-Meinin^-en . .

Sachsen-Alteulmrp: . .

Sachsen-Coburg: u. fintha
Anhalt

ruhtinaskuntia

:

Sehwaizburj<-Sondershausen

.

Schwarzburg-RudoIstadt
\Valdeck
Reuss Älterer Linie . . . .

Reuss Jungerer Linie . . .

Schaumburs-Lippe . . .

Lippe

I

'>'

348,792

75,859
14,993

19,507

15.070

7,688

13,127

3,610

2,930

6,429

3,672

2,468

1,324

1,977

2,299

862
941

1,121

316
827
340

1,215

297
256
415

14,52:

40,165,219

6,887.291

4,806.661

2,437,574

2,142.833

1,282,051

639,958
417,554
106,442

483,042

494,339
278,357

216,128
257,177

331,128

89,917
100.702

61,707
72,769

152,752

46,652

150,937

116,599

299,526

1,014,664

1,874.014

115

91

320
125

142

167
49
116
36
75

135
113

163
130
144

104

107

55
230
185
137

124

391

1,167

2,448

129

ovat myös Pronssin
ja muutamat kävtän-

vapaakaupunkeja

:

Lyypekki
Bremen
Hampuri

valtakunnanmaa:

Elsass-Lothringen . . .

Tärkeitä kokonai.su uksia
maakunnat (ks. Preussi)
rtössä yleisesti esiintyvät hist.-maant. alueet, kuten
Franken (ylisen Main-virran ympärillä), Selnva-

ben (käsittää \Vurttomliorgin sekä osia Baierista,

Badenista ja Ilohenzollernista), Pfalz (Baierin
Pfalz sekä alue vastapäätä,* Reinin oik. rannalla),

Vogtland (Saksin kuningaskunnan lounaisosassa:.

Thiiringen (vuorimaa Earzin eteläpuolella). Lau-
sitz (Spreen yläjuoksun ympärillä), Ost-Friesland

i Kmsin alajuoksun itäpuolella) y. m.
Rannikko on ylimalkaan matalaa, jäsente

lyltään yksitoikkoista. S: n Pohjanmeren ranni-
kolla vallitsee tiimiin meren eteläosalle ominai-
nen, voimakkaan vuoroveden ja tulva vuoksen
synnyttämä rannikkomuoto. Uloinna on entisen
rannikon jätteenä rivi hiekkakinosten suojaamia.

matalia saaria (itä-Friisein saaret; Borkum,
Juist, Norderney. Langeoog, Wangeroog y. m.;
PohjoisFriisein saaret: Amrum, Sylt ja Röm
sekä Pelluorm. Föhr y. m. edellisten sisä-

puolella). Saarien sisäpuolella on pakovedeu
aikana melkein kokonaan kuivillaan oleva.
8-16 km leveä \vatti-meri, jossa on vain harvoja,
vuoroveden auki pitämiä juopia (Baijeri). Watti-
rnerestä alkaa alava, hedelmällinen marskimaa.
Hyviä luonnonsatamia ovat vain Elben, Weserin
ja Erosin suppilonmuotoiset suulahdet. Lahdista
mainittakoon Dollart ja Jade. Itämeren ranni-
kolla vuorovesiliikettä ei tunnu. Schles\vig-Holstei-

nin itärannikko on verraten korkeaa, silpoutu-
nutta, vuonomaiset lahdet (Föhrden) tunkeutuvat
syvälle mantereeseen (Haderslebenin. Apenraden,
Flensburgin, Schlern, Eckernförden ja Kielin
lahdet). Edustalla ovat Alsenin ja Fehmarnin
saaret. Jyllannin niemimaan juuressa olevasta
Lyypekin lahdesta alkaen Pommerin-mutkaan
asti vallitsee bodden-rannikko. Se on yksitoik-

koista, lahdet ovat laakeita poukamia, mutta
monessa kohden meri on kapeista salmista tun-

keutunut maalian, muodostaen mataloita, niemi-
ja lahtirikkaita rantameriä (Bodden), paikoitellen

erottaen mannerkappaleita saariksikin (Riigen

y. m.). Pommerin-mutkasta alkaa suoraviivainen
haffirannikko haffeineen (ks. H a f f) ja korkeine
lentohiekkakinoksineen. Stettinin 1. Pommersche
Haffin erottavat merestä Usedomin ja Wollinin
saaret. Satamat Itämeren rannikolla ovat myös-
kin jokien suissa, paitsi Schles\vig-Holsteinin

itärannikkoa, jossa lahtien perukoissa on hyviä
luonnonsatamia.

Geologinen rakenne ja pinnan-
muodostus on sangen vaihteleva. Koko poh-
joisosan täyttää yhtenäinen, nuorista aineksista
syntynyt Pohjois-S:n alanko, keski- ja eteläosan

melkein kaikkia geologisia kausia edustava, rikki

silpoutunut vuorimaa, joka S:aan ulottuvia

Alppeja lukuunottamatta kuuluu n. s. länsi

eurooppalaiseen lohkomaahan. Se kiisittää S :.ssa

tähteitä kahdesta, jo kivihiilikauden lopulla val-

miiksi poimettuneesta vuoristosta, Böömiläisestä

ja Variskilaisesta, jotka sitten ankarain siirros-

ten, vajoamisten ja kuluttavani voimain vaiku-
tuksesta sortuivat raunioiksi. Raunioita ympä-
röiviin meriin laskeutui laajalti kivihiilikauden

ja sitä nuorempia kerroksia. Böömiläisen vuo
riston jätteitä ovat Böhmenvald ja Bayrischer
Wald, Yariskilaisen Vogeesit, Seh\varz\vald, Oden
wald, Spessart, Reinin liuskevuoret, Harz, Thu-
ringerwald, Fichtelgebirge, Erzgebirge ja Sudeetit.

Yariskilaisen vuoriston eteläiset osat ovat etu-

päässä arkeisista, Hunsriickistä Vogtlandiin vede-

tyn viivan pohjoispuolella taas etupäässä van-

hoista kerrostuneissa aineksista syntyneet. —
Pohjois-S:n alangon keskikorkeus on 50 m.
Keski-S:n vuorimaan 200 m ja Etelä-S:n vuori-

maan 400 m yi. merenp. (koko S:n 214 m)
;

maa siis viettää tasaisesti rannikolle kiisin. -

Penckin mukaan S. jaetaan kuuteen pääosaan.

Etelärajan itäosassa ovat metsä- ja karjatalou-

teen soveliaat S :n k a I k k i a 1 p i t (Algäun
alpit. Pohjois-Tirolin kalkkialpit, joissa S:n kor-

kein huippu Zugspitze 2,964 m yi. merenp. . Alt

bayrische Voralpen ja Berchtesgadener Alpen).

A 1 p p ie d u s t am a a ulottuu pohjoisessa S:n

Juraan ja Bayrischer Waldin (Einödriegel
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1,126 m) yli Böhmer\valdiin (S:n puolella Arber
1,457 m). Se on ylätasankoa, etelänsä Alppeja
peittäneen maajään jäljiltä järvi, suo- ja moreeni-
rikasta, verraten karua, pohjoisessa on Tonavan
laaksossa sangen hedelmällisiä lössialueita. L o u-

nais-S:n allasta rajoittavat pohjoisessa

Reinin liuskevuoret, Hessenin vuorimaa ja Tlrii-

ringenvald. Keskustana on oligoseeni-ajalla syn-

tynyt, pitkulainen, pengermaiden rajoittama

vajoamisallas, Ylä-Reinin laakso. Sen länsipuo-

lella ovat Vogeesit (Sulzer Belchen 1,423 m),
johon pohjoisessa Zaberner Steige nimisen notkon
toisella puolen liittyy Hardt (Kalmit 683 m).
Tämän ja Reinin liuskevuorten välissä on Pfälzer

Bergland (Donnersberg 687 m). Zaberner Steigen

kautta Reinin-laakso on yhteydessä Lothringenin
pari sataa m yi. merenp. kohoavan pengermään
kanssa. Laakson iläpuolella on Sch\varzwald
(Feldberg 1,494 m), jonka Kraichgauer Llicke

erottaa Oden\valdista (Katzenbuckel 628 m).
Tiiman pohjoisjatkona on Hessenin vuorimaahan
päättyvä Spessart (Geiersberg 609 m). Kraichgauer
Liicken kautta Reinin-laakso yhtyy frankkilais-

Ivaabilaiseen pengermäähän, joka idässä päät-
tyy Juraan (ks. Jura), pohjoisessa ulottuen

melkein Thiiringenvaldiin. Lounais-S:n allas on
(lukuunottamatta Juran tienoita) luonnon parai-

ten suosimia seutuja S:ssa; mineraalirikkauksia
<>n kuitenkin suuremmassa määrässä vain Loth-
ringenin pengermaassa, mutta siitä huolimatta
teollisuus kukoistaa muiden elinkeinojen rinnalla.

Maapallon mineraalirikkaimpia alueita sitävas-

toin on Maasista Elbeen ulottuva Keski-S:n
v u o r i s t o p e n g e r. Sen länsiosana ovat ylä-

tasangon luontoiset, moneen osaan jakaantuneet
Reinin liuskevuoret (ks. t.) Reinin molemmin
puolin, joiden jatkona idässä on rikkisilpoutu-

nut (Hessisches Waldgebirge, Vogelsberg, Rhön
y. m.), verraten matala (Rhönissä Wasserkuppe
950 m), karunlainen, mineraaliköyhä Hessenin
vuori- ja kumpumaa. Eteläosassa sen Reinin
liuskevuorista erottaa Hessenin painanne. Hes-
senin itäpuolella on Fichtelgebirgessä (Schneeberg
1.051 m) Böömiin rajoittuva, taajaan asuttu
Thiiringen. Fichtelgebirgestä luoteiseen jatkuvat
Frankemvald (Kieferle 868 m) ja helposti kul-

jettava Thiiringer\vald (Beerberg 983 m). Viime-
mainitun pohjoispuolella on Thiiringenin sydän,

hedelmällinen, n. 100-300 m yi. merenp. nouseva
kumpuinen Thiiringenin allas. Sen rajana poh-
joisessa on ylätasangon luontoinen Harz (Brocken
1,142 m). Harzin pohjois- ja luoteispuolella,

Keski-S:n vuoristomaan pohjoisimpina etuvar-

tioina ovat ne matalat, vielä liitukaudella poi-

mut tiineet vuoret (Wesergebirge, Wiehergebirge,
Teutoburgenvald; viimemain. 468 m), joita yhtei-

sesti nimitetäiiu alihercyniseksi kumpumaaksi.
Böömin pohjoiset rajavuoret S: ssa
ovat Erzgebirge (Fichtelberg 1,204 m), sen edus-

talla matalat Vogtländer Bergland ja Saksin
keskivuoristo. Erzgebirgestä itään Elbsandsteihge
birge 1. Saksin Sveitsi, kuuluisa luonnonkauneu-
destaan, Lausitzer Gebirge (Lausche 791 m),
Lausitzer Bergland (600 m) sekä Sudeetit (ks.

t.). Pohjois-S:n alanko ulottuu Keski-S:n
vuoristosta meren rantaan. Se on niinmuodoin
S:n maant. alueista laajin samoinkuin se on
yhtenäisin. Se on matalaa kumpumaata ja on
pinnalta syntynyt melkein kokonaan jääkauti

sista ja jääkauden jälkeisistä, jopa 200 m vah-
voista kerrostumista. Vain siellä täällä niiden

alta pistää esiin vanhempia, vuoriperustan muo-
dostavia aineksia. Näistä ovat taloudellisesti ta-

vattoman tärkeitä jopa 1.500 m vahvoja vuori
suolakerroksia sisältävät permikauden zechstein

kerrokset ja myös vanhemman tertiäärikauden
eoseenit, jossa tavataan melkoiset määrät rusko-
hiiltä. — Jääkaudella Fenno-Skandiasta tuleva

maajää todennäköisesti kolmasti peitti Pohjois
S:n alangon. Maajään sitten lopullisesti sulaessa

jään reuna ei peräytynytkään yhtäjaksoisesti.

Siellä, missä jään reuna pitemmäksi aikaa py-
sähtyi, muodostivat idästä länteen jään reunaa
myöten juoksevat sulavesivirrat leveitä uomia.
n. s. Baruthin. Berliinin ja Eberswaldin alku
virtauomat; pohjoisessa on vielä edellisistä eril-

lään Pommerin alkuvirtauoma. Viimemain. lu-

kuunottamatta kaikkien alkuvirtain yhteisenä

laskusuuna oli nyk. Elben alajuoksu. Maajään
peräydyttyä alkuvirrat katkesivat ja puhkaisivat
uusia laskusuita Baltilaisen järviselänteen poikki

:

siten syntyivät Veiksel ja Oder. Alkuvirtain uo-

mat näkyvät vielä selvästi; niissä virtaavat pää
joet itä-läntisissä mutkissaan, ja suurimmat lisä

joet käyttävät niitä. — Maajään reunamoree
neista selvimmät ovat Schles\vig-IIolsteinin poh-

joisrajalta suuressa kaaressa Länsi-Preussiin
ulottuvat harjujonot, joista jo Itä-Preussissa nä-

kyy hajanaisia osia. Nämä reunamoreenit ovat
Baltilaisella järviselänteellä, joka keskimäärin
100 m yi. merenp. kohoavana kynnyksenä on
alkuvirtalaaksojen ja meren välissä. Sen kor-

keimmat kohdat ovat Bungsberg (168 m) Hols-

teinissa, Helpter Berg (179 m) Mecklenburgissa.
Turmberg (331 m) Länsi-Preussissa, Kernsdorfer
Höhe (313 m) Itä-Preussissa. Jääkauden kerrok-
sille laskeutui varsinkin notkoissa ja laaksoissa

vahvalti alluviaalisia aineksia. Alangon länsiosa

on melkein katkeamatonta tasankoa ; siellä ovat

meren lietteestä syntyneet marskimaat ja silmiin

kantamattomat, paikoitellen kuivien hiekkanum
mien katkaisemat suot (Ost-Frieslandin suo 700
km 2

. Arembergin suo 1,600 km2
, Bourtanger Moor

1,300 km2
), jotka osaksi jo ovat kuivatut.

Vesistöt. S:n 150 joesta on 7 suurempaa:
Memel (Niemen), Veiksel, Oder, Elbe, Weser, Rein.

Tonava. Ne laskevat kaikki, Tonavaa lukuun
ottamatta. Pohjanmereen ja Itämereen, mutta vain

Weser on kokonaan S:n rajojen sisäpuolella.

Useimmat ovat juoksultaan tasaisia, ja kanavilla,

perkauksilla ja uoman oikaisuilla on niiden kulku-

kelpoisuutta vielä lisätty. Keski- ja Etelä-S:n

vuoristoalueella on viime aikoina patojärviä

(laaksosalpojai rakentamalla monesta pienestä

joesta tehty suuria voimalähteitä. -— Järviä on
runsaasti pohjoisessa maajään alueella ja etelässä

Alppien juurella. Mainittakoon Plöner See Hol-

steinissa, Sclnveriner -See ja Miiritz Mecklenbur-
gissa, Ukersee Brandenburgissa, Drazigsee, Leba
see ja Madiie Pommerissa. Gerichsee, Mauersee.

Lövventinsee, Spirdingsee Itä-Preussissa, Boden-
järvi (Sveitsin ja Itävallan rajalla), Ammersee.
Wiirmsee ja Cluemsee Baierissa.

Ilmasto on yleensä riippuvainen Atlantin

sääsuhteista ; Pohjois-S:n kautta kulkee Atlan-

tilta tuleva sykloni reitti. Välimeren vaikutusta
vastaan Alpit ovat tehokkaana rajamuurina.
Lännestä ja lounaasta tavallisesti puhaltavat tuu-
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-f-17,2°C, (erotus
—4,4°C, +17,7°C
— 1,«°C, +18,4°C
gissa (Reinin

(18,«°C), +9,6°C.

let tuovat kesällä viileyttä ja talvella lämpöä ja

ovat aina kosteita. Talvella toisinaan idästä pu-

haltavat tuulet aiheuttavat äkillisiä lämpötilan

laskuja. V:n keskilämpö koko S :ssa on -f-7,9°C

(merenpinnan tasalle muunnettuna -)-9,i°C),

tammikuun —2,3 °C, heinäkuun +17,2
Q
C. Erotus

kylmimmän ja kuumimman kuukauden keskiläm-

mön välillä on 19,4°C. Suurin on erotus idässä

ja etelässä, suojaisia laaksoseutuja lukuunotta-

matta, pienin luoteessa, jossa vallitsee valtameri-

ilmasto viileine kesiueen ja tuskin kuukautta
kestävine talvineen. Idässä kylmät talvet kestä-

vät 3 kuukautta, ja esim. Oder on jäässä 80 p.,

alisen Elben jäätyessä 20-30 p:ksi. Etelässä tal-

ven lämpötila ei ole tuntuvasti alhaisempi kuin

luoteessa, mutta kesän korkeampi lämpö tekee

vuodenaikojen välisen lämpöeron siellä melkein

yhtä suureksi kuin idässä. Niinpä on Hampu-
rissa tammikm keskilämpö -j-0,s°C, heinäkin

16,»°C), v:n +8,s°C, Tilsitissä

(22,i °C), +6,3°C. Niirnbergissä

(19,7 °C), +8,4°C. Strassbur-

laaksossa) +0,6°C, -fl9,5°C
— Vuotuinen sademäärä vaih-

telee 1,800 mmrstä (Brockenilla) 400 mm:iin
(Saalen varrella). Eniten sataa vuoristojen tuu-

lenpuoleisilla rinteillä, siis yleensä Keski- ja

Etelä-S :ssa. Runsaasti sataa myöskin luoteisran-

nikolla. Vähäsateisempia seutuja on Itä-S. Suu-

rin osa sateesta tulee kesällä.

Kasvisto. Pohjois-S :n alangon leimapuuna
on pyökki, joka muodostaa varjoisia, aluskasvil-

lisuutta vailla olevia metsiä siellä, mistä viljely

vielä ei ole tunkenut sitä pois. Pyökki nousee

800 m:iin yi. meienp.. mutta rinteillä pyökin
seassa kasvaa kuusia y. m. Pyökin ohella tasan-

gon metsiä muodostavia puita ovat tammi, saarni,

haapa, jalava y. m. Kosteammilla mailla, var-

sinkin jokien tulva-alueilla, niiden lisäksi kas-

vaa koivuja, leppiä, pajuja. Nummi- ja suokas-

villisuus on samanluontoinen kuin meillä. Kui-
tenkin puuttuvat useat meillä kasvavat arktiset

lajit, toisia tavataan relikteinä (suomuurain, suo-

pursu y. m.). Toiselta puolen jokilaaksoja myö-
ten etelästä ja kaakosta käsin on tunkeutunut
muutamia Pohjois-S :lle outoja lajeja. — Balti-

laisen kasvillisuuden eteläraja kulkee jokseenkin
Pohjois-S :n alangon eteläreunaa myöten. Siellä

se kohtaa saksankuusen ja Alpeilta pohjoiseen

päin levinneen kasvillisuuden pohjoisrajan. Vuo-
ristoalueella kasvillisuusmuodot vaihtelevat kor-

keusasteiden mukaan; vuoristometsät kasvavat
500-1,100 m:n välillä. — Eläimistö on ih-

misen vaikutuksesta muuttunut vielä enemmän
kuin kasvillisuus. Karhu on kokonaan suku-
puuttoon hävitetty, susi tavataan vain paikoitellen

Koillis-S:ssa ja Lothringenissa, ilves Alpeilla,

majava paikoin Elben rämeseuduilla. Saksanhirvi,
metsäkauris, hirvi, villisika ovat säilyneet vain

erityisten suojelustoimenpiteitten avulla. Kettu
ja rusakkojänis ovat yleisiä. Kuusipeura ja ka-

niini ovat muualta tuotuina vähitellen metsitty-

neet. Lintumaailma verraten rikasta, varsinkin

Pohjois-S :n järvialueella. Matelijoita tavataan
vain 12 lajia, useimmat lounaassa. Elben itäpuo-

lella elelee suokilpikonna. Sammakkoeläimiä on
18 lajia. Vedet jokseenkin kalarikkaita.

Väestö ja asutus. Asukkaista l910oliS:n
alamaisia 63,664,341. ulkomaalaisia 1.259,873

(Itävallan alamaisia 634,983. Alankomaiden
144,175, Venäjän 137,697, Italian 104,204. Sveit-

sin 68,257, Unkarin 32,079, Tanskan 26,233, Rans-
kan 19,140, Englannin 18,319, Luxemburgin
14.356, Belgian 13,455). Kansallisuudeltaan (kie-

leltään) 1900 S:n 56,367,178 as :sta oli saksalai-

sia 51,883,131 (92,05%), puolalaisia (sekä masu-
reja ja kasubeja) 3,328,751 (5,9%; asuvat Pose-

nissa, Sleesiassa, Länsi-Preussissa sekä työmie-

hinä Westfalenin ja Reinin-maakunnan tehdas-

alueella), ranskalaisia (ja valloneja, Malm6dy'n
ympärillä Reinin-maakunnassa) 223,551 (0,4%;

Elsass-Lothringenissa), tanskalaisia 141,061

(0,25%; Schlesvvig-Holsteinin pohjoisosassa), tsek-

kiläisiä 107,398 (Ylä-Sleesiassa ja Saksin kunin-

gaskunnassa), liettualaisia 106,305 (Itä-Preus-

sissa), vendejä 93,032 (Lausitzissa), alankomaa-

laisia 80,361 (Reinin-maakunnassa), italialaisia

65,930 (hajallansa), friisiläisiä, englantilaisia

y. m. Kaksikielisiä (saksaa ja jotain muuta
kieltä) oli 252,918 (0,45%). S:n rajain ulkopuo-

lella saksalaisia asuu pääväestönä Itävallassa

(9,950,266, 1. 35,6%; 1910) ja Sveitsissä (2,499,154.

1. 69%; 1910). Uutisasukkaina, vuorityömiehinä.

käsityöläisinä y. m. saksalaisia on suurin jou-

koin asettunut Unkariin (2,037,435 1. 9,8% Un-
karin as:sta 1910), varsinkin Siebenburgeniin

(1100-luvulta alkaen), sekä Venäjälle (n. 2 milj.).

Itämeren-maakuntiin (jo kalparitarien aikana).

Puolaan sekä Mustanmeren pohjoispuolella ole-

ville seuduille ja Volgan keskijuoksun varsille

(1700- ja 1800-luvuilla). Lukuisasti saksalaisia ou

liikemiehinä y. m. muissakin Euroopan maissa,

varsinkin Ranskassa ja Englannissa. Muissa maan-
osissa saksalaisia on vähimmin Aasiassa (tämän

vuosis. alussa n. 50,000, joista 35,000 uutisasuk-

kaina Kaukaasiassa) ja Afrikassa (S:n sikäläi-

sissä siirtomaissa 1913 asui 18,362 saksalaista,

jonka lisäksi melkoinen osa Etelä-Afrikan buu-

reista on sukuperältään alasaksalaisia). Austraa-

lian mantereella 1911 oli 32,990 S:ssa syntynyttä

(4,8% kaikista ulkomailla syntyneistä), lukuun-

ottamatta lukuisia Austraaliassa syntyneitä sak-

san kieltä puhuvia. Tämän vuosisadan alussa las-

kettiin Austraalian mantereella ja saaristossa

saksalaisia asuvan kaikkiaan n. 100,000. Suurin

osa S:sta meren taakse siirtyneistä on asettunut

Ameriikkaan. Etelä-Ameriikassa heitä on Bra-

siliassa (etupäässä maanviljelijöinä kolmessa

etelävaltiossa; kaikkiaan n. 400,000), Chilessä (n.

20,000) ja Argentiinassa. Kanadassa oli S:ssa

syntyneitä 1911 39,577 (kaikkiaan sukuperältään

saksalaisia oli 393,320; enemmän vain englanti

laisia ja ranskalaisia) ja Yhdysvalloissa 1910

2,501,333 (yli 100,000 oli New Yorkin, Illinoisin.

Wisconsinin, Pennsylvanian, Ohion, Michiganin.

New Jersey'n ja Minnesotan valtioissa), 1. 18,5%

ulkomailla syntyneistä, s. o. enemmän kuin mis-

sään muussa maassa syntyneitä Isoa Britanniaa

lukuunottamatta. — Saksalaiset, jotka kuuluvat

germaanilaisiin kansoihin, ovat säilyneet rotu-

ominaisuuksiltaan verraten puhtaina vain Luo

teis-S:ssa, Reinin, Elben ja Pohjanmeren väli-

sellä alueella. Idässä saksalaiset ovat sekaantu-

neet tummaverisiin slaavilaisiin, etelässä samoin

tummaverisiin kelttiläisiin ja lyhytkalloisiin esi-

arjalaisiin, n. s. turaanilaisiin kansoihin. — Us-

konnoltaan saksalaisista 1910 oli protestantteja

39,991,421 (61.e%), roomal. -katolisia 28.821,453
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(36,7%), muita kristittyjä 283,946, juutalaisia

615,021 (1%), muita 214,152. Roomal. -katoliset
ovat enemmistönä Baierissa (70,s% asjsta), Ba

denissa (59,s%) ja Elsass-Lothringenissa
(. "T « > - ,

sekä huomattavana vähemmistönä Preussis-a

(36,s%), Hessenissä (31%), Wurttembergissä

(30,4%) ja 01deiihur<iis>a (22,»%). Kaikkialla

muualla liritä on alle "!.:,'',. Juutalaisia asuu Lou-
uais-S:ssa (Hessenin asusta on juutalaisia ',-'.

Elsass-Lothringenin l,e%, Badenin 1.2%. \Val-

deckin 1%), Preussin itäosissa, ent. 1'uolau ku-

ningaskunnan alueilla sekä Lounaisosissa ja Ber-

liinissä (kaikkiaan Preussin as:ista l%)jaHam-
purissa (1,9%). — Kielestä ks. S:n kieli ja
kirjallisuus. — >S:n nvk. alueen asukas
määrä 181G oli 24,833,000, L825 28,113,000,

1850 3f). 397.000, 187f> 42,729,000, 1900 56,367,000.

Y. 1!ilii 1,000 miestä kohti tuli l,026naista. Syn-

tyneisyys kohosi viime vuosis. keskivaiheilla

i 1851-60 keskimäärin vuosittain 36.8°/ o: kuolleina

syntyneet lukuunotettuina) v:een 1870 (42,6°/oo;

1871-80 keskimäärin 39,i° Oo) alentuen sitten ta-

saisesti 29.i°/oo:een 1912 (1901-10 keskimäärin

33,»°/oo; syntyneistä oli aviottomia 8,e%, kuol-

leina syntyneitä 3%). Syntyneisyyden alentuessa

on kuolleisuus alentunut vielä nopeammin (1871-80

keskimäärin 28,8°/ o; 1901-10 keskimäärin

19,7°/oo; 1912 16,4°/oo; kuolleena syntyneet lukuun-

otettuina), joten ylisyntyneisyys on huomatta-
vasti suurempi kuin ennen (1851-60 keskimäärin
9u

/00 . 1901-10 keskimäärin 14. 3 °/co)- Siirtolaisuus

on S:sta vienyt kansaa valtamerten takaisiin

maihin enemmän kuin mistään muusta maasta
lukuunottamatta Isoa Britanniaa; vv. 1821-1013

Yhdysvaltoihin saapui S:sta kaikkiaan ").483.726

saksalaista (17,7% kaikista Yhdysvaltoihin muut-
taneista). Suuret siirtolaiskaudet S:ssa olivat

1852-54. 1866-73 ja 1880-93. Huippukohtansa
siirtolaisuus saavutti 1881. jolloin maasta lähti

220,902 henkeä. Tällä vuosis. saks. ja ulkomaa-
laisten satamien kautta lähteneitä saks. siirto-

laisia oli eniten 1903, 36.310 (0.62°/oo koko väes-

töstä), vähiten 1912. 18.545 (0.28°/00 ), ollen 1913

25,843 (0.39°/oo)- Siirtolaisuus S:n satamista.

Hampurista ja Bremenistä on kuitenkin kasva-

mistaan kasvanut f 190(1 lukumäärä oli 150.432

ja 1913 432.297), mutta se johtuu yhä paisuvasta,

S:n satamien kautta suuntautuvasta Itävalta-Un-

karista ja Venäjältä lähtevästä siirtolaistulvasta

i mainituista siirtolaisista 1913 oli lähtöisin S:sta
IS. 440. Venäjältä 203.764. Hiivalta-Unkarista

199,496). Suurin osa saksalaisista lähtee Yhdys
valtoihin (1913: 19.124; muualle Ameriikkaan
lähti 6,260, Austraaliaan 359). Siirtolaisuuden

ollessa nyk. näin pieni, ei se sanottavasti vä-

hennä väestön kasvamista, joten S:n asukasluku
1905-10 vuosittain lisääntyi keskimäärin l.»e%

(enemmän kuin missään muussa Euroopan ger-

maanilaisessa maassa). Väestön lisääntyminen
tulee melkein yksinomaan kaupunkien hyväksi.

V. 1867 asui kaupunkikunnissa (2,000 as. ja

enemmän) 34,8%, 1880 41,4$ 1900 54,8'^ ja

1910 60% koko asukasmäärästä 1. 38,971,406 hen-

keä (3,740. kaupunkikunnassa). Tästä tuli 4S

suurkaupungin (100,000 as. ja yli) osalle 13,823,348

henkeä (7 kaupungissa on yli äoo.ooo as.; näistä

on yksi. Berliini, kahdenmil joonan kaupunki),
223 keskikokoisen kaupungin (20,000-100,000 as.)

osalle 8.677.9.").") henkeä ja 1 ,028 pikkukaupungin

[5,000-20,000 as., osalle 0.172.333 henkeä. -Asu-
kastiheys maan eri osissa vaihtelee tuntuvasti:

suurin se on Reinin laaksossa. Pohjois-Westfale
nista kaakkoon Saksin kuningaskuntaan ja siitä

itään Etelä-sleesiaan ulottuvalla alueella sekä

suurkaupunkien ympärillä.
Elinkeinot ovat S:ssa kehittyneet tasa

puolisemmin ja korkeammalle kuin missään muu
alla. Kehitys on ollut voimakas varsinkin S :n

valtakunnan syntymisen jälkeen 1871. Sen edel-

lytyksiä ovat runsaat, monipuoliset luonnonrik-
kaudet, viljava maa ja ennen kaikkea taloudelli-

seen työskentelyyn ja sitä tukevaan tieteelliseen

tutkimukseen harvinaisen kykenevä kansa. Ma.ail

mantaloudessa S. on tärkeä etenkin teollisuus- ja

kauppamaana, jommoisena sillä on toinen arvo

asema. Maatalouselinkeinot ovat merkitykseltään
toisarvoiset, muttei kuitenkaan laiminlyödyt.

Elinkeinojen suhteellinen merkitys S:ssa käy
ilmi elinkeinoluokituksesta. V. 1907 eli teolli-

suudesta ja vuorityöstä 42.«% (1895: 39,i%).
maataloudesta 28. « , i3r>.K<;i, kaupasta ja lii-

kenteestä 13,4$ (11,5%). S:n koko väestöstä

harjoitti jotain elinkeinoa 45. 5 $ : näistä hai

joitti maataloutta 35,s %, teollisuutta ja vuori-

työtä 40 <y, . kauppaa ja liikennettä 12.4%.
Maatalouden kukoistuskausi oli 1830:70-

luvuilla. Sitten ilmestyivät markkinoille amer.

vehnä ja ven. ruis (sittemmin ohra) alentaen

hintoja huolimatta yhä kasvavasta kulutuksesta,

jota S:n maatalous ei omin voimin olisi kyen
nytkään tyydyttämään. Pelastaakseen S:n maa
talouden uhkaavasta perikadosta ja estääkseen

S:aa elintarpeiden saannissa joutumasta koko
naan ulkomaista riippuvaksi, hallitus 1879 asetti

maataloustuotteille suojelustullin, jota sittemmin

yhä on korotettu. Muullakin tavoin tuettuna

(rautatietariffeillä y. m.) maatalous ja etenkin

maanviljelys on säilyttänyt elinvoimansa ja suu

ien merkityksen, vaikka se ei enää kokonaan
kykenekkään tyydyttämään tarvetta. Yhä paranta-

malla maanviljelysmenetelmiä, lannoitusta, muok-
kausta, kuivaamalla soita ja rämeisiä jokilaak-

soja (Briiche) ja karjaa jalostamalla on maa
talouden tuotantoa lisätty sekä absoluuttisesti

että käytettyyn pinta-alaan verrattuna. Maan
omistusolot kehittyvät voimaperäisen maatalon

den tarpeita vastaavalla tavalla. V. 1907 S:ssa

oli kaikkiaan 5,736.082 viljelmää (1895 : 5,558,317),

joista pieniä ja keskikokoisia talonpoikaisviljel

miä (omistavat maataloudellisesi käytettyä maata
alle 20 ha) oli 5,450,325, suur-talonpoikaisviljel

miä (20-100 hat 262,191 ja suurtilaviljelmiä (yli

100 ha) 23,560. V. 1895 vastaavat luvut olivat

5,251,489. 281.707 ja 25,061. V. 1907 oli maa
taloudellisesti käytettyä maata 31.S34.S74 ha.

siiln pienet ja keskikokoiset talonpoikaisviljel-

mä1 omistivat 48.:, %. suur-talonpoikaisviljelmät

29,»%, suurtilaviljelmät 22..';. vastaten 45,a,

30,.i ja 24.i% 1895. Huonoimmalla kannalla

tnaanomistusolol oval Itä-S:ssa, Elben itäpuolella

olevissa Preussin maakunnissa sekä Meeklen

burgissa. Siellä maa suureksi osaksi on suur-

tiloina maalaisaatelin kasissa (lti-elbeliisella

.'li 11a on 8
/j kaikista yli 500 ha käsittävistä

tiloista). Suurtilavil jelmillä oli 1907 Mecklenburg-
Sehwerinissä hallussaan 59.7 %. Mecklenburg-
Strelitzissä 60% sekä koko Preussissa 28. i

'

;

maataloudellisesta käytetystä alasta. Länsi- ja
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Etelii-.S :ssa sitävastoin suurin osa maasta kuu-

luu pienille ja keskikokoisille talonpoikaistaloille

(paitsi Oldenburgissa, jossa suur-talonpoikais-

tiloilla on 4(3.2% maasta). Itä-S :ssa maatalous
siitä syystä ei ole niin intensiivistä kuin Länsi -

ja Etelä-S:ssa: maanviljelyksessä perunalla on

suhteettoman vallitseva asema, useiden viljakas-

vien sato ha kohden on tuntuvasti huonompi
kuin Länsi- ja Etelä-S:ssa (Itä-Preussissa esim.

ruis tuottaa ha kohden 1,55 ton., sen esim. Reinin-

maakunnassa tuottaessa 1,95 ton. j. n. e.) ja

karjatalous on huonommin kehittynyt kuin Länsi-

ja Etelä-S :ssa y. m. - Viljelmistä oli 1895

vuokraviljelmiä 46,9%; niihin kuului 12,4%
maataloudellisesta käytetystä maa-alasta. Eniten
vuokraviljelmiä on Anhaltissa. Oldenburgissa,
Mecklenburgissa ja Elsass-Lothringenissa.

V. 1900 S:n pinta-alasta oli peltoa ja puutarhaa
-ekä viinitarhoja 48.8 %. niittyä ja laidunta

16%, metsiä 25.9%, muuta 9. s %. — Satomäärät
1918 olivat: vehnän (ynnä speltin) 5,094.400 ton.

(1903: 4,003.000 ton. ; tuonti 1913 2.563,800 ton..

vienti 733,100 ton.: jauhettu vilja lukuunotet-

tuna), rukiin 12,222,400 ton. (vastaavat luvut:

9,904,500 ton.; 353,500 ton., 1.159,600 ton.).

ohran 3,673,300 ton. (3,323,600 ton.; 3.238,200 ton..

5,100 ton.). kauran 9.714.000 ton. (7.873,400 ton.:

505,000 ton.. 661.700 ton.); rukiin sadossa S:n
voittaa vain Venäjä, kauran sadossa Yhdysvallat

ja Venäjä. Perunan sato 1913 oli 54,121,100 ton.

(suurempi kuin missään muualla; 1903:

42,901,500 ton.). nurmiheinän 29.185.000 ton.

(1903: 26,355,000 ton.). Mainittuja viljelyskas-

veja viljellään kaikkialla S:ssa. vehnää ja ohraa
kuitenkin enemmän etelässä. laaksoseuduissa

paremmilla ja lämpimämmillä mailla, ruista ja

kauraa pohjoisessa ja vuoristoseuduissa, perunaa
itii-elbeläisissä maissa (raaka-aineeksi aatelis-

tiloilla oleviin viinapolttimoihin) ja teollisuus-

seuduilla (huokeahintaisuutensa takia varatto-

mamman työväestön pääravintoaine), nurmihei-
nää lännessä ja etelässä (Preussin heinänsato
on vain 50% S:n heinänsadosta, vaikka sen

maataloudellisesi käytetty pinta-ala on 66 %
koko valtakunnan vastaavasta alasta). — Muita
viljelyskasveja on vielä : tattari, sokerijuurikas
i viljellään etenkin Ellien ja Weserin keskijuok-
siin välillä sekä isleesiassa ; tiliv. 1912-13 jalos-

tettiin raakasokeritehtaissa 16,6 milj. ton. juu-

rikkaita, enemmän kuin missään muussa maassa),
humala (sato 1913 10,618 ton., 1912 20,564 ton.;

viljellään etupäässä Baierissa, Elsass-Lothrin-

genissa ja Wurttembergissä) , tupakka (1912:

38,856 ton., viljely vähenemässä; viljellään etu-

päässä Elsassissa. Reinin Pfalzissa, Pohjois-

Baierissa ja Uckermarkissa Pohjois-Branden-
Imrgissa. Euroopassa vain Unkarissa ja Venä-
jällä viljellään enemmän tupakkaa), pellava

laajallansa, varsinkin Itä-Preussissa. viljely

vähenemässä), hamppu (Etelä-S :ssa, viljely vä-

henemässä), rapsi, juurikas. Yärikasvien vil-

jely on supistunut mitättömiin. Viiniköynnöstä
viljellään Baierin Pfalzissa. Reinin-maakunnassa,
Ifessenissä ja Elsass-Lothringenissa (satomiiärä
vaihteleva: 1913 1 milj. hl, 1904 4.» milj. hl).

Tärkeä on kasvitarhanhoito kaikkien suurkaupun-
kien ympäristössä sekii m. m. Erfurtin, Quedlin
burgin ja Bambergin seuduilla. Iledelmäpuu-
tarhanhoito kukoistaa varsinkin Thäringenissä,

Saksin maakunnassa. Badenissa ja Vurttem-
bergissä; 1900 S :ssa oli 52.8 milj. omenapuuta.
25,i milj. päärynäpuuta, 69,4 milj. luumupuuta
ja 21.5 milj. kirsikkapuuta. Sato ei riitä tarpei-
siin. — Karjanhoito on kvantitatiivisesti
laiminlyöty maanviljelyksen takia. Tuotteiden
ulkomailta tuonti on suurempi kuin maanvilje-
lyksen tuotteiden tuonti ja on nopeasti kasva-
massa. V. 1912 S:ssa oli 4.523.100 hevosta (1892:
3,836,300), 13,100 muulia ja aasia (6,700).

20,182.000 nautaa (17.555,800). 5.803,400 lam-
masta (13.589,700). 3,410.400 vuohta (3,091,500).

21,923,700 sikaa (12.174,400). 82,702,000 kanaa,
hanhea y. m.. 2.630,800 mehiläispesää. Nauta-
karjaa pidetään varsinkin Luoteis-S :n marskeilla,
missä karja paikoitellen vuoden umpeensa voi

käydä laitumella. (alankorotu. hyvälypsyinen.
syöttönauta). sekä Etelä-S :n mehevillä vuoristo-:

niityillä (ylänkörotu, hyvälypsyinen, työjuhdaksi
sopiva). Hevoshoidon pääpaikat ovat itä-elbeläi-

sissä maissa (Mecklenburgissa ja Itä-Preussissa
kuuluisia hevossiitoslaitoksia). Etelä-Baierissa ja

Elsass-Lothringenissa. Nopeasti kehittyvä sian

hoito on keskittynyt Pohjois-S :aan. Ulkomaisen
villan kilpailun takia yhä vähenevän lampaan-
hoidon pääalueet ovat Koillis-S :ssa, Länsi-S:n
nummimailla ja muutamilla vuoristoseuduilla.

Vuohia pidetään Keski-S:n vuoristoissa ja teol-

lisuusseuduilla. siipikarjaa pohjoisessa, mehiläisiä
alankomaan nummilla ja Badenissa sekä Wiirttem-
bergissä. — Kai a s t u s on kehittynyt nopeasti
hallituksen tukemana (kalastussatamia, kala-

junia, avustuksia ja helpotuksia) ja yhdistysten
kannattamana (Deutscher Fischereiverein). Pää-
merkitys on Pohjanmeren kalastuksella; sikäläi-

sen kalansaaliin ja kalavalmisteiden arvo 1913
oli 42,6 milj. mk. (151.6 milj. kg), Itämeren
kalastuksen tuotteiden arvon ollessa 12,8 milj. mk.
(35,t milj. kg). V. 1906 vastaavat arvot olivat

24.4 milj. ja 8.9 milj. mk. Pyydystetään silliä,

turskaa, kampelaa, ostereita y. m. Tärkeimmät
kalasatamat ovat Geestemiinde, Norderney ja

Aitona. Sisävesikalastusta harjoitetaan virroissa

(joissa sitä kuitenkin haittaavat vesirakennukset

ja tehtaiden sekä kaupunkien likavedet) ja kala-

lammikoissa (paljon etenkin Lausitzissa, Slee-

siassa ja Luneburgin nummella). Sisävesikalas-

tuksen saaliin arvo on n. 50 milj. mk. — Edisty-

misestään huolimatta S :n kalastus ei kykene
läheskään tyydyttämään tarvetta; 1913 S:aan
tuotiin kalaa ja kalavalmisteita 173. 4 milj. mk :n

arvosta, viennin ollessa arvoltaan I6.4 milj. mk.
— M e t s ä s t y s t ä harjoitetaan urheiluna ; saa

liin (jäniksiä, peltopyitä, metsäkauriita) vuotui-

nen arvo on n. 20-25 milj. mk. — Metsän-
hoito saatettiin S :ssa ennen kuin muualla

järkiperäiselle kannalle. Istuttamalla metsää num-
mille y. m. viljelykselle kelvottomille maille ja

huolehtimalla uuden metsiin istutuksesta kaade-

tun tilalle on säilytetty S:n metsät häviöltä, jopa

hieman lisätty niiden pinta-alaa (0.2%:lla 1883-

1900). Metsäin kulutus on kuitenkin hyvin suuri.

nousten 1907 48. « milj. m*:iin kiinteätä mittaa.

Suuret määrät puutavaroita täytyy tuoda lisää

ulkomailta. Metsiä 011 enimmän idässä sekä Keski

ja Etelä-S :n vuoriseuduilla (Schleswig-Holsteinissa

metsiä 1900 oli 6,7 %, Badenissa 37.- % pinta -

alasta). Havumetsiä on 66,5 %, lehtimetsiä 33,5 %
metsäalasta. Valtiot omistavat metsistä 30, s %.
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V u o r i t y ö ja teollisuus. S :n vuori-

työllä on vanhat, mainehikkaat juuret; kukois-

tava se oli 1100-luvulta 30-vuotiseen sotaan asti.

Tuotteina olivat jalometallit. Sitten 1700-luvulla

vuorityö uudelleen voimistui ja alkoi seur. vuosis.

nopeasti kasvaa. Merentakaisten maiden kilpai-

lun takia jalometallien tuotanto S:ssa niinkuin

muuallakin Euroopassa kuitenkin on menettänyt
merkityksensä ja päätuotteina oval nyk. kivihiili.

rautamalmi ja suolat. Niiden tuotannossa vain

Yhdysvallat ja Englanti voivat kilpailla S:n
kanssa. Vielä voimakkaammin kehittyvän teolli-

suuden raaka-ainetarvetta vuorityö ei enää kykene
tyydyttämään; useiden raaka-aineiden tuonti

ulkomailta on melkoista suurempi kuin vienti

sinne. — V. 1912 S:ssa oli kaikkiaan 4.307 kai-

vosta ja metallurgista teollisuuslaitosta (niistä

3.029 Preussissa), joissa 1,184,255 työntekijää

(1,030,589 Preussissa). Näistä kivihiili- ja rusko-

hiilikaivoksissa sekä koksi-, briketti- y. m. s.

teollisuuslaitoksissa työskenteli 718.G73 henkeä,

rautakaivoksissa 40,877 henkeä, suolakaivoksissa

ja saliineissa 37,884 henkeä, lyijy-, hopea- ja

sinkkikaivoksissa 22,314 henkeä sekä vaski- ja

arsenikkikaivoksissa 13,228 henkeä. Tärkein

vuorityön tuotteista on kivihiili; 1912 sitä lou-

hittiin 174,9 milj. ton. (vain Yhdysvalloissa ja

Englannissa enemmän), arvoltaan 2,632 milj. mk.
(1892: 71,4 milj. ton., arvoltaan 648 milj. mk.).

Suurimmat kivihiilikentät ovat Ruhr-joen laak-

sossa Reinin-maakunnassa ja Westfalenissa

(Ruhrin alueelta 1906 saatiin 57 % kaikesta kivi-

hiilestä), Ylä-Sleesiassa Puolan rajalla (22%;
maan sisäiset kivihiilirikkaudet suuremmat kuin
missään muualla S:ssa), Saarin alueella Reinin-

maakunnassa ja Lothringenissa (12%; valtion

hallussa) ; vielä louhitaan kivihiiltä Ala-Sleesiassa

YValdenburgin ympärillä. Saksin kuningaskun-
nassa Zwickaun ja Lugaun tienoilla, Aachenin
luona. Saksin maakunnassa sekä Wesergebirgessä

ja Pohjois-Baierissa. Kivihiilen lisäksi saadaan
ruskohiiltä, 80,a milj. ton. arvoltaan 222 milj. mk.
1912 (enemmän vain Itävalta-Unkarissa), etenkin

Saksin maakunnassa (36% 1906), Etelä-Branden-
burgissa ja Reinin-maakunnassa Kölnin länsi-

puolella. Turvetta nostetaan suuret määrät Poh-
jois-S:ssa ja Baierissa. Koksia, brikettejä y. m. s.

valmistettiin S :ssa 77,2 milj. ton. Kivihiiltä S.

louhii yli oman tarpeen; 1913 sitä vietiin ulko-

maille (Itävalta-Unkariin, Alankomaihin. Bel-

giaan. Ranskaan. Venäjälle y. m.) 34,6 milj. ton..

jota vastaan ulkomailta (Englannista) tuotiin

10,5 milj. ton. Ruskohiiltä sitävastoin ei saada

riittävästi; sitä täytyi tuoda Ttävalta-Unkarista

7 milj. ton.. viennin ollessa mitättömän pienen.

Koksia y. m. s. vietiin 9.6 milj. ton., tuotiin

vain O,; milj. ton. — Tärkeytensä puolesta toi-

sella sijalla on rautamalmi; 1912 sitä louhittiin

27,2 milj. ton. (Yhdysvalloissa vain enemmän),
arvoltaan 135 milj. mk. S:n tullipiiriin kuulu-

van Luxemburgin tuotanto lukuunotettuna määrä
nousi 32.; milj. tonniin. Tärkein rautamalmialue
on Lothringenissa, Ranskan rajalla. Lisäksi

rautaa saadaan Reinin-maakunnassa. Hessen-

Nassaussa y. m. Rautateollisuuden suunnattoman
voimakkaan kehityksen takia oma rautamalmi
ei läheskään riitä: 1912 tuotiin ulkomailta (Ruot-

sista. Hanskasta. Espanjasta y. m.) lisää

14 milj. ton. Vienti (Belgiaan ja Ranskaan)

oli vain 2,a milj. ton. — Muista mineraalikunnan
tuotteista tärkeimmät ovat suolat. Mahtavat
aina 1.500 m vahvat, todennäköisesti maapallon
laajimmat suolakerrokset leviävät Pohjois-S :ssn

Holsteinista Poseniin asti ; suuria suolakerroksia

on lisiiksi YVurttembergissä, Thiiringenissä, Loth
ringenissa ja Baierissa. Tärkeimmät ovat kali-

suolat, joiden tuottajana S. on melkein monopoli
asemassa; kalisuoloja on varsinkin Harzin ympä-
rillä Stassfurtin tienoilla. V. 1912 niitä louhit

tiin ll,i milj. ton. (1906 5.5 milj. ton.). Vuori-
suolaa louhittiin 1.3 milj. ton.-. lisäksi valmis

tettiin 0.7 milj. ton. suolaa 3 milj. m 3 :stä suola-

vettä. Vuori- ja kalisuolojen raaka-ainesarvo oli

155 milj. mk. — Huomattava on vielä sinkki-

malmin (Sleesiassa, Harzissa y. m.; 643,600 ton.).

vaskimalmin (Harzissa. Thiiringenissä ja Y\ esi

falenissa; 969.300 ton.), lyijymalmin (Ylä-

Sleesiassa, Harzissa, Reinin-maakunnassa y. m.:
142,800 ton.) ja polttoöljyn (Liineburgin num-
mella, Ala-Elsassissa; 135,000 ton.) tuotanto. Li-

säksi saadaan rikki-, hopea-, arsenikki-, volframi
tina-, koboltti-, nikkeli- ja vismuttimalmia. as-

falttia, grafiittia, kaoliinia, savea, kaikenlaisia

rakennuskiviä y. m.. V. 1914 löydettiin Wende-
nissä West falenissa platinaa, jota tutkimusten
mukaan siellä on yhtä runsaasti kuin konsanaan
muualla. — Useimpia yllämain. malmeja ja mi-

neraaleja ei saada riittävästi, vaan täytyy tuoda
lisäksi ulkomailta suuret määrät. — Mineraali-

lähteitä on S:ssa paljon, monet niistä Euroopan
tunnetuimpia terveysvesiä. Lähderikkaita ovat

Sch\varz\vald, Reinin liuskevuoret. VVesergebirge,

Sudeetit. Riesengebirge: mainioimpia ovat Sel-

ters, Pyrmont. Nauheim, Wiesbaden. Ems. Aachen.
Baden-Baden. Wildbad, Kissingen. Kreuznach. -

Meripihkaa saadaan Itä-Preussissa. — Vuorityön
tuotteiden jalostamista harjoitetaan tietysti etu

päässä niillä kivihiilialueilla. jotka ovat malmien
saantipaikkojen läheisyydessä tai jonne kuljetus

on erikoisen helppoa (vesiteitä). Etusijalla ennen
muita on Ruhrin alue. jonne kotimaisten mal-

mien lisäksi on helppo tuoda raaka-aineita ulko-

mailta Rein-virtaa myöten. Tärkeä rautamalmin
jalostusseutu on Elsass-Lothringen sekä myöskin
Sleesian kivib iilialue. mutta viimein, on turvan

duttava Oderia myöten tuotuun ruots. rautamal-

miin. Kaikissa S:n masuuneissa valmistettiin

1912 15,2 milj. ton. raakarautaa (Yhdysvalloissa

enemmän) arvoltaan 1.135 milj. mk. Suuri on
myöskin muiden malmien puhdistus: Ylä-slee

siassa sinkki-, Harzin tienoilla vaskimalmia, mo-
lemmissa paikoissa lyijymalmeja j. n. e. -—-Teol-
lisuuden ihmeteltävän voimakasta kehitystä

varsinkin viime vuosis. keskivaiheilta alkaen ovat

edistäneet maan mineraalirikkaus, erinomaiset

koti- ja ulkomaiset liikenneyhteydet, suurien pää-

omien muodostuminen (varsinkin ransk.-saks. so-

dan jälkeen, jolloin äkillisen pääomain maahan
tulvaamisen synnyttämä keinottelu aiheutti tila-

päisen ankaran liikepulan), saksalaisten kansal-

listunto y. m. Kehitys on luonnollisesti vienyt

aikaisemmin kukoistavasta käsityö- ja kotiteolli-

suudesta suurenmoiseen tehdasteollisuuteen. Kä-

sityö- ja kotiteollisuuden har joittajain absoluut-

tinen lukumäärä ei kuitenkaan ole vähentynyt,

päinvastoin jonkun verran lisääntynyt; käsityö

on saanut turvapaikan maaseudulla ja kotiteolli-

suus säilyy vielä monissa vuoristoissa Keski- ja
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Etelä-S:ssa. Kotiteollisuusseuduista ja niiden

tuotteista mainittakoon Riesengebirgen. Eulenge-

birgen ja Lausitzin vuoriston kankaat, Erzgebir-

gen leikkikalut, Plauenin ompele- ja pukutuot-

teet, Thiiringeniu hienotae-, metalli-, kori- ja

leikkikaluteokset, Harzin kankaat, Thiiringervval-

din ja Khönin leikkikalut ja puuteokset (keskus-

tana maailmankuulu Sonneberg), Spessartin puku-

tuotteet, Schwarzwaldin kellot, puuvilla- ja

silkkikankaat, Vogeesien ,.Markirchin tavarat",

Lothringenin helmiompelukset y. m. — Tehdas-

teollisuuden maant. leveneminen riippuu pää-

asiallisesti käyttövoiman (kivihiilen tai koskien)

sekä raaka-aineiden saannista, hyvistä liikenne-

suhteista, taajasta, kulutuskykyisestä väestöstä.

Ehdot täyttää paraiten Keski-S:n mineraalirikas

vuoristo, mutta myöskin Pohjois-S:n meri- ja

suuret sisämaankaupungit sekä Etelä-S:n lii-

kenne- ja asutuskeskukset ja koskiseudut ovat muo-
dostuneet suurenmoisen teollisuuden pesäpaikoiksi.

S:n virallinen tilasto ei ilmoita kaikkien eri teol-

lisuushaarojen valmistusarvoa, mutta niiden suh-

teellinen merkitys (lukuunottamatta muutamia
poikkeuksia, esim. kem. teollisuutta) käy ilmi

niiden työväestön lukumäärästä. Ammattitarkas-
tuksen alaisissa teollisuuslaitoksissa ja kaivok-

sissa oli 1912 työssä 7,271,725 henkeä (kaivok-

sissa ja metallurgisissa teollisuuslaitoksissa

1,184,255 henkeä). Näistä 1,130,740 työskenteli

konepajoissa y. m. s., 947,325 kutomoissa ja keh-

räämöissä, 694,320 ravinto- ja nautintoaineteh-

l.aissa, 662,980 kivi-, savi-, lasi- y. m. tehtaissa.

661.974 rauta- ja metallitehtaissa, 451,742 sa-

hoissa, puuteollisuuslaitoksissa y. m. s., 423,569

vaatetusteollisuudessa, 296.299 rakennusteolli-

suudessa, 197,326 graafillisessa teollisuudessa.

195,685 paperiteollisuudessa, 168,252 kem. teolli-

suudessa, 116.603 nahkateollisuudessa. — Rauta-,

metalli- ja koneteollisuuden eri haaroista mainit-

takoon rauta- ja teräsvalimot (tuotantoarvo 1912

853 milj. mk.), keittorautatehtaat (31 milj. mk.),

valantarauta- ja valantateräslaitokset (1.796 milj.

mk.) ja valssilaitokset (kiskoja, rauta- ja teräs-

levyjä, rautalankaa, rautatievaununpyöriä, putkia

y. m.; 2,189 milj. mk.), monet alallaan maail-

man ensimäisiä, useimmat sijaiten aikaisemmin
mainituilla rauta- ja kivihiilialueilla Reinin-maa-

kunnassa, Westfalenissa, Elsass-Lothringenissa,

Sleesiassa y. m. Laajemmalle alalle ovat levinneet

konepajat (höyrykoneita, kutomo-, kehruu-, so-

keri-, olut- y. m. m. tehtaiden koneita, ompelu-

koneita, polkupyöriä, automobiileja, moottoreita,

vetureita, vaunuja y. m.), joita on etenkin Ber-

liinissä, Duisburgissa, Dortmundissa. Dusseldor-

Eissa, Chemnitzissä. Magdeburgissa, Haliessa,

Leipzigissä, Dresdenissä, Kölnissä, Mannheimissa,
Krefeldissä, Braunsclnveigissä y. m. Erikoista

huomiota ansaitsevat kivääri- ja tykkiteollisuus

(hallituksen asetehtaat Spandaussa, Kruppin
tykkitehtaat Essenissä ja Ehrhardtin Diisseldor-

fissa), laivateollisuus (..Vulkan" Stettinissä,

..Germania" Kielissä, jossa myös hallituksen sota-

laivaveistämöt, Schichau Danzigissa, Blohm &
Voss Hampurissa, ..Rickmers Reismiihlen" Bre-

merhavenissa y. m., joiden uutisrakennukset 1912

olivat 114 yli 100 rek.-ton. vetoista höyryalusta,

yhteensä, 343,516 rek.-ton. brutto, enemmän vain

Englannissa, sekä 69 yli 50 rek.-ton. vetoista

purjealusta, yhteensä 9.582 rek.-ton. brutto).

sähköteknillinen teollisuus (Siemens & Halske,
,,A. E. G." y. m.) ja tiet. tarkkuuskojeitten val-

mistus (Berliinissä. Jenassa, Göttingenissä, Ham-
purissa, Leipzigissä y. m.). Vielä mainittakoon
rautatavarateollisuus (hienotakeita Solingenissa.

työaseita Remscheidissä, neuloja Iserlohnissa,

Aachenissa, Chemnitzissä, läkkipeltiteoksia ja

leikkikaluja Saksissa), jalometalliteollisuus (Ila-

naussa, Sckwäbisck-Gmundissä ja Pforzheimissä).

kelloteollisuus (paitsi Seh\varz\valdissa, jossa st

on taantumassa, Saksissa ja Sleesiassa) ja soitto

koneteollisuus (Berliinissä, Leipzigissä, Dresde
nissä, Kölnissä, Diisseldorfissa, Stuttgartissa, Ge
rassa, Kasselissa y. m.). — Kivi-, savi- ja lasi-

teollisuuden monista haaroista ovat mainittavim-
mat sementti- (Westfalenissa, Hannoverissa, Slee-

siassa, Hampurissa, Stettinissä y. m.), posliini

-

(Meissenissä, Charlottenburg-Berliinissä, Thiirin-

genissä y. m.) ja lasitehtaat (Brandenburgissa.

Sleesiassa, Saksissa, Baierissa), optillisten kojei

den työpajat (Berliinissä. Rathenovvissa, Dresde
nissä y. m.). — Voittamaton on S:n kemiallinen

teollisuus ; sen kehityksestä näkee parhaiten sak-

salaisten kyvyn mitä läheisimmin yhdistää tie-

teellinen ja käytännöllinen työskentely. Sen kor-

kea taso ilmenee jo siitä, että suurteollisuusmaat

Englanti ja Yhdysvallat ovat S:n kem. teollisuu-

den suurimpia ostajia. Eri haaroja ovat väriteol-

lisuus (mineraalivärejä Kölnissä, Miilheimissä.

Diisseldorfissa, Höchstissä, Koblenzissa, Mann-
heimissa; tervavärejä n. s. aniliini- ja alitsariiui-

värejä Lud\vigshafenissa, jossa oleva ,,Badische

Anilin- und Sodafabrik" on alallaan maailman
suurin ja jossa myös valmistetaan synteett istii

indigoa, Frankfurt a. M:ssa, Höchstissä, Berliinissä

y. m.; lyijykyniä ja värikyniä Niirnbergissä, jossa

m. m. Faberin telitaat. Miinchenissä, Geroldsgrii-

nissä y. m.), kem. ja farmaseuttisten preparaat-

tien (seerumien y. m. lääkkeiden, valokuvaus-

ainesten, hajuvesien y. m.) valmistus (Berliinissä,

Dresdenissä, Leipzigissä. Hannoverissa. Kölnissä.

Darmstadtissa y. m.), räjähdysaineteollisuus (val-

tion tehtaat Spandaussa, Ingolstadtissa, Ha-

naussa ja Friedrichsortissa Kielin luona), kem.

massatavarain (rikkiliapon, soodan, kalisuolojen

y. m.) valmistus, tulitikku-, lannoitusaine- ja

saippuateollisuus. — Tuotantoarvonsa puolesta

kutomateollisuus on ensimäisellä sijalla; sen haa-

roista puuvillateollisuudella on päämerkitys. V.

1914 S:n puuvillakehräämöissä pyöri 11.4 milj.

kehrää (Englannissa ja Yhdysvalloissa enemmän).
Tärkeimmät puuvillateollisuusalueet ovat: reini

läis-westfalenilainen (keskuksina Köln, Duisburg,

Elberfeld-Barmen, Miinclien-Gladbach), elsassilais-

badenilainen (Miilhausen, Colmar), lounais-baicri

lainen ja \viirttembergilainen (Augsburg, Kemp-
ten. Göppingen), pohjoisbaierilais-saksilais-thii

ringeniläinen (Hof, Plauen. Chemnitz. Zwickau,

Miihlhausen. Apoldah — Villateollisuutta harjoi-

tetaan etenkin Reinin-maakunnassa, Saksissa,

Thuringenissii. Wiirttembergissä. Lounais-Baie

rissa ja Elsassissa sekä erikoisesti veranvalmis-

tusta Brandenburgissa ja Ala-Sleesiassa. Pellava-

teollisuus työskentelee melkein yksinomaan vain

kotimaisia markkinoita varten (tehtaita etenkin

Sleesiassa, Lausilzissa. \\Vsi falenissa, jossa Bie-

lefeld mainittava), samoinkuin nuori juuttiteolli-

suus. Hampputeollisuus (purjekangasta, touveja)

on keskittynyt merikaupunkeihin. Silkkiteolli-
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suus kukoistaa varsinkin Krefeldissä ja sen ym-
päristössä. Vaatetusteollisuus on suurenmoi-

nen; sen pääpaikkoja ovat Berliini, Breslau, Er-

turt. Elberfeld, Miinchen-Gladbach, Bielefeld.

Frankfurt a. M. y. m. -- Ravinto- ja nautinto-

aineteollisuutta edustavat sokeritehtaat sokerijuu-

rikkaan viljelysalueilla (valmistus -.a milj. tön.

tiliv. 1912-13), olutpanimot (valmistus maailman
suurin, 1907 73.8 niilj. hl, josta Baierin osalle

18,4 milj. hli. viinatehtaat (varsinkin itä-elheläi-

-issii maakunnissa), myllyt (satamakaupungeissa),

margariini-, kaakao, hedelmä- ja lihasäilyke-

sekä tupakkatehtaat. — Puuteollisuus oq osaksi

keskittynyt metsäseuduille (sahoja I, osaksi

kaupunkeihin (huonekaluja: Berliinissä, Mönche-
aissä, Nurnbergissä y. m.: leikkikaluja: Nurn-

bergissä). Selluloosatehtaita ja puuhiomoita on

ko-kirikkailla mailla (Riesengebirgessii, I

birgessä, Ylä-Baierissa, Schwarzwaldissa)
,
paperi-

tehtaita monessa kaupungissa. • - Nahkateollisuu-

den pääpaikat ovat Etelä-S:ssa, Reinin-maakun-

nassa ja Sehles\vig-Ilolsteinissa. kumiteollisuu-

den muutamissa teollisuuskaupungeissa (Berlii-

nissä, Harburgissa, Hampurissa. Hannoverissa
\. m. i. Kaikenlaisessa graatillisessa teollisuu-

dessa S. on maapallon ensimäinen maa
:
keskus-

toja ovat Leipzig. Berliini. Stuttgart. Dusseldorf,

Munchen, Gotha.
Liikenne ja kauppa. Kotimainen lii-

kenne ja kauppa piiäsiviit kehittymään vasta sit-

ten kun S:n tulliliiton syntyminen 1834 vapautti

ne niistä kahleista, joihin S:n pikkuvaltioiden

tullirajat ne sitoivat (vielä Wienin kongressin-

kin jälkeen tullirajoja oli 38). Nykyänsä ne ovat

mitä paraimmalla kannalla, vaikka rautatieverk-

koa vielä jossain määrin haittaa keskityksen

puute, muistoina ajoilta, jolloin pikkuvaltiot laa-

tivat ratasuunnitelmansa pitämättä silmällä koko
valtakunnan yhteisiä etuja. Maantiet ovat

erinomaisessa kunnossa: tämän vuosis. alussa

niitä, oli kaikkiaan 130,000 km (1857: 30.000

km). — Kantateitä (ensimäinen rak. is:;.".

Xiimhergin ja Fiirthin välille) 1912 oli 62.734

km (11.6 km 100 km L> :iä kohden, enemmän vain

Belgiassa, Luxemburgissa ja Englannissa), josta

uormaaliraiteisia (raideleveys ],4» B mm) 00.521

km ja kapearaiteisia 2,213 km: lisäksi <>n n. s.

pikkuratoja (raitioteitä ja maantieratoja) 16.154

km. Nbrmaaliraiteisista radoista oli eri valtioi-

den omistamia 56.85!» km. yksityisten 3,662 km;
120 km yksityisratoja oli valtioiden hallinnossa.

Kapearaiteisista oli valtioiden 1.070 km. yksi-

tyisten 1,143 km. Normaaliraiteisten ratojen pe-

rustamispääoma 1912 lopulla oli 22.755 milj. mk.

(374,000 mk. ratakilometriä kohden), jolle sam.

v. saatiin 6.29%. Niillä kuljetettiin 667.: milj.

ton. tavaraa 166. 021 milj. ton.-km) ja 1.714 milj.

matkustajaa (39,933 henkilö-km. josta 1 luokassa

363 milj.. II:ssa 3,862 milj.. III:ssa 16.147 milj.

ja IV:ssä 17.911 milj. henkilö-km). Kapearai-

teisten ratojen perustamispääoma a ivo oli 219

milj. mk. (puhdas tulo 1,8%) ja kuljetettu tavara-

määrä 11.» milj. ton. (134 milj. ton.-km) ja

35,i milj. matkustajaa (309,4 milj. henkilö-km).

s. on Euroopan tärkein läpikulkumaa ;
24 euroopp.

kansainvälisestä pikajimalinjasta 12 kulkee S:n
kautta. Tärkeimpiä rataristeyksiä ovat Berliini.

Hampuri. Magdeburg. Breslau, Leipzig. Köln.

Frankfurt a. M., Mfinchen ja Niirnherg. Melkein

kaikki S:n, Itävalta-Unkarin, Alankomaiden.
Luxemburgin ja Uomaankin rautatiet, yksi Bel

gian yksityisrata sekä Varsovan-Wienin rata.

1. kaikkiaan 111,713 km. kuuluvat saks. rautatie-

hallintojen yhdistykseen. — S:SSa ei ole laimin-

lyöt \ s i s ä vesiteit ii rautateiden hyväksi

kuten useissa muissa Euroopan maissa; sisä

vesistöjen osuus kotimaisessa tavaraliikenteessä'

kohosikin 1S75-1900 21 % :sta 24%':iin. Varsin

kin Pohjois-S:n tasangolla, jossa on voitu käyt

tiiii jääkauden aikuisten jokien uomia, on kana-

villa ollut helppo yhdistää eri vesistöjä toisiinsa.

Melkein kaikkien jokien juoksua on lisäksi jol-

lain tavoin syvennetty ja oikaistu: kaikkiaan

sisävesiteitä <>n n. 13.800 km. josta 5,800 km
vii 2 m syvää. Kanavia 011 yli 2.100 km. Tär-

keimmät niistä ovat Brombergin kanava Brahesta
Netzeen (yhdistää Veikselin Oderiin). Fredrik

Vilhelmin kanava ja Oderin Spreen kanava (mo-

lemmat Oderista Spreehen) sekii Berliinin-

Stettinin kanava. Havelin kanava (Oderista

Haveliin). Alte ja Neue Plauesche Kanal kana-

vat (Havelista Elbeen). Elben-Traven kanava

iLauenburgista Lyypekkiin), Eiderin kanava (Itä-

merestä Eideriin), Dortmundin-Emsin kanava.

Ludvikin kanava Regnitzistä Altinuhliin (yhdis-

tää Mainin Tonavaan). Reinin-Rhöium kanava ja

Reinin-Marnen kanava (alkavat Strassburgin

luona). Keisari- Vilhelmin merikanava katkaisee

Jyllannin niemimaan yhdistäen Itämeren Pohjan-

mereen. Reinin. YVeserin ja Elbeu välille suun

nitellusta Mittellandkanalista on päätetty raken

nettavaksi osa Reinistä Hannoveriin. Pisin ja tär

kein vesitieverkko on Reinin vesistö; siitä on

kuljettavaa n. 2.700 km. Pituutensa puolesta

seuraavat Oderin. Elbeu. Brandenburgin. Emsin.

Weserin. Tonavan. Veikselin, Memelin ja Pregelin

vesitiet. V. 1912 oli kaikilla S :n sisävesiteillä

29,533 alusta, kantavuudeltaan 7.394,657 ton..

joista aluksia ilman omaa liikuntavoimaa 25,042.

7,133.602 ton. Sisävesilaivastosta tuli Elben

vesistön osalle 15.316 alusta, yhteensä 2.987.676

ton.. Reinin vesistön 4,574 alusta, 2.331.312 ton..

Oderin vesistön 4.919 alusta. 1.237.700 ton. Kai-

killa sisävesillii 1912 kuljetettu tavaramäärä oli

93..-, milj. ton. (1911: 80 milj. ton.!. josta kivi-

hiiltä 25.4 milj.. maata, hiekkaa y. m. s. 10.8 milj.

sekä rautamalmia 10 milj. ton. Kaikkiin sisä5

vesisatamiin tuotiin ja niistä lähetettiin yhteensä

147 milj. ton. (Reinin alueella 76 milj.. Elben

alueella 25.? milj.. Brandenburgin vesistöillä

I8.5 niilj., Oderin alueella 11 milj.. VVeserin-

Emsin-Jaden alueella 9,s milj., itäisten vesistöjen

alueella 5. a milj.. Tonavan alueella 0.; milj. ton.

K

Tavaraliikenne suurimmissa jokisatamissa oli

1912: Duisburg-Ruhrortissa 24. g milj.. Hampu-
rissa 12.J milj., Berliinissä ja Charlottenburgissa

6.; milj.. Mannheimissa 5,< milj.. Aistimissa

(Reinin alueella) 3.: milj.. Koselissa (Oderin var

1 elia 1 3.4 milj.. Ludwigshafenissa 2. 8 milj..

Emdenissä 2,j milj. ton. (tukkilautat otettu

lukuun). — Ti edon ant ol i ikenn e. Posti

toimistoja 41.415. postilähetyksiä 11,197,» milj.

kpl. Sähkölennätinlinjoja 238,493 km. -lankoja

765,327 km: 17 langatonta sähkölennätinasemaa.

Puhelimia 1,387,326, puhelinlankoja kaupungeissa

5.97 milj.. maaseudulla I..10 milj. km (kaikki

luvut v:lta 1913). Tiedot koskevat myös Baieria

ja YViirttembergiä, joilla on oma posti- ja sähkö-
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lennätinhallintonsa. Kauppalaivasto.
Menetettyään hansan aikuisen mahtavuutensa
viimeisetkin tähteet 30-vuotisen sodan kestäessä

S:n merikaupungit alkoivat elpyä vasta 1700-

luvun lopulla, Yhdysvaltain muodostumisen jäl-

keen. Seur. vuosis. keskivaiheilta alkaen kehitys

on ollut vallan loistava, niin että S. nyk. meren-

kulkumaana on toisella sijalla Englannin jäl-

keen. V. 191 S merialuksia oli 4,850 (kukin yli

17,65 rek.-ton. brutto) kpl., yhteensä 3,153,724

rek.-ton. netto (4,935.909 brutto), josta 2,420

purjealusta, 396.904 rek.-ton., 332 meriproomua,

101,324 rek.-ton., 2,098 höyryalusta, 2,655,496 rek.-

ton. netto. V. 1871 purjealuksia oli 4,372,

900,361 rek.-ton., meriproomuja 33, 6,897 rek.-ton.,

höyryaluksia 147, 81,994 rek.-ton. netto. Purje-

laivaston suuri vähennys on kohdannut pieniä ja

keskikokoisia aluksia, jotavastoin suurien, usean

tuhannen tonnin vetoisten purjealusten luku-

määrä on tuntuvasti kasvanut. Kauppalaivaston
miehistöön kuului 77,746 miestä. Suurimmat
kauppalaivastot 1913 oli Hampurilla, 2,761,214

rek.-ton. brutto, Bremenillä, 1,353,867 rek.-ton.,

Stettinillä, 136,787 rek.-ton., Flensburgilla 114,359

rek.-ton., Lyypekillä 84,474 rek.-ton. Suurimmat
höyrylaivayhtiöt 1913: Uamburg-Amerika-Linie,
jolla maaliskuussa oli 431 alusta, joukossa

192 valtamerilaivaa, kaiken kaikkiaan 1,306,819

rek.-ton. brutto (lukuunotettuina myös kolme
maailman suurinta 50,000 rek.-tonnin ,,Imperator"-

luokan alusta, jotka eivät olleet aivan valmiit),

pääoma 1912 korotettu 150 milj. Saks. mk:aan,
Norddeutseher Lloyd (Bremenissä) omisti 889,183

rek.-ton. (Hampurin-Ameriikan-linjan jälkeen maa-
ilman suurin höyrylaivayhtiö), „Hansa" (Breme-
nissä) 419,258 rek.-ton., Hamburg-Siidamerika-
nische Dampschiffahrts-Gesellschait 352-111 rek.-

ton., Deutsch-Australische Dampschiffs-Gesell-

sehaft (Hampurissa) 2S5,432 rek.-ton., ,,Kosmos"
(Hampurissa) 215,043 rek.-ton. sekä Deutseh-

Ostafrika-Linie (Hampurissa) 116,000 rek.-ton.

brutto. Purjehuvayhtiöistä suurimmat ovat

F. Laeisz ja Reederei-Aktien-Gesellsehaft von 1896

(molemmat Hampurissa), kumpaisellakin yli

40,000 rek.-ton. brutto. -— Laivayhtiöt ylläpitä-

vät säännöllisiä kulkuvuoroja kaikilla maailman
merillä. — S:n satamissa selvitettiin 1912 ulko-

maisessa liikenteessä 51 milj. rek.-ton. netto

(enemmän vain Englannin ja Yhdysvaltain sata-

missa), josta 50,8% tuli S:n omien laivojen

osalle. Rannikkoliikenteessä selvitettiin 14, i milj.

rek.-ton. netto. Ulkomaisen laivaliikenteen selvi-

tyksistä tuli Hampurin osalle 24,9 milj., Bre-

menin ja Bremerhavenin 6.7 milj. ja Stettinin

2,8 milj. rek.-ton. netto. — Ulkomaan-
kauppa. S:n tullipiiriin kuuluu myöskin
Luxemburgin suurherttuakunta sekä Jungholzin
ja Mittelbetgin kunnat Itävallasta (edellinen

Kemptenistä eteliiän, jälkimäinen Vorarlbergissä),

kaikkiaan 2.592 km2
, 247,864 as., jotavastoin

sen ulkopuolelle jäävät vapaasatama-alueet ja

-korttelit. Helgoland sekä osia Konstanzin ja

"VValdskutiu piireistä Badenissa, kaikkiaan 71 km2
.

17,588 as. (1905). — Aikaisemman vapaakauppa-
kauden jälkeen siirryttiin 1879 takaisin osittai-

seen tullisuojelukseen, jota sittemmin on yhä
lisäilty. Melkein kaikkien Euroopan maiden
kanssa on yksityisiä kauppasopimuksia tullihuo-

jennuksineen. S:n kokonais-ulkomaankauppa oli

Iit. VIII. Painettu B
/5 16.

1912 arvoltaan 12,9 % kaikkien maapallon mai-
den ulkomaankaupasta (1904: 11,7%); sen voit-

taa enää vain Englannin ulkomaankauppa
(16,6%; 1904: 18%). N. 70% S:n ulkomai-
sesta tavaranvaihdosta käyttää meritietä. —
V. 1913 tuonti oli arvoltaan 13,247 milj., vienti

12,421 milj. mk. (erikoiskaupassa; kokonaiskau-
pan tuonti 14,315 milj., vienti 13,398 milj. mk.).

Kauppavaihdon passiivisuus peittyy runsaasti S :n

ulkomaille sijoittamien pääomien (jo 10 v. sitten

laskettiin niiden nousevan 37,000 milj. mk:aan)
koroilla (1,800 milj. mk.), laivojen rahtiansioilla

(n. 600 milj. mk. vuosittain) y. m. tuloilla

(n. 370 milj. mk.). V. 1913 olivat tärkeimmät

tuontitavarat
(milj. mk.)

vilja 1,276

vuodat ja nahat . . . 828
puuvilla 817
villa 630
kemialliset aineet ja
rohdokset .... 519

vaski 427
puutavara 401
teuraskarja .... 359
kivihiili .' 35(i

rautamalmi .... 279
palmunsiemen ja kopra 278
kahvi 271

silkki -J37

munat 231
hedelmät 183

ja

vientitavarat

(milj. mk.)

rautatavarat . . . .

kivihiili

koneet
kemialliset aineet
rohdokset . .

puuvillatavarat . . .

vilja

värit
sähkötekn. valmisteet
villatavarat . . . .

sokeri
paperi
nahka
vaskitavarat . . . .

silkki tavarat . . . .

turkistavarat . . . .

1,636
889
836

809
550
519
367
356
333
328
323
299
296
270
239

Kauppatuttavista tärkeimmät ja kauppavaihto
niiden kanssa (milj. mk.) :

vientimaat

Englanti 1,769

Itävalta-Unkari . . . 1,361

Venäjä 1,082

Ranska ...... 972
Yhdysvallat .... 877
Alankomaat .... 854
Belgia 678
Sveitsi 659

tuontimaat

Yhdysvallat 2,106

Venäjä 1,753

Englanti 1,077

Itävalta-Unkari . . . 1,017

Ranska 718
Englannin Intia ... 667
Argentiina 609
Belgia 424

S:n ja Suomen väliset kauppasuhteet ovat Suo-

men oloihin nähden erittäin vilkkaat. V. 1913

Suomen kauppavaihto S:n kanssa oli kaikkiaan

254,i milj. mk., suurempi kuin minkään muun
maan kanssa. Suomen viennin S:aan, arvoltaan

51,6 milj. mk. (puutavaroita, voita, puuvanuketta
ja -pahvia, vuotia ja nahkoja, puolukoita y. m.),

tosin voitti vienti Venäjälle ja Englantiin, mutta
tuonti, arvoltaan 202.5 milj. mk. (jauhoja ja viljaa,

kahvia, tupakkaa y. m. siirtomaantavaroita. vuo-

tia, nahkoja ja nahkateoksia. puuvillaa, kankaita,

värejä y. m. kem. valmisteita, rauta- ja metalli-

tavaroita, koneita y. m. m.) oli paljoa suurempi
kuin mistään muusta maasta (S:n virallisen

tilaston mukaan oli S:n vienti Suomeen arvol-

taan 119,9 milj., tuonti Suomesta arvoltaan

55,6 milj. mk.). Tärkeimmät S:n suomenkauppaa
harjoittavat kaupungit ovat Hampuri, Lyypekki
ja Stettin. — Mitat ja painot metriset

v:sta 1872. Kansainvälisten nimitysten rinnalla

on käytännössä vanhoista saks. mitoista ja pai

noista lainattuja: Kelle (10 m), Stab (1 m).

Neussoll (1 cm), Fass (1 hl), Scheffel (50 1).

Kitune (1 1). Schoppen ('/ 1), Zentner (50 kg),

Doppelzentner (100 kg), Pfund (*•/« kg), Neuloi

(10 g).

Raha, rahalaitokset. Nyk. rahajärjes-

telmä otettiin käytäntöön 1873 (kultakanta pää-

tetty 1871), ja kaikki ennen käytännössä olleet
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S:n valtioiden rahat poistettiin liikkeestä 1875

v:u loppuun mennessä, lukuunottamatta 1 taale-

rin rahaa, joka vieläkin on laillisena maksuväli-

neenä. Rahayksikkönä on Mark (virallinen lyhen-

nys M) - 100
/279 g hienoa kultaa = 100 Pfennigiii

= Smk. 1 : 23. Kultarahoja lyödään 20:n ja

10 :n M:n arvoisia (Doppelkrone ja Krone)

.

Hopeisia vaihtorahoja (lyödään korkeintaan

10 M:n arvosta as. kohden), joita on pakko ker-

rallaan ottaa vastaan vain 20 M:u arvosta, on
5:n, 3 :n, 2:n, 1 :n ja 1

/ 2 :n M :n arvoisia, nikkeli

vaihtorahoja (75% vaskea, 25% nikkeliä) on

25:n. 10:n ja 5 :n Pfennigin arvoisia ja vaski-

vaihtorahoja 2:n ja l:n Pfennigin arvoisia.

Nikkeli- ja vaskivaihtorahoja on pakko ottaa vas-

taan kerrallaan vain 1 M:n arvosta. Setelinanto-oi-

keus on viidellä pankilla (Reichsbank, Bayerische
Notenbank, Sächsische Bank zu Dresden, Wiirttem-
bergische Notenbank ja Badische Bank), joista

valtakunnanpankki Berliinissä on suurin. V:n
1913 lopulla oli liikkeessä 2,753,2 milj. M:n ar-

vosta seteleitä, joista valtakunnanpankin liikkeelle

laskemia 2,593,4 milj. (summasta oli metallilla

katettu 68,9 %) M:n arvosta. Seteleitä leimataan

20:n, 50 :n, 100 :n, 500 :n ja 1,000 :n M:n arvoisia.

Setelipankkien pääoma 1013 oli 289.; milj. mk.
(siitä valtakunnanpankin 221.4 milj. mk.), vara-

rahastot 104.i milj. mk. (valtakunnanpankin
85.5 milj. mk.). Valtakunnanpankin vuosivaihto

1913 oli 519 miljaardia mk. — Säästöpankeissa

ja kassoissa oli 1911 v:n lopussa 22,979,254

säästökirjalla talletettuina 22.970 milj. mk.
Sivistys- ja oppilaitokset, kirkol-

liset olot. — Kansanvalistus on mahdollisim-

man korkealla kannalla; 1903 oli asevelvollisista

vain 0,04% (1881 vielä 1,55%) lukutaidottomia.

Koulupakko (5 :nnestä tai 6:nnesta ikävuodesta
14:nteen ikävuoteen); eri valtiot järjestävät itse

opetusolonsa. Melkein kaikissa valtioissa on pai-

kallisia kouluneuvostoja, jotka usein ovat papis-

ton valvonnan alaisia. V. 1911 S:ssa oli 61,557

yleistä ja 480 yksityistä kansakoulua (yleisissä

187,485 opettajaa),' joissa oli 10,309,949 ja

42.094 oppilasta; ylläpitokustannukset nousivat

823.9 milj. mk: aan, josta valtiot suorittivat

263 milj. mk. Kansakoulunopettajani valmistus

on huolellinen ja perinpohjainen, kestäen valmis-

tuskoulussa ja seminaarissa kulumassakin 3 v.,

jonka lisäksi 2-5-vuotisen käytännöllisen har-

joituksen jälkeen on suoritettava lopullinen tut-

kinto. Keskikouluja (korkeampia kansakouluja)

oli 1911 914 yleistä ja 1,135 yksityistä, niissä

kaikkiaan 12,065 opettajaa ja 354,054 oppilasta;

ylläpitokustannukset 38 milj. mk., josta valtiot

suorittivat 3 milj. mk. Ylemmät oppikoulut ja-

kaantuvat 9-luokkaisiin (VI :s luokka alin, I :n

ylin, 3 ylintä luokkaa 2-vuotisia) lukioihin, re-

aalilukioihin ja yläreaalikouluihin, sekä tav. 6-,

joskus 7-luokkaisiin esilukioihin, esireaalilukioi-

hin ja reaalikouluihin. Lukioissa ja esilukioissa

luetaan klassillisia, reaalioppilaitoksissa uusia

kieliä. Ylemmissä oppikouluissa oli 22.941 opet-

tajaa ja 427.644 oppilasta (joukossa 5,560 tyt-

töä). Tyttöjä varten on tyttölukioita, opiskelulai-

toksia sekä korkeampia tyttökouluja, kaikkiaan

828, joissa 12.398 opettajaa ja 234.461 oppilasta

(joukossa 2,051 poikaa). Ylempien oppilaitosten

ylläpitokustannukset nousivat 218 milj. mk:aan,
josta valtiot suorittivat 63 milj. mk. — Korkein

tieteellinen opetus on S:ssa korkeammalla ka n

nalla kuin missään muualla. Pohjoismaiden yli

opistot on alkuaan järjestetty saks. yliopistojen

mallin unikaan. Kaikissa yliopistoissa, paitsi

Keikari Villielniin akatemiaa Berliinissä ja Po
senin akatemiaa, on 4 tiedekuntaa: jumaluus-
opillinen, lainopillinen, lääketieteellinen ja filo-

sofinen; viimemainittu jakaantuu useimmissa yli-

opistoissa useaan osastoon (kielit. -hist., matem.-
luonnont., kein., kameraalinen, maataloudellinen.

farmaseuttinen, hammaslääket.) . Yliopistot ovat ja

niissä oli ylioppilaita sekä kuuntelijoita talvi-

lukukautena 1913-14: Berliinin. 14,211. Keisari

Vilhelmin, 494, Bonnin. 4.550. Breslaun, 3,280.

Göttingenin, 2,941, Greifswaldin, 1.399, Hallen,

3,108, Kielin, 1,923, Königsbergin, 1,675, Mar-
burgin, 2,217. Monsterin, 2,297, Posenin, 830,

Miinehenin, 7,664, Wiirzburgin, 1.586, Erlange
nin, 1,388, Leipzigin, 6.463, Tubingenin, 2,013,

Heidelbergin, 2,567, Freiburgin, 2,710, Giessenin,

1,514, Jenan, 1,944, Rostockin, 1,009, Strassbur
gin, 2,241, kaikkiaan 23 yliopistossa 70,024 yli-

oppilasta ja kuuntelijaa (9,929 kuuntelijaa),

joista kaikkiaan 5,518 naista. Jumaluusopillinen
tiedekunta on evankelinen muissa paitsi Miinste-

rin, Miinehenin ja Vviirzburgin yliopistoissa,

joissa se on katolinen, sekä Bonnin. Breslaun, Tu-
bingenin ja Strassburgin yliopistoissa, joissa on
sekä evankelinen että katolinen jumaluusopilli-

nen tiedekunta. Epätäydellisiä yliopistoja (vain

katolinen jumaluusopillinen ja filosofinen tiede-

kunta) ovat Baierin Lyzeum nimiset laitokset:

Braunsbergissa, Bambergissa. Dillingenissä, Eich-

stättissä, Freisingissä, Passaussa ja Regensbur-
gissa, joissa yhteensä oli 967 ylioppilasta ja

kuuntelijaa. — Ammattiopetus on mallikelpoi-

sella kannalla. Ammatillisissa korkeakouluissa,
kuten yliopistoissakin, on tav. paljon ulkomaalai-
sia opiskelijoita, m. m. useita suomalaisia. Anuna
tiilisiä korkeakouluja ovat Kölnin kunnallis- ja

yhteiskunnallis-hallinnollinen korkeakoulu, Diis-

seldorfin kunnallis-hallinnollinen akatemia, Köl-

nin käytännöllis-lääket, akat., Diisseldorfin käy-
tännöllis-lääket. akat., Hampurin siirtomaa

opisto, Hampurin yleiset luentosarjat, Aachenin.
Berliinin, Braunselnveigin, Breslaun. Danzigin.
Darmstadtin, Dresdenin, Hannoverin, Karlsruhen.
Miinehenin ja Stuttgartin teknilliset korkeakou
lut (niissä talvilukukautena 1913-14 kaikkiaan
16,871 ylioppilasta, kuuntelijaa ja hospitanttia),

Berliinin, Clausthalin ja Freibergin vuoriakate-

miat (765 yliopp. y. m.). Eberswalden. Hanno-
versch-Mundin, Tharandtin ja Eisenachin metsä-

akatemiat ja -korkeakoulut (326 yliopp. y. m.).

Berliinin, Bonn-Poppelsdorfin. WeihenstephaniD
(Munchenin luona) ja Hohenheimin maatalous
korkeakoulut ja -akatemiat (1,752 yliopp. y. m.),

Berliinin, Hannoverin, Miinehenin ja Dresdenin
eläinlääkärikorkeakoulut (1,515 yliopp. y. m.),

Berliinin, Kölnin. Frankfurt a, M:n. Miinehenin,

Leipzigin ja Mannheimin kauppakorkeakoulut ja

-akatemiat (7,992 yliopp. y. m.). Täit. korkea-

kouluja ja akatemioita on kaikkiaan 16 (2 Ber-

liinin Charlottenburgissa, 2 Berliinissä, lisäksi

Königsbergissä, Breslaussa, Kasselissa, nanaussa
Frankfurt a. M:ssa, Diisseldorfissa, Munchenissä.
Dresdenissä. Leipzigissä, Stuttgartissa, Karlsru-

hessa, Weimarissa), niissä yhteensä 3,251 oppi-

lasta. Musiikkikonservatoreja ja -korkeakouluja
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on 11 (3 Berliinin Charlottenburgissa, lisäksi

Miinchenissä, Wurzburgissa, Dresdeuissä, Leipzi-

gissä, Stuttgartissa, Karlsruhessa, Weimarissa.

Sondershausenissa), niissä yhteensä 4,713 oppi-

lasta. — Tiedettä ja taidetta edistävät monilu-

kuiset seurat (Berliinin, Göttingenin, Miinchenin

ja Leipzigin tiedeakatemiat), yhdistykset, museot,

kirjastot y. m. — Sanomalehdistö ei ole aivan

yhtä vaikutusvaltainen kuin Englannissa; tär-

keimmät pääkaupungin lehdet ovat ,,Berliner

Tageblatt" (vapaamielinen, edustaa etenkin juu-

tal. rahamaailmaa), ..Vossische Zeitung" (vapaa-

mielinen), ..Tägliche Rundschau" (kansallisen

rajamaa-, laivasto- ja siirtomaapolitiikan kan-

nattaja), ,,Die Post" (vapaavanhoillinen), „Neue
Preussische (Kreuz) Zeitung" (evankelinen, pe-

rin vanhoillinen), ,,Norddeutsche Allgemeine Zei-

tung" (vanhoillinen, puolivirallinen), „Vorwärts"
(sosiaalidemokraattinen). Huomattavia maaseutu-

lehtiä : ,,Kölnische Zeitung" (kansallisvapaamie-

linen, suhteissa Berliinin keskusvirastoihin),

..Frankfurter Zeitung" (saks. kansanpuolueen ja

rahamaailman äänenkannattaja), .,Hamburger
Korrespondent" (kansallinen), ..Hamburger Nach-

richten" (vapaamielinen, bismarckilainen). -

—

Kirkolliset olot ovat eri valtioissa järjes-

tetyt eri tavoilla mitä tulee evankeliseen kirk-

koon. Kaksi pääjärjestelmää on kirkollishallin-

nossa erotettavissa: presbyteriaalinen 1. synodaa-

linen (seurakunnissa on maallikkoedustajista va-

litulla kirkkoneuvostolla kirkkoherran ohella

määräämisvalta ja ylempiä hallintotehtäviä hoi-

tavat piirikunta-, alue-, provinssi- ja maasynodit),

joka tavataan reformeerattujen keskuudessa,

Pfalzissa sekä alisen Reinin tienoilla, sekä muu-
alla käytännössä oleva episkopaalinen 1. konsis-

toriaalinen (jolloin ylin hallintovalta on maan
hallitsijan tai hänen asemestaan konsistorin kä-

sissä). — Roomal. -katolisten esimies on Rooman
paavi. Varsinaisilla katolisilla on 5 arkkihiippa-

kuntaa ja 20 hiippakuntaa, vanhakatolisilla 1

hiippakunta.

Valtiomuoto, hallitus ja oikeuden-
hoito. S:n valtakunta on S :n ruhtinasten ja

vapaiden kaupunkien 1871 tekemän sopimuksen
mukaan ikuinen liitto liittoalueen ja sillä val-

litsevan oikeuden turvaamiseksi ja S:n kansan
hyvinvoinnin edistämiseksi. Valtiomahti on liittou-

tuneilla, joiden päämiehenä on Preussin kuningas,

ollen semmoisena saksalainen keisari.
Liittoutuneiden edustajana on liittoneuvosto (Bun-
desrat). Liittoneuvostossa on hallitsijoilla kaik-

kiaan 61 valtuutettua (1. ääntä), joista Preussin

hallitsijalla 17, Baierin 6. Saksin 4, Wiirttember-

gin 4, Badenin 4. Elsass-Lothringenin hallituk-

sella 3, Hessenin hallitsijalla 3, Mecklenburg-
Schwerinin 2, Braunsehweigin 2, muilla kullakin

yksi. Liittoneuvoston puheenjohtajana on keisa-

rin nimittämä valtakunnankansleri (Reichskanz-

ler). Liittoneuvosto kokoontuu vuosittain kei-

sarin kutsusta; väliaikoinakin toimivat pysyväi-

set valiokunnat. Päätökset tehdään yksinkertai-

sella ääntenenemmistöllä
: perustuslainmuutos-

ehdotukset hylätään 14 äänen niitä vastustaessa.

Liittoneuvosto päättää valtakunnallisista laeista

S:n valtiopäivien kanssa, valtiopäiville annetta-

vista lakiehdotuksista, valtakunnallisten lakien

toimeenpanolle tarpeellisista hallintoasetuksista,

valtakunnallisten lakien toimeenpanossa esiinty-

vistä puutteellisuuksista, valtakunnan tulo- ja

menoarviosta viidessä valtiopäivien kanssa, sa-

moin valtiolainoista ; edelleen liittoneuvosto kei-

sarin suostumuksella voi päättää valtiopäivien

hajoittamisesta. Sodanjulistukseen keisari tar-

vitsee liittoneuvoston suostumuksen, ellei ole ky-
symyksessä vihollisen hyökkäyksen torjuminen
S :n alueelta tai rannikolta. — Keisarilla on
Preussin kuninkaana muutamissa asioissa kielto-

oikeus liittoneuvostossa. Keisarin käskystä jä-

tetään liittoutuneiden hallitusten nimissä liitto

neuvoston päättämät lakiehdotukset valtiopäiville.

Keisari on valtakunnan hallinnon ylin johtaja, hän
nimittää valtakunnan virkamiehet, m. m. valta-

kunnankanslerin, joka myös on keisarin ja valta-

kunnan ainoa vastuunalainen ministeri ja jonka
varmennuksen keisarin määräykset tarvitsevat

saavuttaakseen lainvoiman. Keisari edustaa valta-

kuntaa ulospäin, päättää valtakunnan nimessä,

liittoneuvoston suostumuksella, sodasta ja rau-

hasta, tekee sopimuksia vieraiden valtojen kanssa,

määrää lähettiläät, on valtakunnan armeian ja

laivaston ylin päällikkö (Baierin armeia on kui-

tenkin rauhanaikana erillään liittoarmeiasta Baie-

rin kuninkaan komennon alaisena), valtiomahdin
harjoittaja Elsass-Lothringenissa ja S:n siirto-

maissa. — Valtakunnallisia lakeja (joiden pii-

riin kuuluu passilaitos. elinkeino-, vakuutus-,

tulli- ja kauppalainsäädäntö, verot valtakunnal-

lisiin tarkoituksiin, mitta-, paino- ja raha-asetuk-

set, pankkilaitos, konsulilaitos, rautatiet, paitsi

Baierin, posti ja sähkölennätin, paitsi Baierin

ja Wurttembergin, siviili- ja rikoslainsäädäntö,

sotilas- ja meriasiat, paino- ja yhdistysasetukset

ynnä muutamat muut asiat) säätävät liittoneuvos-

ton keralla valtiopäivät (Reichstag, oik. valta-

kunnanpäivät). Valtiopäivämiesvaalit ovat ylei-

set, välittömät ja salaiset. Niihin ottavat osaa

kaikki 25 v. täyttäneet miespuoliset kansalaiset

(sama ikä tekee myös vaalikelpoiseksi), paitsi

sotilashenkilöt, holhouksen alaiset, vaivaisapua
nauttivat, vararikossa olevat ja kansalaisluotta-

muksensa menettäneet. Preussista valitaan 23fi

edustajaa. Baierista 48, Saksista 23, Wurtteni-

bergistä 17. Elsass-Lothringenista 15, Badenista

14, Hessenistä 0, Mecklenburg-Sclnverinistä 6.

Sachsen-Weimarista 3, Oldenburgista 3. Braun-
sch\veigistä 3, Hampurista 3, Sachsen-Meininge-
nistä 2, Sachsen-Coburg und Gothasta 2.

Anhaltista 2, kustakin muusta 1, kaikkiaan 397.

Vaali tapahtuu viideksi v:ksi erältään. Valtio-

päivät kokoontuvat valtakunnan pääkaupungissa
Berliinissä. — Valtakunnan hallinnollisten

keskusvirastojen esimiehenä on valtakunnan ka us

leri. Keskusvirastot, joiden johdossa enimmäk-
seen ovat valtiosihteerit (Staatssekretär). ovat:

ulkoasiain virasto, sisäasian valtakunnanvirasto,

valtakunnan merivirasto. valtakunnan oikeus

virasto, valtakunnan rahavirasto, S:n valtakun

nau tilintarkastusvirasto, valtakunnan invalidi-

rahaston hallinto, valtakunnan postivirasto.

Elsass-Lothringenin valtakunnanra to jen hallin-

non valtakunnanvirasto. valtakunnan rautatie

virasto, valtakunnan pankin virastot, valtakun

aan valtiovelan toimikunta, valtakunnan sotilas

oikeus. — P a i k a 1 1 i s h a 1 1 i n n o s t a ks. eri

valtioita. — Oikeudenhoito tehtiin 1877: n

ja 1878:n vv:ii laeilla yhtenäiseksi kautta koko

valtakunnan, yksityis ja patrimoniaalituoniio
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valta poistettiin kokonaan, hengellinen tuomio-

valta lakkautettiin maallikkoasioissa ja hallin-

nosta erotettiin täydellisesti rikosoikeuden hoito.

Ylin tuomioistuin on kaikille valtioille yhtei-

nen Reichsgericht Leipzigissä, .joka valvoo oikeu-

den yhtenäisyyden säilymistä ja valtakunnan

lakien selitysten yhdenmukaisuutta. Sen ala-

asteita ovat Oberlandesgericht, Landgericht ja

Amtsgericht nimiset tuomioistuimet. Preussilla

ja Baierilla on useampia Oberlandesgerichtejä,

muilla on kullakin yksi. paitsi Mecklenburg-

Sclnverinillä ja Mecklenburg-Strelitzillä, joilla on

yhteinen, samoinkuin Oldenburgilla ja Sehaum
burg-Lippellä, Thuringenin valloilla (Sachsen-

Weimar, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg,

Sachsen-Coburg u. Gotha, Reuss Älterer Linie,

Reuss Jungerer Linie, Schwarzburg-Rudolstadt,

Schwarzburg-Sondershausen), sekä vapaakaupun-

geilla; Anhalt kuuluu preussilaisen Naumburgin
Oberlandesgeriehtin piiriin.

V a 1 t a k u n n a n r a h aa s i a t. Tulo- ja

menoarvio tili-v :lle 1914-15 (1 p. huhtik.-3l p.

maalisk.) päättyi 10,821 milj. mk:aan (edelli-

sen rauhanvuoden tulo- ja menoarvio 4,545

milj. nik:aau; seuraavassa kuva-tavat vain

..ylimääräiset" erät sodan vaikutusta). Tär-

keimmät tuloerät: tullit, verot (paloviinavero,

sokerivero, panimovero, suolavero. tupakkavero

y. m.) ja maksut 2,552 milj.. matrikulaari-

maksut 04 milj., posti ja sähkölennätin

1.084 milj.. rautatiet 199 milj.. ylimääräiset

tulot (sotalaina y. m.) 6,633 milj. mk. Tullien,

verojen ja maksujen kannon suorittavat yksi-

tyiset liittovaltiot, jättäen nettotulon valtakun-

nan rahastoon; liaieri, Baden, Wiirttemberg ja

Elsass-Lothringen käyttävät panimoveron omiin

tarkoituksiinsa, jonka johdosta niiden suoritta-

mat matrikulaarimaksut ovat suhteellisesti kor-

keammat. Matrikulaarimaksut oval jokaisen liitto-

valtion asukkaidensa pääluvun mukaan suoritet-

tavat, valtakunnan menojen vajauksen peittämi-

seen tarvittavat maksut. Matrikulaariniaksuista

vähennetään valtioille takaisin siirretty osa palo-

viinaverosta (240 milj. mk.), joten valtakunnan

rahastoon suoritettava erä on verraten pieni.

Baierin ja YVtirttembergin posti- ja säkkölennätin-

tulot jäävät niille itselleen, josta syystä ne

liioin eivät ota osaa valtakunnan postin ja

sähkölennätinlaitoksen menoihin. Menot ovat

jatkuvia (3.283 milj. mk.), kertakaikkisia

(906 milj. mk.) ja ylimääräisiä (6,633 milj. mk.).

Koska sivist ysasiat. rautatiet y. m. m. kuuluvat

liittovaltioiden yksityisasioihin, jäävät valta-

kunnan tärkeimmiksi menoeriksi maanpuolustus,

posti ja sähkölennätin. valtiovelka sekä yleis-

hallinnolliset menot. Menoista vei armeia 1,364

milj.. sotalaivasto 595 milj.. posti ja sähkö-

lennätin 1,007 milj., valtiovelka 314 milj.. suur-

valtainsota 6.519 milj. mk. Baierilla on oma
sotilasmenoeränsä. Valtakunnan valtiovelka oli

marrask. 1913 6,368 milj. mk. Valtakunnan

omaisuus käsittää 120 milj. Saksan markan sota-

aarteen (osa Ranskan suorittamasta sotakorvauk-

sesta), jota ennen säilytettiin Juliusturmissa

Spandaussa, nyt valtakunnan pankissa, Elsass-

Lothringenin valtakunnanradat, valtakunnan

invalidirahaston, linnoitusrakennusrahaston. ka-

sarmeja, postirakennuksia y. m.
Sotalaitos perustuu yleiseen asevelvolli-

suuteen. Jokainen saksalainen on 20-39 ikävuo-

tensa välillä asevelvollinen. Asevelvollisuusajasta

suoritetaan: li aktiivisessa palveluksessa (Akti

ver Ihtnsl i 2 v. (ratsuväessä ja ratsastavassa

tykistössä 3 v.i. 2i varaväessä (Reserve) 5

(tai 4) v.. jolloin kahdesti on kokoonnuttava
korkeintaan S viikkoa kestäviin harjoituksiin.

3) maanpuolustusväen (Landvoehrj 1 kutsunnassa

// Aufgebot) ~> v. (3 v. aktiivisessa palveluksessa

olleet vain 3 v.) ja II kutsunnassa (2 Aufgebot)

loput 7 (tai 9) v. Maanpuolustusväen I kutsunta

kokoontuu kahdesti 1-2 viikon harjoituksiin

(paitsi ratsuväkeä, joka ei maanpuolustusväkeen
kuuluessaan enää ollenkaan harjoittele). Liian

korkean arpanumeron saaneet tai ruumiillisesti

hiukan vialliset asevelvolliset eivät ota osaa

aktiiviseen palvelukseen, eivät liioin kuulu vara

väkeen eivätkä maanpuolustusväen 1 kutsun-

taan, vaan muodostavat sensijaan täytevaraväen

(Ersatzreserve), josta osa kutsutaan 4-10 viikon

harjoituksiin ja josta liikekannallepanon sat-

tuessa otetaan täyteväkeä armeiaan. Täytevara-

väkeen 12 v. kuuluttuaan asevelvollinen siirtyy

maanpuolustusväen II kutsuntaan. Paitsi varsi

naista asevelvollisuutta (Heerpflicht) on vielä

puolustusvelvollisuus (Wchrpflicht ). Puolustus vei

vollinen on 17-45 ikävuotensa välillä jokainen

asekuntoinen, joka ei ole asevelvollinen, kuuluen

17-39 ikävuotensa välillä nostoväen (Landsturm)
I kutsuntaan. 39-45 ikävuotensa välillä sen 11 kut

suutaan. — Määrätyn sivistystason saavuttaneet

voivat vuoden vapaaehtoisina omalla kustannuk-
sellaan palvellen suorittaa asevelvollisuutensa

(Einjährig-Freivoillig); heistä tav. otetaan maan
puolustusväen ja varaväen upseerit. — Sotavoima

on jaettu 25 armeiakuntaan, jotka rauhan aikana

ovat sijoitettuina valtakunnan eri osiin; keisarin

komennossa ovat: kaartinarmeiakunta Berlii

nissä, I armeiakunta Königsbergissä, II n. Stet-

tinissä, III a. Berliinissä, IV a. Magdeburgissa.
V a. Posenissa. VI a. Breslaussa, VII a. Mun
sterissä, VIII a. Koblenzissa, IX a. Altonasea.

X a. Hannoverissa, XI a. Kasselissa. XII (1 sak

silainen) a. Dresdenissä. XIII (xviirttembergiläi

nen) a. Stuttgartissa, XIV a. Karlsruhessa,

XV a. Strassburgissa, XVI a. Metzissä, XVII a.

Danzigissa. XVIII a. Frankfurt a. M :ssa.

XIX (2 saksilainen) a. Leipzigissä. XX a. Allen

steinissä, XXI a. Saarhriiekenissä; Baierin kunin

kaan komennossa: 1 baierilainen a. Munchenissä,

II baieril. a. Wiirzhurgissa, III baieril. a. Nurn-
bergissä. Jokaiseen armeiakuntaan kuuluu 2 divi

sioonaa, divisioonaan 2 prikaatia (6 divisioonaan
•"» prikaatia, johon lukumäärään sodan aikana

kaikkien divisioonien prikaatiluku nostetaan).

prikaatiin 2 rykmenttiä, rykmenttiin 3 pataljoo-

naa, pataljoonaan rauhanaikana 570-640 miestä.

Jokaiseen jalka väkidivisioonaan kuuluu vielä

lisäksi tykistöprikaati ii2 patteria) ja ratsuväki-

prikaati, ja jokaiseen armeiakuntaan 4 hau

pitsipatteria, jääkäripataljoona (610-640 miestä

ja pioneeripataljoona (611 miestä). Kenttäpatte
reissä on 6, hevospattereissa 4 tykkiä. Armeia
kunnan koko miesluku on n. 30,000 (6-prikaati-

teu 43.000). Rauhanaikana on vain yksi ratsu

väkidivisioona. nim. kaartin, sodanaikana muo
dostetaan lisän. Ratsuväkidivisioonaan kuuluu

3 prikaatia (prikaatiin 2 rykmenttiä, rykment-

tiin 4 eskadroonaa. eskadroonaan 135-139 -miestä)
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ja 2 tai "'> hevospatteria. Ennen sotaa 1914 S:n
armeiaan kuului 217 rykmenttiä jalkaväkeä,

18 pataljoonaa jääkäreitä, 26 konekivääriosas-

toa, 317 piirikomennuskuntaa. 110 rykmenttiä
ratsuväkeä, 26 rykmenttiä jalkaväen tykistöä,

100 rykmenttiä kenttätykistöä, 35 pataljoonaa

pionieereja, erikokoisia osastoja rautatie-, sähkö-

lennätin-, ilmalaiva- (16 Zeppelin-, Schiitte-Lanz-,

Parseval- ja ,,M"-tyyppiä), lentokone- (521 lento-

konetta), automobiili- ja kokeilujoukkoja, 26 pa-

taljoonaa kuormastoa, yliesikunta, erinäisiä pie-

ti iii osastoja, kaikkiaan 36,088 upseeria, 769,938

miestä ja 160,092 hevosta. V. 1912 laskettiin

S :11a olevan harjoitettuja joukkoja (vakinaisia,

vara- ja maanpuolustus]oukkoja 3,302,000, har-

joitettua nostoväkeä 623,000, vuoden vapaa-
ehtoisia 85,000, virkavapaita upseereja 92,000

miestä) kaikkiaan 4,102,000, osittain harjoitettua

täyteväkeä 113,000. harjoittamatonta täyteväkeä

ja nostoväkeä 5,683,000, eli kaikkiaan 9,898,000

miestä. — Taaja ja luja linnoitusvyö vahvistaa
S:n rajoja idässä ja lännessä; ensi luokan lin-

noituksia ja linualeirejä ovat Königsberg, Danzig,
Posen, Neisse, Spandau, Magdeburg, Kustrin,
.Mainz, Ulm, Bastatt, Metz, Köln, Koblenz,
Strassburg, Ingolstadt, pienempiä luettelematta.

Meri- ja rannikkolinnoituksista mainittakoon
Kiel ja Helgoland. — S:n air. siirtomaissa ole-

vat joukot kuuluvat suoraan valtakunnan kans-

lerin alle; 1914 niitä oli kaikkiaan 6,255 upsee-

ria ja sotamiestä, joista 4,122 värillistä. —
S :n sotalaivaston luominen parissa vuosi-

kymmenessä on uusimman ajan tärkeimpiä val-

tiollisia tapahtumia; sen avulla S :lle kävi mah-
dolliseksi siirtomaavallan perustaminen ja sen

takia S. myös joutui ratkeamattomaan risti-

riitaan Englannin kanssa. Sen jälkeen kun Suu-
ren Vaaliruhtinaan luoma sotalaivasto oli saanut
rappeutua, olivat S:n valtiot melkein ilman mi-

tään merisotavoimia. V. 1848 S:n kansallis-

kokouksen päätöksestä rakennettu pieni laivasto

myötiin pian. mutta samaan aikaan myös Preussi
ryhtyi rakentamaan itselleen laivastoa, joka kui-

tenkin kasvoi verraten hitaasti. V. 1867 se siir-

rettiin Pohjois-S:n liitolle ja tältä 1870 S:n
valtakunnalle. Siirtomaiden valtauksen johdosta
ruvettiin laivastoa laajentamaan, mutta vasta
Vilhelm II, päämäärästä varmana, valtiopäiväin

tukemana, vei perille S:n laivaston luomisen, niin

että siitä tuli suuruudeltaan maapallon toinen. V.
1913 siihen kuului 112 sotalaivaa (35 linjalaivaa.

8 rannikkopanssarialusta, 13 panssariristeilijää.

43 panssaroitua risteilijää, 2 panssaroimatonta
pientä risteilijää. 8 tykkialusta ja 3 jokitykki-

alusta) kaikkiaan 953,700 ton., 1,522,000 indikoi-

tua hevosv., 2,191 tykkiä, 350 torpedoputkea,
57,360 miestä, lisäksi 144 torpedoalusta, 72 veden-
alaista alusta, 8 koululaivaa ja 13 erikoislaivaa.

Rakenteilla oli 6 linjalaivaa, 3 panssariristeilijää.

4 pientä risteilijää, 12 torpedoalusta ja useita

vedenalaisia veneitä. Kaikkiaan oli 1913 meri-
sotaväessä 6,424 upseeria ja 70,923 miestä. Lai-
vaston päätukikohdat ovat Kiel, Wilhelmshaven,
Danzig, Cuxhaven ja Sonderburg. — K a n s a 1-

1 i s v ä r i t : musta, valkoinen, punainen. L i p p t

:

kauppalipussa musta, valkoinen, punainen vaaka-
suorasti; sotalippu: valkoisella pohjalla makaava
musta, valkoraitainen risti, jonka keskellä valkoi-
sessa ympyrässä Preussin vaakuna, vas. yläkul-

massa kansallisvärit vaakasuorassa, keskellä rauta-

risti (ks. liitekuvaa Lippu). Vaakunat. Valta-

kunnan vaakuna yksipäinen, oik. katsova musta,
punanokkainen ja -jalkainen kotka, rinnalla

Preussin vaakuna, kaulassa mustankotkan ritari-

kunnan ketju, pään päällä valtakunnankruunu.
Keisarin vaakunoita on kolme; pieni vaakuna:
kultainen, mustankotkan ritarikunnan ketjun
ympäröimä, valtakunnankruunun kruunaama kul-

tainen kilpi, keskellä valtakunnankotka. Keski-
maisen ja ison vaakunan pääosana on pienivää
kuna, jonka lisäksi tulee kilvenkantajia, lippuja

y. m.
Siirtomaat. Vasta 1884 S. asettui siirto-

maavaltioiden joukkoon hankkimalla itselleen laa-

joja alueita Afrikassa ja Oseaaniassa, joihin

myöhemmin liitettiin muutamia siirtomaita lisää.

Ilmastollisista syistä- S :n siirtomaat eivät yleensä

sovellu uutisasutukselle, joten ne eivät täysin vas-

taa päätarkoitustaan. Mutta monet niistä ovat

nyt jo lupaavia plantaasisiirtoloita ja sangen
edullisia pääomain sijoituspaikkoja. — Suurval-

tain sodan kestäessä Englanti ja Japani miehit-

tivät useimmat S:n valtamerien takaiset alueet.

— Siirtomaat, niiden pinta-ala ja asukasmäärä
1913 olivat

Afrikassa
Togo

as.

km-
värill. valkois.

87.200
790.000
835.100
995.000

1.032.000

2,751,000
83,300

7,661,000

368
1,871

14.830

5,336

S:n Lounais -Afrikka . . . .

S:n Itä-Afrikka . . .

Yhteensä Afrikassa

seaan iassa
S:n Uusi-Guinea alueineen . .

2,707,300

242,47(1

2.572

11,527,300

601.700
37.540

22,405

1,427

557

Yhteensä Oseaaniassa

Aasiassa
KiautSoun vuokra-alue . . .

245 048

552

639,240

192.000

1,984

4.470

Yhteensä kaikissa maanosissa 2,952,900 12,358,540 28,859

[,,Karl Andree's Geographie des Welthandels
I" (1910); R. Barmm, „Deutschlands Stellung

im "VVelthandel und Weltverkehr" (1914) ;
D. Berg-

haus, ,,Deutschland und seine Bexvohner" (1860) :

F. von Bernhardi, ,,Germany and the next \var"

(1914) ; J. A. Cramb, „Germany and England"

(1914); O. Delitsch, ,„Deutschlands Oberflächen-

form" (1880); ,Deutsche Erde, Zeitschrift fiir

Deutschkunde" (aikakauskirja) ; O. Drude,

.,Deutschlands Pflanzengeographie" (1896) ;
„Ge-

\verbe und Händel im Deutschen Beich nach der

gewerblichen Betriebszählung voin 12 Juni 1907**

(1909-11), „Gothaischer ITofkalender" (vuosit-

tain) ; F. Heiderich, „Das Deutsche Beich" (1909);

A. Hurd ja H. Castle, .,German sea-power"(1913)
;

F. Kutzen, „Das deutsche Land in seinen cha-

rakteristischen Zugen und seine Beziehungen zur

Geschichte und lebenden Mensclien" (1908); B.

Lepsius, „Geologie von Deutschland" (1889 ja

seur.) ; H. Lindemanit ja A. Siidekum, ,,Kommu
nales Jahrbuch" (vuosittain): TT. Meyer, ..Deut

sche Volkskunde" (1897); »Nauticus, Jahrbuch
fiir Deutschlands Seeinteressen" (vuosittain)

;
A.

Penck, „Das Deutsche Beich" (1887: Kirehhoffin

,,Länderkunde"ssa) ;
F. Batzel. "Deutschland"
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(1911); „Statistisches Jahrbuch för das Deutsche
Reich" (tilastollinen vuosikirja)

; F. Zalm.
..I »eutschlands wirtschaftliche Ent\vicklung"

(1914).] E, E. K.
Historia. Sillä alueella, jonka nykyinen

S :n valtakunta käsittää, asui jo meidän ajanlas-

kuunne alussa suurimmalta osalta samaa kan-
sallisuutta olevia heimoja kuin tätä nykyä. Näillä

heimoilla ei vielä silloin näytä olleen kansallista

yhteisnimeä. Roomal. kirjailijat saattoivat niistä

käytäntöön luultavasti kelttiläistä alkuperää ole-

van nimityksen germaanit; vasta 9 :nneltä

niosis. kihtien ne alkoivat käyttää itsestänsä ja

kielestänsä nimitystä teutsch, deutsch (saksa-
lainen).
Vanhin aika v:een 918. Aikaisimman

tiedon Pohjanmeren etelärannikolla asuvasta eri-

koisesta kansanheimosta antoi n. v. 300 siellä

käynyt massilialainen kauppias Pytheas. Toi-

sen vuosis. lopulla e. Kr. roomalaiset ensi ker-

ran joutuivat sotaisiin tekemisiin germaanien
kanssa, kun Pohjanmereu rannikolta liikkeelle

lähteneet kimbrit ja niihin yhtyneet teutonit

hyökkäsivät Rooman valtakuntaan (ks. Kimb-
rit). Puolen vuosisataa myöhemmin Csesar

karkoitti Galliaan asettuneen germ. Ariovistuk-

sen ja hänen joukkonsa Reinin itäpuolelle. Roo-
malaiset ehkäisivät siten toistaiseksi germaanien
etenemisen länteen ja etelään, mutta varsinai-

sessa Germaaniassa ei heidän onnistunut saavut-

taa pysyväistä jalansijaa muuta kuin Reinin
suulla ja n. s. kymmenysmaassa (S:n lounais-

nurkassa). Germaaneista ja heidän oloistansa ks.

lähemmin G e r m a a n i t.

Rooman valtakunnan sotaisen voiman heikon-
tuessa alkoivat germaanit toisen Kristuksen jäl-

keisen vuosisadan lopulta lähtien eri tahoilta

uudelleen tunkeutua tähän valtakuntaan asettuen
sinne ja sulautuen roomalaisiin (ks. Kansain-
vaellus). Kotimaassa nuo lukemattomat ger-

maanilaiset pikku kansakunnat alkoivat liittyä

suuriksi heimokunniksi, jotka sitten vuosisatoja
ovat kansallisen elämän kannattajina, sillä

yle ; ssak>alainen kansallistunto herää vasta myö-
hempänä keskiaikana. Näitä heimoja olivat ale-
in a n u i t. I r a n k k i 1 a i s e t, saksilaiset,
t ti r i n g e n i 1 ä i s e t. friisiläiset, b a i-

erilaiset. Jokaisen heimon etupäässä oli al-

kuansa useampia, sittemmin yksi ainoa herttua
tai kuningas, ja sama laki yhdisti heimon jäse-

net. Saksilaisia lukuunottamatta nämä heimot
tknnelta vuosis. kihtien kuuluivat Klodovigin pe-

rustamaan frankkilaiseen valtakuntaan (ks.

Frankkilaiset), joka laajeni myöskin roo-

malaiseen Galliaan, missä frankkilaiset pian roo-

malaistuivat. Mutta valtakunnan itäosassa säi-

lyttivät Reinin ja Maasin varrella asuvat
frankkilaiset, alemannit, turingeniläiset ja baieri-

laisel germaanilaisuutensa puhtaana ja olivat

ytimenä siinä frankkilaisen valtakunnan osassa.

jota sanottiin Austrasiaksi. Austrasia oli ajoit-

tain erityisenä kuningaskuntana ja sieltä oli ko-

toisin karolingien suku, joka jälleen yhdisti

frankkilaisen valtakunnan. Tämän suvun kuu-
luisin jäsen Kaarle Suuri (768-814) kukisti

myöskin Weserin molemmin puolin asuvat saksi

laiset ja ulotti valtakuntansa rajan Elbeen asti,

jonka itäpuolelle oli kansainvaelluksen aikana
sieltä poissiirtyneitten germaanien sijaan asettu

ntit slaavilaisia heimoja. Myöskin germaanilais-
ten heimojen alueella, jota nyt ruvettiin nimittä
mää n I t ä f r a n k i k s i, pantiin toimeen Kaarle
Suuren hallintojärjestelmä ja sotalaitos, mikä
teki mahdolliseksi heimojen välisen erilaisuuden
tasoittamisen: ne menettivät entisen kansallisen

hallitusjärjestyksensä ja herttuansa. Mutta eri-

laisista aineksista yhdistetty frankkilainen valta

kunta ei pysynyt kauan koossa. \". S4:'. Kaarle Suu-
ren pojan Ludvik Hurskaan kolme poikaa jakoivat

valtakunnan, jolloin Ludvik I Saksalai-
nen sai Itäfrankin 1. Saksan, s. o. Reinin
itäpuolella olevan maan, johon myöhemmin lii-

tettiin Reinin, Maasin ja Sehelden väliset seudut.

Ludvik piti voimakkaasti yllä kuninkuuden arvoa
heimoihin nähden ja suojeli valtakuntansa itä-

rajaa slaavilaisten hyökkäyksiltä. Hänen kuol-

tuaan 876 Itäfrankki jaettiin hänen kolmen poi-

kansa kesken. Näistä nuorin Kaarle Paksu
peri pian veljiensä osat ja pääsi myöskin Länsi-

frankin (Ranskan) hallitsijaksi yhdistäen vielä

kerran melkein koko Kaarle Suuren valtakunnan.
Mutta tämä heikko hallitsija laiminlöi Itäfrankin
asiat eikä tehnyt mitään sen puolustamiseksi
normannien ja slaavilaisten hyökkäyksiltä. Itä

frankin heimot valitsivat silloin uudelleen hert-

tuoita johtajikseen, ja S. näytti hajoavan pie-

niksi valtioiksi. Tämä vaara vältettiin, kun kunin-
kaaksi valittiin erotetun Kaarlen sijaan 887 karo-

lingeista polveutuva Kärntenin Arnulf.
Tämä voitti normannit Lö\venin luona (891), tai-

teli menestyksellä slaavilaisia heimoja vastaan
ja sai heimoherttuat tunnustamaan valtaansa.

Arnulfin kuoltua 899 tuli kuninkaaksi hänen ala-

ikäinen poikansa Ludvik III Lapsi. Tämän
aikana heimoherttuat tekeytyivät melkein itse-

näisiksi ja sotalaitos pääsi rappeutumaan, mistä
m. m. oli seurauksena, ettei voitu torjua maa
lian hyökänneitä unkarilaisia ratsuparvia, jotka

tästä lähin olivat S :lle todellisena vitsauksena.

Ludvik Lapsi oli S:n viimeinen karolinginsukui-

nen kuningas. Hänen kuoltuaan 911 tuli kunin
kaaksi Konrad I, Frankenin herttua, joka ei

myöskään kyennyt pitämään herttuoita kurissa

eikä puolustamaan maata ulkonaisilta vihollisilta.

Lothringen menetettiin Ranskalle, ja valtakunta
näytti Konradin kuollessa 918 olevan hajoamai-
sillaan. Aseman pelastajaksi tuli Konradin seu

raaja. Saksin herttua Henrik, josta tuli uuden
hallitsi jasuvun kantaisä ja S:n valtakunnan
varsinainen perustaja.

Saksilainen suku !> 1 '.t-1 2 4. Hen-
rik I Linnustaja (919-36), jonka Konrad
kuolinvuoteellaan oli esittänyt seuraajakseen,

osoittautui voimakkaaksi ja kaukonäköiseksi hal-

litsijaksi. Hänet olivat valinneet kuninkaaksi
ainoastaan saksilaiset ja frankkilaiset. mutta hän
sai myöskin svaabin (Alemannian) ja Baierin

herttuat alistumaan valtaansa >ekä Lothringenin
palautetuksi S:n yhteyteen. Henrik taisteli voi-

tollisesti Elben ja Oderin välillä asuvia slaavi

laisia rastaan ja avasi nämä seudut kristin

uskolle ja saks. siirtoasutukseHe. Unkarilaisten

kanssa hiin v. 024 teki rauhan ja sitoutui mak-
samaan heille vuotuista veroa, mutta uudistet-

tuaan sotalaitoksen, jota täydennettiin ratsu-

palveluksen voimaansaattamisella, ja rakennet-

tuaan joukon linnoja hän v. 933 kieltäytyi suo-

rittamasta veroa ja voitti sam. v. maalian hyö
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känneet unkarilaiset Thiiringenissä Mersebnrgin
läheisyydessä, minkä jälkeen unkarilaiset pysyi-

vät jonkun aikaa alallansa. Henrikin seuraaja,

hänen poikansa Otto I Suuri (936-73), jatkoi

tarmolla ja menestyksellä isänsä työtä lujittaen

edelleen kuninkaan valta-asemaa. Herttuain yrit-

tämät kapinr.t kukistettiin, herttuakuntia annet-

tiin lääneiksi kuninkaan sukulaisille ja ystäville,

herttuain valtaa heikonnettiin jakamalla herttua-

kunnat osiin ja antamalla suuria läänityksiä

varsinkin hallitsijasta riippuville hengellisille.

Elben ja Oderin väliseen maalian asettui saksa-

laisia herroja ja ritareita, ja sinne perustettiin

joukko linnoja, joiden ympärille sitten syntyi

kaupunkeja. Puola ja Böömi tulivat S:n alai-

siksi lääneiksi ja Lech in lakeuksilla Otto voitti

v. 955 unkarilaiset niin ratkaisevasti, etteivät

he enää tämän jälkeen häirinneet valtakunnan
rauhaa. Otto hankki itselleen v. 951 myöskin
Italian kuningaskunnan, s. o. Pohjois- ja Keski-

Ttalian, joka tästä lähtien tuli kauan olemaan
S :n yhteydessä, ja kruunautti itsensä v. 962
Rooman keisariksi. Rooman keisarikruunu siir-

tyi häneltä hänen jälkeisilleen S:n kuninkaille;

S:n valtakuntaa pidettiin tästä lähin Rooman
valtakunnan jatkona, minkä vuoksi sen nimenä
olikin Saksalais-roomalainen valtakunta (Das hei-

lige römische Reich dcutscher Nation). Otto II
(973-83) osasi myöskin pitää herttuat aisoissa,

mutta hänen heikon seuraajansa, pääasiassa Ita-

lian asioita harrastavan Otto III:n hal-

litessa (983-1002) S:n ruhtinaat, suuret ja pie-

net, pyrkivät jälleen laajentamaan valtaansa ja

samalla tekemään lääninsä perittäviksi ; lisäksi

slaavilaiset heimot pyrkivät vapautumaan. Seu-

raava hallitsija Henrik II Pyhä (1002-24)

ei voinut täysin ylläpitää S :n valtaa Elben itä-

puolella olevissa seuduissa. Tekemällä ruhtinaille

suuria myönnytyksiä, m. m. tunnustamalla lää-

nien perinnöllisyyden, hän sai heidät jälleen suo-

rittamaan kruunulle läänivelvollisuutensa ja suu-

rilla läänityksillä varustetun papiston tukemana
hänen onnistui lujittaa valtakunnan yhteyttä.

Henrik II:een sammui saksilainen suku.

Frankkilainen 1. saalilainen suku
1024-1125. Henrik II :n jälkeen valittiin

kuninkaaksi Konrad II Saalilainen
(1024-39), josta tuli uuden hallitsijasuvun perus-

taja. Hän piti voimakkaasti yllä kuninkaan arvo-

valtaa ruhtinaisiin nähden, mutta myönsi pie-

nillekin vasalleille perintöoikeuden heidän liiä-

neihinsä toivoen siten, vaikka turhaan, saavansa
kruunun perinnölliseksi suvussaan. V. 1032 Kon-
rad sai haltuunsa Burgundin valtakunnan, joka
tosin tuli olemaan vain löyhässä yhteydessä S :n

kanssa, mutta joka kuitenkin turvasi S:n hal-

litsijoille Italian herruutta varten tärkeiden
alppisolien omistuksen. Konradin seuraaja oli

hänen poikansa Henrik III (1039-56), yksi
S:n voimakkaimpia hallitsijoita. Hänen aikanaan
keisarin valta oli mahtavimmillaan. Henrik piti

sekä ruhtinaat että kansan kovassa kurissa ja

vallitsi täydellisesti myöskin kirkkoa erottaen

ja asettaen miehiä paavinistuimellekin. Mutta
edistäessään cluniacensien ajamaa kirkon paran-
nusta hän valmisti alaa kirkon vapautumiselle
maallisesta vallasta ja paavinvallan nousulle,

jotta keisarivallalle vastedes oli koituva suuri
vaara. Tämä vaara ilmeni jo hänen seuraajansa

Henrik IV:n (1056-1106) hallitessa. Paavi
Gregorius VII, joka tahtoi turvata kirkon itse-

näisyyden, vieläpä vaati paaville ylivaltaa koko
kristikunnassa, kielsi 1075 maallisia ruhtinaita
antamasta hengellisille investituuraa, s. o. täyt-

tämästä kirkollisia virkoja. Henrik ei voinut
alistua tähän säännökseen, koska S:ssa Otto I:n
ajoista juuri hallitsijan nimitettävissä olevat, suu-

rilla läänityksillä ja maallisilla hallinto-oikeuk-

silla varustetut piispat ja apotit olivat olleet hai

litsijavallan paraimpana tukena. Näin sai alkunsa
n. s. investituurariita (ks. Gregorius VII
ja Henrik IV), joka ei tullut Henrik IV:n
hallitessa ratkaistuksi. Ennen sitä ja sen kes-

täessä Henrikin täytyi taistella myöskin S:n
kapinallisia ruhtinaita ja omia poikiansa vas-

taan. Näiden monivaiheisten taisteluiden aikana
hallitsijavallan arvo kyllä aleni S:ssa, mutta
pitämällä jyrkästi kiinni kuninkaallisista ja kei-

sarillisista oikeuksistaan Henrik sai ainakin
valtion itsenäisyyden kirkkoon nähden säilyte-

tyksi. Henrik V (1106-25) jatkoi taistelua

sekä paavia että ruhtinaita vastaan. Ruhtinasten
kanssa hän teki rauhan Wurzburgissa 1121 ja

heidän välityksellään syntyi paavin ja keisarin

kesken 1122 Wormsin konkordaatti, jossa investi-

tuurakysymys sai ratkaisunsa. Kumpikin puoli

antoi myöten. Keisarille jäi edelleen suuri vaiku-

tusvalta hengellisten asettamisessa (ks. Investi-
tuura). Ruhtinasten valta oli tämän pitkälli-

sen riidan aikana suuresti kasvanut, mutta hei-

dän rinnallaan kohosivat jonkinlaiseen merki-
tykseen myöskin alempi aateli (ministeriaalit)

ja kaupunkien porvaristo, joiden kannatusta hal-

litsijat olivat ruvenneet etsimään. Henrik V oli

viimeinen hallitsija frankkilaista sukua.

H o h e n s t a u f i t 113 8-1254. Suuri
Interregnum 125 6-7 3. Henrik V:n kuol-

tua ruhtinaat valitsivat kuninkaaksi Henrikin vas-

tustajan Saksin herttuan Lotharin (1125-37).

Tämä joutui pian taisteluun Henrik V:n sisaren-

poikani Hohenstaufin sukua olevain Svaabin
Fredrikin ja Frankenin Konradin kanssa, ja sai

tässä taistelussa apua Welfin sukua olevalta

vävyltänsä Baierin herttualta Henrik Ylpeältä.

Näin sai alkunsa hohenstaufien ja welfien väli-

nen ristiriita. Lotharin hallitessa ruvettiin jäl-

leen levittämään saksalaisuutta ja kristinuskoa

Elben itäpuolella oleviin slaavilaismaihin, joissa

pakanuus oli päässyt uudelleen juurtumaan.
Albrekt Karhu, joka oli saanut läänitykseksi

Nordmarkin (nyk. Altmarkin), perusti Branden-
burgin markkreivikunnan. Lotharin jälkeen valit-

tiin kuninkaaksi hohenstaufi Konrad III
(1138-52). Hänen aikanaan uusiintui \velfien ja

hohenstaufien välinen taistelu, kun Konrad
riisti Henrik Ylpeältä sekä Lotharilta perityn

Saksin että Baierin. Taistelu päättyi 1142 Frank-

furtin rauhaan, jossa Henrik Ylpeän poika Hen-

rik Leijona sai Saksin. Konrad otti 1147-48

osaa toiseen ristiretkeen saavuttamatta mitään
tuloksia. Samaan aikaan eteni saks. asutus Elben

itäpuolella sen ristiretken johdosta minkä saksa

laiset ruhtinaat tekivät vendejä vastaan. Tois-

taiseksi kilpailivat täällä saksalaisten kanssa

myöskin tanskalaiset ja puolalaiset. Konradin
seuraaja oli hänen veljensä poika Fredrik I

Barbarossa (1152-90). Tämä tunnusti S:ii

ruhtinaiden oikeudet, vieläpä eräissä tapauksissa
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laajensikin niitä, [tavalta tehtiin itsenäiseksi

herttuakunnaksi ja Henrik Leijonalle annettiin

Saksin lisäksi Baieri. Viimemainitulla oli tiimiin

jälkeen mahtava asema varsinkin Pohjois-S :ssa,

missä hän levitti valtaansa kauas slaavilaiselle

alueelle Mecklenhurgiin ja Pommeriin asti perus-

taen m. m. Lyypekin kaupungin. Fredrikin pää-

huomio kohdistui alussa Italiaan, missä hiin tali-

loi korottaa keisarivallan arvoa. Tämän johdosta

hän joutui pitkälliseen taisteluun Pohjois-Ttalian

itsenäisiksi päässeiden kaupunkien ja paavin

kanssa. Viidennellä [talian-retkellään Fredrik

joutui tappiolle 1176 Legnanon taistelussa, minkä
jälkeen hän teki sovinnon paavin kanssa Venel

siassa 1177 ja kaupunkien kanssa rauhan 1183

Konstanzissa myöntäen viimemainituille m. m.

oikeuden itse valita virkamiehensä. Legnanon
taistelun jälkeen Fredrik rankaisi Henrik Lei-

jonaa, joka oli kieltäynyt antamasta hänelle apua
hänen viimeisellä Italian-retkellään, riistämällä

häneltä melkein kaikki hänen maansa. Pojal-

leen Henrikille keisarin onnistui hankkia puoli-

soksi normaunilaisen Sisilian kuningaskunnan
perijä Konstantia. Fredrik Barbarossa kuoli

kolmannella ristiretkellä ollessaan. Hänen 5eu

raajansa Henrik VI (1190-97). joka kovan

taistelun jälkeen sai haltuunsa Sisilian kuningas-
kunnan, suunnitteli keisarillista maailmanvaltaa
ja keisarinarvon perinnölliseksi tekemistä Hohen-
staufin suvussa, mutta kuoli kesken hankkeitaan.

Henrikin jälkeen valitsi Vvelfien puolue kunin-
kaaksi Henrik Leijonan pojan Otto IV:n
(1198-1215). Hohenstaufien puolue Henrik VI :n

veljen Filip Svaabilaisen (1198-1208).

Filipin tultua murhatuksi tunnustettiin Otto ylei-

sesti hallitsijaksi. Mutta kun hän oli joutunut
riitaan paavi Innoeentius III:n kanssa, valittiin

tämän toimesta S:n kuninkaaksi Henrik VI:n
poika Fredrik II (1215-50). Tämä piti

itseään pikemmin italialaisena kuin saksalaisena.

oleskeli etupäässä Sisilian kuningaskunnassa ja

laiminlöi S:n, missä hän edisti ruhtinaiden val-

lan kasvamista myöntäen heille entistään laa-

jempia oikeuksia, m. m. rahanlyöntioikeuden,
linnoitusoikeuden ja alempien tuomarien nimitys-

oikeuden. Koettaessaan lujittaa keisarivaltaa Tta

liassa Fredrik joutui niinkuin Fredrik Barba-
rossa taisteluun paavia ja Pohjois-Italian kau-
punkeja vastaan. Paavi julisti hänet pannaan
ja sai S:n ruhtinaat asettamaan vastakuninkaita.

Fredrikin kuoltua jatkoi tätä taistelua lyhyen
aikaa hänen poikansa Konrad IV (1250-54),

joka oli viimeinen S:n kuningas Hohenstaufin
sukua. S:n ja Italian välinen valtiollinen yh-

teys, joka tähänkin asti oli ollut höllä, lakkasi

näihin aikoihin kokonaan. Tästä yhteydestä oli

S:lle ollut haittaa, mikäli se oli houkutellut S :n

hallitsijoita Italian tähden laiminlyömään S:n
asiat, mutta siitä oli ollut S:lle myöskin hyö-

tyä, sillä Italiasta S. oli saanut paljon kulttuuri-

herätteitä sekä aineellisella että henkisellä alalla.

Fredrik II :n ja Konrad IV :n vastakuninkaan
Vilhelm Hollantilaisen kuoltua 1256 valitsi toi-

nen puolue hallitsijaksi englantilaisen Cornvval-

lisin herttuan R i k a r d i n, toinen Kastilian

kuninkaan Alfonsin. Mutta kun ei kumpi-
kaan näistä koskaan todenteolla hoitanut hal-

litusta, on heidän ajalleen annettu nimi inter-
regnumin (välihallituksen) aika. Tänä ai-

kana vallitsi S:s>,a mitä suurin sekasorto ja epä-

järjestys. Ainoastaan se, jolla oli valtaa, saattoi

saada oikeutta. Piispat ja ruhtinaat koettival

laajentaa alueitaan ja oikeuksiaan sortamalla
heikompia ylimyksiä, taistelemalla itsenäisiksi

pyrkiviä kaupunkeja vastaan ja anastamalla
valtakunnallisia alueita ja kuninkaallisia oikeuk-

sia. Ritarit harjoittivat linnoistansa kiisin jul-

keata rosvoilemista häiriten kauppaa ja yhdys-
liikennettä. Kaupungit muodostivat kauppansa
ja itsenäisyytensä turvaksi liittoja, joista kuu
luisimmaksi tuli Hansaliitto. Tähän aikaan le

visi saks. asutus edelleen voimakkaasti Elben
itäpuolisiin slaavilaisseutuihin, joihin S:n his-

torian painopiste nyt alkoi siirtyä. Myöskin
Preussissa saksalaisuus sai jalansijaa sinne aset-

tuneen saksalaisen ritarikunnan kautta. Ruhti-

nasten taistelut ritareita ja kaupunkeja vastaan
merkitsivät sitä että ruhtinasvallasta oli muodos-
tumassa uuden valtiollisen järjestyksen kannat-
taja. Muita ruhtinaita ylemmäksi kohosi seitse

män v aa 1 i r uh t i n a s t a. jotka yksin tästä

lähin valitsivat kuninkaan.
Kuninkaita eri suvuista 12 7 3-

143 8. V. 127?. valittiin kuninkaaksi Habsbur-
gin kreivi Rudolf (1273-91). Tämä verraten

p ; enten alueiden omistaja ei voinut mahtavien
ruhtinasten rinnalla päästä S :n aikaisempien

hallitsijani asemaan. Hän pyrki sen vuoksi ensi

sijassa laajentamaan omaa välitöntä aluettaan

voidakseen sitten tältä pohjalta antaa kuningas-
vallalleen enemmän pontta, ja kun vaaliruhti

naat estivät kuningasvallan tulemasta samassa
suvussa perinnölliseksi, tuli sukuvallan lisää

minen olemaan Rudolfin seuraa jäinkin tärkeim
pänä päämääränä. Tästä taas johtui, että S:n
kuninkaat luopuivat tavoittelemasta Italian her-

ruutta ja yleensä ajamasta mitään yhtenäistä

valtakuntapolitiikkaa. Voitettuaan pahimman
vastustajansa Böömin kuninkaan Ottokarin 1278
Rudolf antoi hänen maistansa pojillensa Itäval-

lan. Steiermarkin ja Krainin perustaen siten

habsburgien sukuvallan (Itävallan perintömaat).

Kuninkaana Rudolf koetti tarmokkaasti yllä

pitää maanrauhaa. Rudolfin seuraajan Nassaun
Aadolfin (1292-98) ei onnistunut perustaa

sukuvaltaa ennenkuin hänet erotettiin. Aadolf

kaatui taistellessaan sijaansa valittua Rudolfin

poikaa Albrekt Itävaltalaista vastaan. Albrekt
(1298-1308) koetti tehdä kruunun suvussaan
perittäväksi ja laajentaa alueitaan, mutta sai

kesken hankkeitaan surmansa murhaajan kädestä.

Hänen seuraajansa Henrik V I I Luxem-
burgilainen (1308-13) hankki pojallensa

Juhanalle Böömin ja koetti Italiaan tekemällä

retkellään uudistaa entisen keisaripolitiikan

mutta joutui liian aikaisen kuoleman uhriksi.

Tiimiin jälkeen taistelivat valtaistuimesta Itä-

vallan Fredrik Kaunis ja Baierin herttua Lud-
vik, joka v. 1322 pääsi voitolle. Ludvik IV
(1314-47) joutui riitaan Avignon'issa asuvan

paavin kanssa, joka Ranskan kuninkaan eduksi

pyrki sekaantumaan S :n asioihin vaatien itsel-

leen hyväksymisoikeutta S:n hallitsijan asetta-

misessa ja pannen Ludvikin pannaan. Tiimiin

johdosta S:n vaaliruhtinaat valtakunnan itsenäi

syyden turvaamiseksi julistivat 1338 Rensessa.

että vaaliruhtinaiden valitsema kuningas ei tar-

vinnut paavin vahvistusta. Jo Ludvikin eläessä
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valittiin kuninkaaksi Henrik VII :n pojanpoika

Luxemburgin sukua oleva Kaarle IV (1347-

78) ,
joka hoiti hyvin perintömaatansa Böömiä,

mutta välitti vähän valtakunnan asioista. Hän
julkaisi n. s. kultaisen bullan, joka vahvisti ku-

tiinkaan vaalissa voimaan päässeen käytännön.

Vaaliin saivat ottaa osaa seitsemän vaaliruhti-

nasta, nim. Mainzin, Trierin ja Kölnin arkki-

piispat, Böömin kuningas, Beinin pfalzkreivi,

Saksin herttua ja Brandenburgin markkreivi.

Vaaliruhtinaalle tämä asiakirja myönsi tärkeitä

oikeuksia, ylimmän tuomiovallan alueellaan y. m.,

joten nämä ruhtinaat nyt oikeudellisestikin sai-

vat sen täydellisen hallitsijavallan, jota ne jo

tosiasiallisesti ennenkin olivat harjoittaneet. Sa-

manlaisia oikeuksia pyrkivät muutkin ruhtinaat

hankkimaan itselleen. Etelä-S:ssa alkoi näihin

aikoihin riehua pitkällinen taistelu kaupunki-

liittojen ja ruhtinasten sekä ritarien kesken,

jossa edelliset joutuivat tappiolle. Kaarlen poika

ja seuraaja Wenzel (1378-1400) ei kyennyt pi-

tämään yllä järjestystä ja erotettiin toimestaan.

Hänen seuraajansa Pfalzin Ruprecht (1400-

10) ei myöskään hyvästä tahdostaan huolimatta

voinut parantaa kuningasvallan heikontunutta

asemaa eikä lopettaa kirkossa vallalle päässyttä

hajaannusta (skismaa). Tämän sai poistetuksi

hänen seuraajansa, Wenzelin veli Sigismund
(1410-37) Konstanzin kirkolliskokouksessa. Mutta
Sigismundin kuningasvallan vahvistamiseksi

suunnittelema ,,valtakunnanreformi'' raukesi tyh-

jiin. Kun Sigismund Wenzelin kuoltua 1419 ai-

koi nousta Böömin valtaistuimelle, kieltäytyivät

Konstanzissa poltetun Hussin kannattajat tun-

nustamasta häntä kuninkaaksi. Näin saivat al-

kunsa hussilaissodat, jotka samalla olivat tsek-

kiläisyyden taistelua saksalaisuutta vastaan ja

joiden aikana hussilaiset hyökkäsivät ryöstäen

ja hävittäen myöskin Böömin saks. naapuri-

maakuntiin. Vasta sittenkun Sigismund oli teh-

nyt sovinnon kohtuullisemman hussilaispuolueen,

kalikstiinien, kanssa, saattoi hän 1436 nousta

Böömin valtaistuimelle.

Habsburgin suvun uudelleen Sak-
san valtaistuimelle pääsemisestä
kolmikymmenvuotisen sodan lop-
puun 143 8-16 4 8. Sigismundin kuoltua va-

littiin S:n hallitsijaksi hänen vävynsä Itävallan

herttua Albrekt (1438-39), josta lähtien S:n
kuninkuus ja Rooman keisariarvo tulivat jatku-

vasti olemaan Habsburgin suvulla. Albrektin

seuraaja Fredrik III (1440-93) jätti valtakun-

nan asiat oman onnensa nojaan eikä tehnyt mi-

tään paremman järjestyksen aikaansaamiseksi ja

valtakunnassa edelleen riehuvien sisällisten so-

tien lopettamiseksi. Sen sijaan hän hyvällä me-
nestyksellä kartutti sukuvaltaansa. Hankki-
malla pojalleen Maksimilianille puolisoksi Bur-
gundin Kaarle Rohkean tyttären Marian hän sai

suvulleen suuren osan burgundilaisia perintö-

maita, joiden lisäksi tuli 1489 perintönä Tiroli,

vieläpä toiveita Unkarin ja Böömin kruunujen
saavuttamisesta. Näin tuli vastaisen habsburgi-

laisen suurvallan perustus lasketuksi. Maksi-
milian (1493-1519), jonka ihanteena oli en-

tinen keisarivalta, harrasti lujemman valtakun-

nallisen hallitusjärjestyksen aikaansaamista. V.
1495 julistettiin Wormsin valtiopäivillä yleinen

ikuinen maanrauha. jonka mukaan kaikkj sisäi-

set sodat kiellettiin; valtakunnan rauhaa uhkaa-

vien riitojen ratkaisu oli jätettävä samoilla val-

tiopäivillä perustettavaksi päätetylle valtakun-

nankamarioikeudelle. Muut, lujemman keskus-

vallan aikaansaamista tarkoittavat uudistukset

raukesivat keisarin ja ruhtinasten erimielisyyden

tähden. Valtakunta oli todenteolla hajaantunut

miltei itsenäisiin ,,territorioihin", joita muodos-

tivat ruhtinaskunnat ja kaupungit. Keskusval-

taa edustivat keisarin rinnalla valtiopäivät. Nii-

hin osaa ottavia valtakunnansäätyjä, joita oli

kolme luokkaa (vaaliruhtinaat, ruhtinaat javalta-

kunnankaupungit), oli kaikkiaan 250. Sveitsi

irtaantui 1499 tosiasiallisesti kokonaan valta-

kunnan yhteydestä. S:n valtakunnan vaipuessa

yhä suurempaan voimattomuuteen, kohosi sen

keisarisuku Maksimilianin aikana Euroopan
mahtavimmaksi ruhtinassuvuksi, kun suvun hal-

tuun naimisliittojen kautta joutui jo ennen Mak-
similianin kuolemaa Espanja ja vähää myöhem-
min myöskin Böömi ja osa Unkaria.
Maksimilianin seuraajaksi valittiin hänen pojan

poikansa Kaarle V (1519-56). Jo ennen kei-

sariksi tuloansa hän hallitsi Burgundin perintö-

maita (Alankomaita y. m.), Espanjaa (ynnä sii-

hen kuuluvia it. ja amer. alueita) ja Itävallan

perintömaita (jotka hän 1521 luovutti veljelleen

Ferdinandille). Kaarle oli siten Euroopan mah-
tavin hallitsija ja hän pyrki määräävällä tavalla

vaikuttamaan koko Euroopan kohtaloihin. Suu-

rin osa hänen hallitusaikaansa kului taistelui-

hin Ranskaa ja Turkkia vastaan. S:ssa oli

Kaarle V:n aika suuren sisäisen kuohunnan ai-

kaa. Sekä kirkollisella että valtiollisella ja yh-

teiskunnallisella alalla pyrittiin mullistamaan
olemassaolevia oloja. Kirkollisella alalla syn-

nytti Lutherin 1517 aloittama uskonpuhdistus

voimakkaan uudistusliikkeen, mutta herätti toi-

selta puolen myöskin kiihkeätä vastustusta. Ri-

tarit nousivat taisteluun yhä voimakkaammaksi
käynyttä ruhtinasvaltaa vastaan, talonpojat,

jotka keskiajan lopulla olivat sortuneet entistä

riippuvampaan asemaan, jopa suorastaan maa-

orjuuteen, ja jotka jo aikaisemmin olivat tehneet

useita kapinoita, tarttuivat 1524 Lounais- ja

Keski-S:ssa aseisiin herroja vastaan, mikä ka-

pina vasta seur. v. hirveällä verenvuodatuksella

kukistettiin. Kaarle V, joka ei ymmärtänyt S:n
oloja ja uuden ajan henkeä, asettui uskonpuh-

distukseen nähden vastustavalle kannalle. Siitä

huolimatta uusi oppi levisi suurimpaan osaan

maata. Sen omistivat useat valtakunnankaupun

git ja ruhtinaat, joiden valtaa uskonpuhdistus

enensi tuottamalla heille kirkollistenkin asiain

johdon. Hallituksensa loppupuolella Kaarle V

turhaan koetti masentaa protestanttisuutta n. s.

Schmalkaldenin sodalla (1546-52), joka päättyi

Passaun sovintoon. Augsburgin uskonrauhassa

(1555) myönnettiin Augsburgin tunnustuksen

kannalla oleville valtakunnansäädyille (siis ruh-

tinaille ja valtakunnankaupunsjeille) uskonvapaus

ja samat oikeudet kuin katolisille
;

jokaisella

valtakunnansäädyllä oli oleva oikeus määrätä

alamaistensa uskonnosta. Ranskalle, joka oli

auttanut S:n protestantteja, oli 1556 luovutet-

tava Metzin, Toniin ja Verdun'in hiippakunnat.

Sam. v. Kaarle V luopui kruunusta. Hänen seu-

raajansa Ferdinand T (1558-64) ja Maksi-
mihan II (1564-76) pitivät yllä rauhaa us-
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kunnollisten puolueiden kesken. Mutta R u-

dolf II :n (1576-1612) hallitessa alkoi katolisen
reaktsionin vaikutus voimakkaasti tuntua S:ssa-

kin. Katoliset alkoivat jyrkästi toteuttaa pro-

testanttien Augsburgin uskonrauhassa hylkää-
mää »hengellistä ehtoa", jonka mukaan katolinen
kirkkoruhtinas protestanttisuuteen kääntyessään
oli velvollinen luopumaan alueistansa, ryhtyen
paikoittain väkivaltaisuuksiinkin. Katolisten toi

miessa yksimielisesti heikonsi protestantteja lu-

terilaisten ja reformeerattujen keskinäinen viha-
mielisyys. V. 1608 yhtyivät kuitenkin useimmat
protestanttiset säädyt Pfalzin johdolla keski-

näiseksi puolustukseksi evankeliseen unioniin,
jonka vastapainoksi seur. v. syntyi Baierin joh-

dolla katolinen liiga. V. 1610 Jiilicli-Kleven pe-

rimysriidan johdosta syttymäisillään olevan so-

dan ehkäisi protestanttien puolelle asettuneen
Ranskan kuninkaan Henrik IV :n kuolema (ks.

.Inhana S i g i s m u n d) . V. 1618 Böömin
protestantit, jotka valittivat että keisari M a-

thias (1612-19) loukkasi Rudolf II:n heille

myöntämää uskonvapautta. nousivat kapinaan
häntä vastaan, ja näin alkoi kolmikymmen-
\ uotinen sota (ks. t.). Mathiaksen seuraa-
jan Ferdinand II:n (1619-37) hallitessa se levisi

pitkin S:aa, ja siihen sekaantui myöskin moni
ulkovalta, Espanja, Tanska, Ruotsi, Ranska
y. m. Kolmikymmenvuotinen sota ei ollut ai-

noastaan katolisuuden ja protestanttisuuden kes-

kinäistä kamppailua, vaan myöskin ruhtinasval-
lan taistelua keisarivallan laajentamispyrkimyk-
-iä vastaan, samalla kuin ulkovallat, varsinkin
Hanska, pyrkivät siinä masentamaan habsburgien
valtaa ja hankkimaan itselleen alueita S :ssa.

Se päättyi Ferdinand III:n (1637-57) ai-

kana Westfalenin rauhaan 1648. Siinä Ranska
sai Itävallan osan Elsassia, Ruotsi laajoja aloja
Pommerissa, Bremenin ja Verdenin hiippakun-
nat y. m. Saksalaisista valtioista sai laajim-
man aluelisäyksen Brandenburg (Taka-Pommerin.
Magdeburgin, Halberstadtin y. m.) . Uskon asi-

oissa pysytettiin pääasiallisesti voimassa Augs-
burgin rauhan määräykset, jotka ulotettiin

myöskin reformeerattuihin. Sodan tärkein tu-

los oli, että protestanttisuuden asema nyt oli

turvattu sekä S:ssa että koko Euroopassa. Mutta
muuten olivat kolmikymmenvuotisen sodan seu-
raukset S:aan nähden sekä henkisessä että ai-

neellisessa ja valtiollisessa suhteessa mitä
turmiollisimmat. S:n maata oli hirveästi
hävitetty, väkiluku oli vähentynyt ehkä enem-
mällä kuin puolella, elinkeinot olivat lamassa,
samaten henkinen viljelys. S:n valtakunta
hajosi lopullisesti melkein itsenäisiin valtioi-

hin. Keisarius oli tuskin muuta kuin tyhjä
arvonimi, sillit keisari oli kaikissa tärkeissä
asioissa sidottu valtiopäiväin myötävaikutukseen.
Mutta valtiopäivät toimivat hitaasti eivätkä kos-
kaan ajoissa saaneet toimeen päätöksiä. Vanha
S:n valtakunta vaipui voimattomuuden tilaan,

josta se ei milloinkaan toipunut, ja S:n kan-
sasta hävisi pitkiksi ajoiksi yhteinen kansallis-
tunto. Valtiollinen elämä keskittyi kokonaan
yksityisvaltioihin.

Westfalenin rauhasta Saksan
liiton perustamiseen saakka 16 4 8-

18 15. Kolmikymmenvuotisen sodan jälkeisenä
aikana ulkovallat käyttivät valtakunnan heik-

koutta hyväkseen sekaantuen S:n asioihin ja
riistäen siitä alueita. Ludvik XIV anasti osia

Elsassista, m. m. Strassburgin. Regensburgin
aselevossa (1684) nämä n. s. reunionit luovutet
t i in hänelle 20 vuodeksi ja Rijsvijkin rauhassa
(1697) hän sai pitää useimmat niistä pysyväi-
sesi i. S:n valtakunta ja yksityisvaltiot olivat

mukana Ludvik XIV:tä vastaan käydyissä
^odi>^a. jotka osittain riehuivat S:n alueella.

Myöskin suuri pohjoismainen sota kosketti jossa-

kin määrin S :aa. Sen johdosta Ruotsi menetti
suurimman osan saks. alueitansa osittain Hanno-
verille, osittain Preussille. S:n silloiset keisarit

Leopold I (1657-1705), Jooseppi 1(1705-11)
ja Kaarle VI (1711-40) ajoivat puhtaasti itäv.

politiikkaa ja käyttivät valtakuntaa vain väli

kappaleena sukupolitiikkansa tarkoitusten saa-
vuttamiseksi. Kaarle VI :n aikana riistettiin

valtakunnasta Puolan perimyssodan johdosta
Lothringen, joka Wienin rauhassa 1738 annettiin
Stanislaus Leszezynskille ja tämän kuoleman jäl-

keen 1766 joutui Ranskalle. — Niistä lukuisista

sodista huolimatta, joita S :ssa käytiin näinä
aikoina, alkoi taloudellinen elämä vähitellen

elpyä, ja yksityisvaltioissa, ensin Preussissa.

pääsi alulle uudenaikaisesti järjestetty hallinto-

laitos. Supistaen säätykokousten oikeuksia ruhti-

naat kohottivat valtansa miltei rajattomaksi, ja

koettivat, pienimmätkin, jäljitellä Ludvik XIV:n
itsevaltiutta ja loisteliasta hovielämää.
Kun Preussi 18:nnen vuosis. keskipalkoilla

Fredrik Suuren johdolla kohosi suurvallaksi, alkoi

Itävallan ja Preussin välinen pitkällinen kilpailu,

joka vuosisadan ajan vaikutti niitä kohtalok-

kaimmin S:n kansan vaiheisiin. Kaarle VI :n

tyttären Maria Teresian tultua Itävallan hallit-

sijaksi ja, Fredrik II : n sam. v. (1740) noustua
Preussin valtaistuimelle iskivät nämä vallal

yhteen Itävallan perimyssodassa, johon useat

muutkin Euroopan vallat sekaantuivat ja jossa

Preussi valloitti Sleesian. Tämän sodan aikana
valittiin keisariksi ensin Maria Teresian vihol-

linen Baierin vaaliruhtinas Kaarle V I 1

(1742-45) ja hänen kuoltuansa Maria Te-

resian puoliso Frans I (1745-65), josta Habs
burg-Lothringenin suku polveutuu. Pian ta-

pahtui Itävallan ja Preussin välillä uusi yh-

teentörmäys seitsenvuotisessa sodassa (1756-63).

jossa S:n valtakunnan armeia taisteli Preussia

vastaan. Tästä huolimatta S:n kansan enem-
mistön, varsinkin protestanttisen väestön, myötä-
tunto oli Preussin puolella ja Fredrik II: n ja

preussilaisten loistavat voitot vaikuttivat kohot-

tavasti saksalaisten lamassa olleeseen kansallis-

tuntoon. Frans I:n seuraajan Jooseppi II :n

(1765-90) yrityksen liittää Baierin Itävaltaan ja

vahvistaa keisarin valtaa sai Fredrik II este-

tyksi Baierin perimyssodalla (1778-79) ja 1785

muodostamallaan ruhtinasliitolla. S:n neljän

arkkipiispan yritys n. s. Emsin punktatsioneilla

11780) vapauttaa Saksan kirkko paavin liialli-

sesta holhousvallasta ja siten laskea perustus

saks. kansalliskirkolle raukesi tosin tyhjiin,

mutta on tavallaan osoituksena kansallisen itse-

tunnon heräämisestä. Samaan aikaan. 18:nnen
vuosis. lopulla, tapahtui S:n runoudessa voima-
kas nousu ja sen yhteydessä vapautuminen rans-

kalaisuuden kahleista (Lessing, Herder, Klop-
stock. Goethe, Schiller).
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Keisarien Jooseppi II: n ja Leopold II:n
(1790-92) aikana alkuun päässyt Ranskan vallan-

kumous ja varsinkin sitä seuraava Napoleonin

yksinvalta vaikutti tuntuvia muutoksia S:nkin

oloihin. Frans II :n (1792-1806) noustua

valtaistuimelle Ranska 1792 aloitti Itävaltaa vas-

taan sodan, johon Preussikin otti osaa. Itävallan

ja Preussin jatkuva keskinäinen kateus ja kil-

pailu (varsinkin Puolassa) vaikutti, että senkin

jälkeen kuin Ranskaa vastaan 1793 oli muodos-

tunut Englannin johdolla ensimäinen suuri liitto-

kunta, ranskalaiset saattoivat anastaa haltuunsa

suuria osia Länsi-Saksasta. Campo Formion rau-

hassa 1797 Ranska sai Reinin länsipuolella ole-

vat Saksan alueet; niiden S:n ruhtinasten, jotka

tämän johdosta menettivät maita, tuli saada kor-

vausta Reinin itäpuolella. Rustattiin 1797 kokoon-

tunut kongressi, jonka piti ratkaista nämä kor-

vausvaatimukset, hajaantui tuloksia aikaansaa-

matta 1799 uuden Ranskaa vastaan alkaneen

liittokuntasodan johdosta. Mutta Lunevillen rau-

hassa (1801) vahvistettiin Campo Formion rauha,

ja korvauskysymys järjestettiin v. 1803 (Reichs-

deputationshauptschluss ) siten, että kaikki hengel-

liset ruhtinaskunnat (paitsi Mainz) sekularisee-

rattiin (tehtiin maallisiksi) ja useimmat valta-

kunnankaupungit (paitsi Hampuri, Lyypekki,

Bremen, Mainin Frankfurt, Augsburg, Niirn-

berg) mediatiseerattiin (ks. M e d i a a 1 1 i) s. o.

annettiin samaten kuin lakkautetut hengelliset

ruhtinaskunnat Reinin länsirannalla alueita me-
nettäneille maallisille ruhtinaille. Napoleon saa-

vutti nyt suuren vaikutusvallan S:n asioihin.

Kolmannen liittokunnan sodassa 1805 Etelä-S:n
valtiot liittyivät Ranskaan, ja Pressburgin rau-

han jälkeen 16 Länsi- ja Etelä-S :n valtiota yhtyi

Reinin liitoksi, joka tunnusti Napoleonin suojeli-

jaksensa ja asetti sotajoukkonsa hänen käytettä-

väksensä. Tämän johdosta keisari Frans II, joka

jo 1804 oli ottanut Itävallan keisarin arvonimen,
luopui saks.-roomal. keisarikruunusta. Vanha
S:n valtakunta oli näin muodollisestikin lakan-

nut olemasta. Samaan aikaan mediatiseerattiin

suuri joukko pieniä maallisia ruhtinaskuntia.

Vv:n 1806-07 sodassa Napoleon voitti Preussin,

joka Tilsitin rauhassa menetti, paitsi suurinta

•osaa puolalaisia maitansa, Elben länsipuolella ole-

vat alueensa. Viimemainituista ynnä Hessenin
vaaliruhtinaskunnasta, Etelä-Hannoverista y. m.
alueista muodostettiin Westfalenin kuningas-

kunta, jonka Napoleon antoi veljelleen Jerömelle.

Napoleon oli nyt herrana suurimmassa osassa

S:aa. Hänen herruudestansa oli S:n kansalle

hyötyä, mikäli sen mukana sekä suorastaan

Ranskaan liitetyssä S:n osassa että Napoleonin
saksalaisissa vasallivaltioissa pantiin toimeen
joukko Ranskan vallankumouksen uudistuksia

poistamalla läänityslaitoksen jätteet, saattamalla

voimaan oikeuksien yhdenvertaisuus, elinkeino-

ja uskonnonvapaus, mutta toiselta puolen sen

mukana tuli myöskin loppumattomat sotaverot

ja sotaväenotot, painopakko ja sietämätön poliisi-

valvonta sekä mannermaansulkemus, joka suu-

resti vahingoitti S:n taloudellisia etuja. Tyyty-
mättömyys Napoleonin valtaan levisi aikaa myö-
ten yhä laajempiin piireihin. Sen ensimäisiä

voimakkaita ilmauksia olivat muutamain yksityis-

ten henkilöiden (ks. S chili ja Fredrik
"Vilhelm, Braunsclnveig-Liineburc-ölsin hert-

tua) 1809 Napoleonin ja Itä vallan välillä käy-

dyn sodan aikana toimeenpanemat aseisiinnousu-

yritykset, jotka eivät kuitenkaan vieneet tarkoi-

tetuille perille. Mainittu sota vain vahvisti Napo-
leonin asemaa S:ssa ja 1810 hän tehdäkseen
mannermaansulkemuksen tehokkaammaksi yhdisti

S:n koko Pohjanmeren rannikon ja Lyypekin
välittömästi Ranskaan herättäen tällä toimen-

piteellä suurta suuttumusta koko S :ssa. Preus-

sissa, joka Tilsitin rauhan jälkeen oli erityi-

sesti saanut tuntea Napoleonin vallan painoa,

valmistauduttiin sillä välin sisäisillä uudistuk-

silla uuteen sotaan Napoleonia vastaan. Otolli-

nen hetki tulikin pian. Kun Napoleon 1812 oli

menettänyt ,,suuren armeiansa" Venäjällä, liittyi

Preussi 1813 hänen vihollisiinsa ja Preussin

kansa, jossa saksalainen kansallishenki oli herän-

nyt, tarttui miehissä aseisiin. Näin alkoi S-.u

vapaussota (ks. Liittokuntain sodat,
neljännen liittokunnan sota). Napoleonin kukis-

tuttua annettiin vallankumouksen sodissa Rans-

kaan yhdistetyt S:n osat takaisin saks. valloille.

Wienin kongressin S:aa koskevista määräyksistä
mainittakoon m. m. että Preussi ja Itävalta sai-

vat takaisin enimmät saksalaiset alueensa,

Preussi lisäksi menettämiensä puolalaisten alueit-

ten sijasta pohjoisen puolen Saksin kuningas-

kuntaa, alueita Reinin varrella y. m. Mediati-

seerausten kautta oli S:n valtioitten lukumäärä,

joka ennen v. 1803 oli ollut lähes 300, nyt vähen-

tynyt 39:ksi, joista 4 oli vapaakaupunkia (Ham-
puri, Lyypekki, Bremen, Mainin Frankfurt).

Nämä 39 valtiota muodostivat 1815 keskenään
S:n liiton (ks. t.).

Saksan liiton perustamisesta 181 5

v:een 1871. S:n liiton nimellisenä päämää-
ränä oli S:n sisäisen ja ulkonaisen rauhan tur-

vaaminen ja S:n valtioiden itsenäisyyden puo-

lustaminen. Tämä liitto ei vastannut sitä vaati-

musta kansallisen yhteyden aikaansaamisesta,

joka oli jo vapaussodan aikana esitetty. Todelli-

suudessa S:n liitto oli vain ruhtinasten liitto,

joka koetti turvata näiden etuja. Liiton edustus-

laitos, Mainin Frankfurtissa koolla oleva liitto-

kokous, toimikin alunpitäen pyhän allianssin

taantumuksellisessa hengessä. Liittokirjan mää-

räyksistä huolimatta pantiin vain muutamissa
valtioissa (Sachsen-Weimarissa, Baierissa, Wiirt-

tembergissä, Badenissa, Hessen-Darmstadtissai

toimeen uudenaikainen perustuslaillinen hallitus

muoto. Melkein kaikkialla vallitsi ankara po-

liisivalta ja painopakko. Wartburg-juhlassa 1817

tapahtuneiden kohtausten ja Venäjän asiamie-

hen Kotzebuen murhan jälkeen ruvettiin varsin-

kin yliopistonuorisoa pitämään silmällä ja vai

noamaan. Kaiken tämän johdosta syntynyt tyy-

tymättömyys puhkesi heinäkuunvallankumouksen

jälkeen 1830 paikoittain levottomuuksiin, joista

oli seurauksena uusien valtiosääntöjen antami-

nen esim. Saksissa ja Hessenin vaaliruhtinashan

nassa, sittemmin myös Hannoverissa, missä

maassa taantumuksen uudelleen päästyä valtaan

kuningas kuitenkin jo 1837 kumosi uuden perus

tuslain. 1830-luvulla syntyi S:n tulliyhdistys.

johon vähitellen yhtyivät melkein kaikki S:n

valtiot paitsi Hiivalta ja joka valmisti alaa S:n

vastaiselle valtiolliselle yhdistymiselle.

1840-luvulla vapaamielinen vastustusliike kas

voi voimakkaaksi ja sai lisää vauhtia Ranskan
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kelmikuunvallankumouksesta 1S48. Liikkeen

päämääränä oli valtiollinen vapaus ja kansalli-

nen yhteys. V. 1S48 yksityisvaltioissa hallituk-

set taipuivat joukkojen uhkaavista vaatimuk-

sista lupaamaan uudet valtiosäännöt, yleisen

äänioikeuden, painovapauden y. m.; paikoittain,

esim. Berliinissä, sattui kuitenkin ensin verisiä

yhteentörmäyksiä. Vaikeammaksi osoittautui vai

tiollis-kansallisen yhteyden ja yhteisen keskus-

hallituksen aikaansaaminen. Maalisk. :il |>. 1848

kokoontui Frankfurtissa omin päin yksityisten

henkilöiden muodostama n. s. esiparlamentti. ja

sen tekemän päätöksen mukaisesti 18 p. toukok.

samassa paikassa yleisen äänioikeuden pohjalla

valittu kansalliskokous. Tämä asetti kesäk. kes-

kushallituksen ja valtionhoitajan, joksi valittiin

itävaltalainen arkkiherttua Juhana, minkä jäl-

keen liittokokous hajosi. Kansalliskokouksessa

oli kyllä koolla suuri joukko S:n etevimpiä mie-

hiä, mutta useimmat sen jäsenistä olivat mieli-

piteiltään kovin doktrinaarisia ja ottivat liian

vähän huomioon tosiolojen vaatimuksia. Kallista

aikaa kulutettiin loppumattomiin teoreettisiin

keskusteluihin ,,perusoikeuksista". Suurta eri-

mielisyyttä synnytti varsinkin kysymys uuden

S:n valtakunnan laajuudesta. Suursaksalainen

puolue vaati että Itävaltakin oli otettava mu-
kaan, mutta piensaksalainen puolue tahtoi sul-

kea sen pois ja antaa johdon Preussille. Maa-
lisk. 1849 valmistui vihdoin uusi valtakunnan
perustuslaki, jonka mukaan S:sta oli tuleva pe-

rinnöllinen keisarikunta. Mutta Preussin kunin-

gas, jolle keisarinarvo tarjottiin, ilmoitti, että

hän ei voinut ottaa sitä vastaan ilman Saksan
hallitusten suostumusta. Kun suurempain saks.

valtioiden hallitukset eivät tahtoneet hyväksyä
uutta valtakunnan perustuslakia, syntyi monin
paikoin kansanliikkeitä, jotka varsinkin Pfal-

zissa ja Badenissa saivat ilmeisesti kumouk-
sellisen ja tasavaltaisen luonteen. Maltilliset

ainekset poistuivat nyt kansalliskokouksesta

ja jäljelle jääneet jäsenet siirsivät kesä-

kuussa 1849 sen istunnot Stuttgartiin, jossa

Wiirttembergin hallitus jo saman kuun 18

p. väkivaltaisesti sen hajoitti. Preussi, joka sillä

viilin oli kukistanut Badenin ja Pfalzin kapinat,

koetti nyt saada Frankfurtin kansalliskokouksen
laatiman perustuslain pohjalla aikaan S:n
..unionia", johonka Itävalta olisi yhdistettynä
vain erityisellä liitolla. Mutta Baieri ja Wiirt-

temberg eivät suostuneet Preussin ehdotukseen,

ja Itävalta, joka ei tahtonut suoda Preussille joh-

tavaa asemaa S:ssa, vaati 1815 perustetun S :ii

liiton ja liittokokouksen uudistamista. Preussin
ja Itävallan välisen sodan uhka poistui, kun
Preussi Olmutzin sopimuksessa marrask. 1850 an-

toi riitakysymyksissä myöten ja luopui unioni-

hankkeistaan. Seur. v. S:n liitto oli jälleen voi-

massa ja liittokokouksessa istuivat kaikkien hal-

litusten edustajat. Kysymys S:n valtakunnan
uudistamisesta oli tällä kertaa rauennut. Osit-

tain liittokokouksen myötävaikutuksella peruu-

tettiin useissa yksityisvaltioissa suurin osa val-

lankumousvuosina toimeenpannuista uudistuk-
sista. Paino- ja kokoontumisvapautta supistet-

tiin, ja ankara taantumus vallitsi 1850-luvulla

melkein koko S:ssa. -- Kansallisen liikkeen ai

kaessa 1848 olivat Slesvigin ja Holsteinin sak-

salaiset nousseet kapinaan Tanskaa vastaan.

mutta tämä yritys, jota Preussi aluksi kannatti
ei sekään vienyt tarkoitettuun tulokseen.

Kansallinen liike pääsi jälleen vauhtiin 1850
luvun loppupuolella. Suursaksalainen puolue pe

riisti reformiyhdistyksen, piensaksalainen puo
lue saksalaisen kansallisyhdistyksen lujemman
valtiollisen yhteyden ajamista varten. Samalla
virisi uudelleen eloon Itävallan ja Preussin vanha
kilpailu ylivallasta S :ssa. Kun Preussi ja Itä

valta olivat yhteisesti asevoimin riistäneet Tans
kaita Slesvigin ja Holsteinin, joutuivat ne iii

taan näiden maakuntain aseman järjestämisestä

ja v. 1866 puhkesi niiden välillä ilmi sota. Sen
ratkaisi Preussin eduksi BLöniggrätzin taistelu.

Praagin rauhassa (23 p. elok. 1866) Itävalta suos-

tui siihen että Preussi sai tuntuvasti laajentaa

aluettansa Pohjois-S :ssa, että S:ii liitto hajoitel

tiin ja että .Mainin pohjoispuolella olevista vai

tioista muodostettiin Preussin johdon alainen

Pohjois-S :n liitto (ks. Preussin-Itävallan
sota). Helmik. 12 p. 1867 kokoontuivat Poh-

jois-S :n liiton perustuslakia säätävät valtiopäi-

vät Berliinissä ja huhtik. hyväksyttiin liiton pe

rustuslaki. Etelä-S:n valtiot, jotka olivat tehneet

Preussin kanssa hyökkäys ja puolustusliiton, yh-

tyivät sam. v. Pohjois-S :n tulliliittoon ja suos

tuivat lähettämään edustajia yhteiseen tulliliitto

neuvostoon ja tulli parlamenttiin. Näin oli S:n
yhteys saatu hyvälle alulle. S :n-Ranskan sota.

jossa ei ainoastaan Pohjois-S :n liitto, vaan myös
kin Etelä-S:n vallat liittyivät Preussiin, jou

dutti, heikontamalla etelä-saksalaista partikula

.rismia, Saksan lopullista yhdistymistä. Jo syk

syliä 1870 Etelä-S:n vallat yhtyivät Pohjois s
,

liittoon, ja 18 p. tammik. 1871 Preussin kunin-

gas Vilhelm I huudettiin Versailles'issa S:n
keisariksi. Nykyinen S :n valtakunta oli peru-

tettu. V. 1866 alulle pantu Saksan valtioidei

liiton muuttaminen Saksan liittovaltioksi oli lop

puun suoritettu. Maalisk. 26 p:nä 1871 kokoontui-

vat S :n ensimäiset valtiopäivät Berliiniin, joka

tuli valtakunnan pääkaupungiksi. Huhtik. 16 p:nä
astui voimaan uusi valtakunnan valtiomuoto,

joka on pääasiassa Pohjois-S :n liiton valtiomuo-

don mukainen. Toukok. 10 p. tehtiin Ranskan
kanssa lopullinen rauha, jossa S. sai Elsassin ja

osan Lothringenia sekä 5 mii jaardia frangia so-

takorvausta.

U usi Saksan v a l t a k u n t a. 1870-luvui,

alkupuolella pantiin valtakunnassa toimeen tär-

keitä uudistuksia: kultakanta saatettiin voimaan
1873, uusi tuomioistuinorganisatsioni ynnä -,

viili- ja rikosprosessijärjestys 1870. Johtavana
valtiomiehen:» oli valtakunnankansleriksi nimi

tetty B i s m a r e k. jolla oli suurimmat ansiot

valtakunnallisen yhteyden aikaansaamisessa. Iin

aloitti katolista kirkkoa vastaan sekä Preussissa

että valtakunnassa n. s. kulttuuritaistelun iks. t

ia Preussi, historia), jossa hallitus kuitenkin
1880-luvulla taipui myönnytyksiin. Tämä halli-

tuksen kannan muutos johtui siitä että halli

tiiksen suhde valtiopäivillä esiintyviin puoluei

siin oli muuttunut. Bismarck nojautui ensin

1870-luvun keskipalkoille asti silloiseen suurim-
paan puolueeseen, kansallisvapaamielisiin. Mutta
kun tämä puolue ei hyväksynyt hänen välillisiä

veroja suosivaa verorefonniansa, vapaakaupasta
vieraantuvaa talouspolitiikkaansa ja sosiaali-

demokraattista puoluetta vastaan hankkimaansa!
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poikkeuslakia, erosi Bismarck siitä ja lähestyi

katolista keskipuoluetta saamatta kuitenkaan

•enää luotettavaa enemmistöä valtiopäivillä. Kei-

saria vastaan tehtyjen murhayritysten jälkeen

Bismarck 1878 sai hyväksytyksi ankaran sosia-

listilakinsa. joka oli voimassa v:een 189.0 ja

jonka avulla hän aikoi kuristaa sosialistisen

liikkeen : siitä huolimatta tämä liike pian alkoi

jälleen voimistua. V. 1879 siirryttiin vapaakau-

pasta tullisuojeluksen kannalle. Taittaaksensa

sosialistiselta kiihotukselta kärjen Bismarck so-

sialistilain ohessa 1880-luvun alkupuolilta läh-

tien ryhtyi panemaan toimeen suurenmoista työ-

väen vakuutuslainsäädäntöä. V. 1883 hyväksyt-

tiin sairausvakuutuslaki, 1884 tapaturmavakuu-
tuslaki, 1889 työkyvyttömyys- ja vanhuuden-
vakuutuslaki, joita sittemmin on edelleen kehi-

telty ja täydennetty.

Ulkopolitiikan alalla Bismarck sai 1872 aikaan

n. s. kolmen keisarin liiton S:n, Itävallan ja

Venäjän kesken. Mutta kun S:n ja Venäjän
välit Berliinin kongressin päätösten johdosta

1878 kylmenivät, solmi Bismarck 1879 Itävallan

kanssa läheisen liiton, johon 1883 myöskin Ita-

lia yhtyi. Näin syntyi n. s. k o 1 m i 1 i i 1 1 o,

loka sittemmin uudistettiin useampaan kertaan.

V:sta 1884 lähtien S. ryhtyi hankkimaan itsel-

leen siirtomaita Afrikassa ja Austraaliassa. Vil-

helm I:n kuoltua 1888 tuli keisariksi Fredrik
III, joka kuoli sam. v. ja jonka seuraaja oli V i 1-

helm II. Tämä syrjäytti hänen ja Bismarckin
kesken varsinkin sosiaalipoliittisista kysymyk-
sistä syntyneen erimielisyyden johdosta viime-

mainitun asiain johdosta 1890. Bismarck tah-

toi edelleen ylläpitää jyrkkää sosialistilakiansa,

jonka uudistamisen valtiopäivät olivat tammik.
1890 hylänneet, mutta keisari harrasti yhteis-

kunnallisen rauhan aikaansaamista tehokkaam-
malla työväensuojeluksella, johon kaikki Keski-

Euroopan teollisuusvaltiot oli saatava yhtymään.
Bismarckin jälkeen tuli valtakunnankansleriksi

C a p r i v i. Maalisk. 1890 kokoontui Berlii-

nissä ,,kansainvälinen työväensuojeluskonfe-

renssi*', jonka päätökset pantiin toimeen vain

S :ssa, ja sielläkin ainoastaan osittain v:n 1891

työväensuojeluslailla. Heinäk. 1890 S. sai Eng-
lannilta Helgolannin luovuttaen Englannille Af-

rikasta Sansibarin, Ugandan ja Witun. Vv. 1891-

94 tehtiin ulkovaltain kanssa joukko kauppa-
sopimuksia, joissa viljatulleja alennettiin pa-

remman menekin hankkimiseksi S:n yhä voimis-

tuvalle teollisuudelle ja jotka sen vuoksi herät-

tivät suurta tyytymättömyyttä Itä-S :n agraa-

reissa. Capri vi n luovuttua 1894 tuli valtakun-

nankansleriksi ruhtinas Hohenlohe. V. 1896
valmistui uusi yleinen lakikirja, joka astui voi-

maan 1900. Uusia siirtomaita hankittiin, esim.

Kiautschou, joka 1897 joutui S :lle, Samoa 1898,

Karoliinit, Palau-saaret ja Mariaanit, jotka 1899

ostettiin Espanjalta, Vv. 1900-01 S.' otti osaa

boksari-kapinan kukistamiseen Kiinassa. V. 1899

sai saks. yhtiö oikeuden rakentaa rautatien Vä-
hästä-Aasiasta Bagdadin kautta Persian-lähteen,

joten Turkki joutui S:n valtiollisen ja taloudel-

lisen vaikutuksen alaiseksi. V. 1900 tuli valta-

kunnankansleriksi Biilo \v. Ennen uusien kaup-
pasopimusten .solmiamista 1904-05 onnistui ag-

raarien saada hyväksytyksi uusi, maataloudelle

edullisempi ttdlitariffi. Vv. 1903-07 riehui S:n

afr. siirtomaissa, etupäässä Lounais-Afrikassa
vaarallinen kapina. Kun keskipuolue yhdessä so-

siaalidemokraattien kanssa v. 1906 vähensi tun-

tuvasti tämän kapinan kukistamiseksi vaadit-

tuja varoja, hajoitettiin valtiopäivät jouluk.

1906. Tammik. seur. v. toimeenpannuissa vaa-

leissa vapaamielisten ja vanhoillisten onnistui

yhteisillä ponnistuksilla saada sosiaalidemokraat-

tisten edustajain lukumäärä tuntuvasti vähene-
mään (79:stä 45:een), mutta keskipuolue pysyi
yhtä lukuisana kuin ennen. Vapaamielisten ja

vanhoillisten muodostama ,,blokki" (liitto) oli

nyt enemmistönä valtiopäivillä ja molemminpuo
lisillä myönnytyksillä saatiin hyväksytyksi m. m.
entistä vapaamielisempi yhdistyslaki. Mutta
blokki hajosi jo 1908-09 valtakunnan finanssi-

reformista neuvoteltaessa. Hallitus oli valmis-

tyydyttämään vasemmistopuolueitten vaatimuk-
sen että välittömiä veroja lisättäisiin, mutta
keskipuolue, vanhoilliset ja puolalaiset yhtyneinä
hylkäsivät ehdotetun perintöveron ja ajoivat

perille joukon lisättyjä välillisiä ja liikkuvaa

pääomaa rasittavia veroja. Tämän johdosta Bu-
lo\v luopui kesällä 1909; hänen sijaansa tuli

B e t h m a n n-H o 1 1 w e g. Hallitus nojautui jäl-

leen niinkuin aikaisemminkin keskipuolueeseen ja

konservatiiveihin, ja näin on ollut laita v:nl912
vaalienkin jälkeen, joissa konservatiivit menet-

tivät melkoisen määrän sijoja, niin että keski

puolueen ja konservatiivien blokilla ei enää ole

enemmistöä; suurin valtiopäivien puolueista on

tätä nykyä (1916) sosiaalidemokraattinen puo-

lue (110 jäsentä). Toukok. 1911 sai Elsass-Loth-

ringen uuden valtiosäännön, joka laajensi sen

autonomiaa ja korotti sen eräillä rajoituksilla

liittovaltioiden joukkoon.
Ulkopolitiikan alalla S :11a on ollut paljon

vastoinkäymisiä v:sta 1905 lähtien. Sinä vuonna
oli S. joutumaisillaan sotaan Ranskan kanssa
Marokon kysymyksen johdosta. Asia järjestyi

toistaiseksi 1906, jolloin syntyi S :lle epä-

edullinen Algecirasin sopimus. Sama kysymys
aiheutti uusia selkkauksia 1908 ja 1911; viime-

mainittuna v. saatiin aikaan sopimus, jossa S.

tunnusti Ranskan suojelusherruuden Marokossa
ja sai siitä korvaukseksi osan Ranskan Kongoa.
V. 1909 S. pontevasti kannattamalla Itävalta

Unkaria sai muut suurvallat hyväksymään Itä-

valta-Unkarin ja Turkin välisen sopimuksen Bos-

nian ja Herzegovinaii yhdistämisestä Itävalta-Un-

kariin. S :n vaarallisimmaksi viholliseksi on tällä

vuosisadalla osoittautunut Englanti. S:n ja Eng-
lannin välit alkoivat huonontua jo 1890-luvun

keskipaikoilla varsinkin senjälkeen kuin keisari

Vilhelm tammik. 1896 oli lähettänyt Transvaalin

presidentille Krugerille onnittelusähkösanoman
Jamesoniu epäonnistuneen hyökkäyksen johdosta.

Suureksi teollisuusmaaksi kehittyneen S:n vaa-

rallinen kilpailu maailmanmarkkinoilla. S:n

nousu mahtavaksi merivallaksi (sen sotalaivasto

on Englannin jälkeen suurin), S:n (jo sen väes

tön voimakkaasta lisääntymisestä selityksensä

saava) pyrkimys laajentaa valtapiiriänsä varsin-

kin Keski-Afrikassa ja Länsi-Aasiassa sai Eng-

lannin lähestymään Ranskaa ja Venäjää. S:n

ja sen vihollisten välinen jännitys puhkesi vih-

doin 1914 suureksi sodaksi. Sittenkuin Itävalta-

Unkari oli aloittanut sodan Serbiaa vastaan,

julisti S. sodan Venäjää ja Ranskaa vastaan.
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Tähän sekaantuivat viimemainittuihin yhtyen
Belgia, Englanti ja Japani sekä toukok. 1915 Ita-

lia, joka luopuen kolmiliitosta aloitti sodan Itä-

valta-Unkaria vastaan; S:n ja Itävallan puolelle

asettui Turkki, lokak. 1915 myöskin Bulgaaria.

[„Monumenta Germaniae historica" ; Zwiedineck-

Siidenhorst, ..Bibliothek deutscher Geschichte";
.Vitzsch, ,,Geschichte des deutschen Volkes bis

/uin Augsburger Religionsfrieden" ; Lamprecht,
..Deutsche Geschichte"; Waitz, ,,Deutsche Verfas-
sungsgesehichte ; Sickel, ,,Geschichte der deut-

schen Staatsverfassung bis zur Begriindung des

konstitutionellen Staates"; Ilenne am Rhyn,
..K uit urgeschichte des deutschen Volkes"; Fr<

,,Bilder aus der deutschen Vergangenheit"; Inaina
Sternegg, ,,Deutsche Wirtschaftsgeschichte"

;

Dalin, „Geschichte der deutschen Urzeit"; Kauf-
maun, ..Deulsche Geschichte bis auf Karl den
Grossen"; Giesebrecht, , ,Geschichte der deutschen
Kaiserzeit" : ,,Jakrbucher des fränkischen Reicns",

..Jahrbiicher des deutschen Reichs"; Ramner,
„Geschichte der Hohenstauten und ihrer Zeit";

Fischer, „Deutsches Leben und deutsche Zustände
von der Hohenstaufenzeit bis ins Reformations-
zeitalter" ; Ranke, „Deutsche Geschichte im Zeit-

alter der Reformation"; Janssen, ..Geschichte des

deutschen Volkes seit deni Ausgang des Mittel-

alters" (katoliselta kannalta kirjoitettu)
;
Ranke,

..Zur deutschen Geschichte vom Religionskrieg

bis zum Dreissigjährigen Krieg"; Hanser,
..Deutschland nach dem Dreissigjährigen Krieg";
Erdmannsdörfer, ..Deutsche Geschichte vom West-
fälischen Frieden bis zum Regierungsantritt Fried-

riclis d. Gr." ; Biedermanii. »Deutschland im 18.

Jahrhundert" ; Häusser, ,,Deutsche Geschichte vom
Tode Friedrichs d. Gr. bis zur Grundung des

deutschen Bundes" ; Treitschke, ..Deutsche Ge-

schichte im 19. Jahrhundert"; Jastrow, ..Geschichte

des deutschen Einheitstraums" ; Biedermann,
.,Dreissig Jahre deutscher Geschichte, 1840-70"

;

Sybel, ,,Die Begriindung des deutschen Reiches
durch Wilhelm I"; Lorenz, ..Kaiser Wilhelm und
die Begriindung des Reichs"; Blum, ..Das deutsche

Reicli zur Zeit Bismareks".] J. F.

Saksa, kansanrunoudessa: kauppias, herra;
ulkomaa.

Saksala, ratsutila Padasjoen pitäjässä lähellä

kirkkoa, käsittää nyk. alustiloineen 2 5
/i2 mant-

taalia, 2,302 ha. S :n. joka aikaisemmin oli

kuulunut L'Eclaire- ja Charpentier-sukujen tiluk-

siin, omisti 1700-luvun lopulla Padasjoen kappa-
lainen Adolf Anvidsson, joka oli perinyt sen

apeitaan kappalaiselta J. Molinilta. Änvidssonin
tyttären avioliiton kautta tila siirtyi 1826
von Fieandt-suvulle. Nyk. omistaja (1915) kun-
nallisneuvos Karl Fieandt. — Päärakennus v :lta

1826. — Mikkolan ratsutilalla, joka nyk. on
kokonaan yhdistettynä S:aan, syntyi 1791 Adolf
Ivar Anvidsson: sen silloisen päärakennuksen
paikkaa osoittaa muistokivi. .1. Es.

Saksalainen rakennustaide. Itsenäisestä s :sta

r:sta voi puhua vasta saksilaisten keisarien

hallitessa, kun Saksassa erittäinkin Reinin seu-

tujen vanhoilla kulttuurimailla ja silloisissa

saksilaisissa maakunnissa roomalais-muinaiskris-
tilliselle pohjalle kypsyy germaanilaisen hengen
läpitunkema uusi romaanilainen kirkolli-

nen rakennustaide. Alkuperäisiin pylväs- ja

pilaribasilikoihin vähitellen ilmestyi tulevan hol-

vauksen enteenä < ukivaihde, suurempiin
kirkkoihin 2 kuoria ja kehityksen lopputulok-

sena esiintyy n. v:n 1100 vaiheilla sidottu
järjestelmä; jäsennöidyt pilarit ja kirkko-

jen kaikissa laivoissa ruoteelliset risti holvit,
jota vastoin Ranskassa yleisiä tynnyri- ja kupoli-

holvia Saksassa ei näe ensinkään käytetyn

;

hali ikir kot (ks. t.) ja kivettömillä Pohjois-

Saksan tasamailla kukoistava tiilityyli
(ks. t.), joka siellii jatkuu läpi goottilaisen ajan
ja myöhemminkin, löytää yhtymäkohtia saman-
laisista edellytyksistä lähtevän Hollannin raken-

nustaiteen kanssa. Kun goottilaisen ajan alussa

Ranskan ja Saksan välinen vuorovaikutus käy
vilkkaammaksi ja ristiretkeilijätkin idässä tutus
tuvat rakennustaiteen kepeämpiin muotoihin, vai-

kuttaa tämä osaltaan Saksankin rakennustaitee-

seen. Täten syntyneen n. s. v äl ity sty y 1 i n
aikana 1175-1250 romaanilainen järjestelmä tosin

ei muutu, mutta sen raskaus murtuu, muodot
tulevat rikkaammiksi, dekoratiivisemmiksi, suh-

teet solakammiksi ja huippukaan pyöreän rin-

nalla otetaan yleisesti käytäntöön. Erikoisasema,
ja vieläkin suoranaisemmin gotiikkaan johtavina,

on sistersiläisten kirkoilla, nämä kun kireiden

munkkisääntöjensä vaatimuksesta. tasakuoriin

päättyvistä kirkoistaan poistivat kaiken liian

koristelun, vieläpä tornitkin, ja johdonmukaisessa
holvauksessaan noudattivat puhtaasti goottilaisia

periaatteita. Lukuisista romaanilaisen tyylin

muistomerkeistä Mainzin, Wormsin ja Speyerin
(1130 aloitettu, 1160 holvattu) tuomiokirkot ovat

ensisijalla, näistä taas saalilais-frankkilaisten

kuninkaiden hautakirkko, Speyerin monivaihei-
nen kirkko ou komein. Maallikkorakenteista kei-

saripfalzit (palatsit, ydinhuoneena suuri sali)

suurimmaksi osaksi ovat raunioina tai, kuten
Goslarin Kaiserhaus ja Wartburg, liiankin

perinpohjaisesti uusinneltuina säilyneet. — Monta
suurta katedraalia gotiikka oli ennättänyt
kotimaassaan Ranskassa pystyttää, ennenkuin
Saksakin vasta v:n 1250 vaiheilla alkaa sitä

yleisemmin omaksua. Jälellejääneisyytensä se

aluksi korjaa ranskalaisia jäljittelemällä, niinpä

esim. Kölnin katedraalin pohja pääpiirteissään

on Amiens'in kopio, mutta Saksan gotiikan

ansioksi on kumminkin luettava, että se monessa
kohden on kehittänyt gotiikau sen viimeisiin

johdelmiin saakka. Alusta alkaen fasadien

pystysuuntaa (vertikalismi) tehostetaan, jolloin

usein suuret ruusuikkunatkin uhrataan, kiviset

tornikeot lävistetään ruusustokuviokuoseilla, ja

holvirakenteen viimeisenä j ohtumana myöhäis-
gotiikka (..Deutsche Sondergotik") 1350-1525

levittää, nyt tynnyripinnaksi litistyneelle katto-

pinnalle, ruoderikkaat tähti- ja verkkohol
v i n s a. joille vain Englannin viuhkaholvit (ks.

Rakennustaide. Liite IV, kuva 3) voivat

vetää vertoja. Miten saks. hengelle ominainen
ja luonteeseen juurtunut gotiikka todellakin on

ollut, näemme jo siitäkin, että esim. Italiassa

saks. mestareita työskenteli m. m. Milanon tuomio-

kirkon töissä. Espanjassa Hans Kölniläinen

päätti Burgosin katedraalin tornit. Ja salin

luonteinen, ilmava hallikirkkokin, romaanilaiselta

ajalta kehitystään jatkaen, muodostuu vasitui-

sesti saks. ilmiöksi. Teknillisen taituruuden

huippua edustaa Marienburg, saks. ritarikunnan
hienostuneen siro luostari-linna. — Saksan mo-
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nissa pikkuvaltioissa ja vaihtelevissa oloissa

renesanssi 1500-1650 saa varsin monipuoli-

sen luonteen aina sen mukaan, mistä vaikutuk-
set kulloinkin tulivat tai miten ne risteilivät.

Etelä-Saksan ruhtinaallisissa linnoissa ja palat-

seissa it. korkearenesanssin, pohjoisen ja luoteen

kaupunkien »porvarillisessa" rakennustaiteessa
hollantilainen vaikutus pääsee määrääväksi. Omin-
takeisia saks. piirteitäkään ei kumminkaan puutu;
näitä ovat : korkeat keskiaikaiset porraspää-
dyt ja jyrkät katot lukuisine kattoikkunoineen,
muotoilun jonkinverran pikkumainen maalauk-
selliseen, dekoratiiviseen taipuva leima ja koris-

telussa etenkin huonekalujen metallisilauksia muis-
tuttava helaornamentiikka. Johtoasema
on nyttemmin maallikkorakenteilla. Ruhtinaalli-

set linnat (Heidelberg y. m.) aluksi vielä raken-
netaan pienten pihamaiden ympäri epäsäännölli-

sesti, myöhemmin väljempi ja säännöllisempi it.

renesanssin tapainen sommitus voittaa jalansijaa.

Kaupunkien merkitystä kuvastavat etenkin raati-

huoneet ja patriisien talot. Länsi-Saksan maa-
seutujen ja kaupunkien rakennustaiteeseen keski-

aikainen ristikkorakenne vieläkin painaa
luontehikkaan leimansa. Omintakeiseksi barokki-
tyyliksi myöhempi saks. renesanssi ei vielä

ennättänyt kehittyä, ennenkuin 30-vuotinen sota

sen lopetti; vasta tämän päätyttyä (1648), kato-
lisen reaktsionin vallitessa rakennustoiminta sekä
kirkollisella että maallikkoalalla elpyy harvinai-
sen vilkkaaksi. Tulvimalla siirtyi, usein kutsut-

tuina, Saksaan it. ja ransk. arkkitehteja muka-
naan tuoden loistavan rehevän barokin, josta

täten tulee koko Euroopan muotityyli ja joka
myöhemmin enemmän tahi vähemmän rokokon ja

Ludvik XVT:n (Louis Seize) tyylin värittämänä
kesti melkein koko 1700-luvun halki. Etelä-Saksa,
Itävalta ja Böömi ovat taaskin it. vaikutteille

taipuvaisempia kuin muu Saksa. Lukuisia luos-

tareita ja kirkkoja pystytetään Rooman del-

Gesun malliin tai entisiä korjataan barokki-
makuun. Ruhtinaat rakentavat loisteliaita lin-

noja, joissa Ranskan barokin avoin etupiha
(cour d'honneur) yleensä omaksutaan, koristavat
hallituskaupunkejaan palatseilla, teattereilla y. m.
ioistorakennuksilla ; sisädekoratsionin loistavan
luonteen määräävät stukki, maalaus ja kultaus.

Dresdenissä August Väkevä suunnittelee kau-
pungistaan Euroopan loistavimpien kilpailijaa.

Sikäläinen, G. Bährin rakentama Frauenkirche
(1726-45) sentraalirakenteisena ensikerran toteut-

taa suuremman protestanttisen saarnakirkon aat-

teen. Wienissäkin, jossa arkkitehdit Fischer
von Erlach, isä ja poika, Hildebrand ja Prandauer
vaikuttivat, keisarien Leopold I:n, Kaarle VI :n

ja Eugene Savoijilaisen tukemana versoaa rikas
taide-elämä: Berliinissä Nering ja A. Schlii-

ter (k. 1714) luovat sarjan loistavia monumen-
taalirakennuksia, Knobelsdorff (k. 1753) raken-
taa Fredrik Suurelle Charlottenburgin ja Sans-
souci'n linnat rokoko-sisustuksineen. — Ranskassa
aina v:n 1755 vaiheille kukoistava rokoko
siirtyi sieltä muidenkin maiden hovitaiteeseen,
mutta levisi kumminkin yleisemmin Saksaan,
suorastaan ransk. taiteilijain mukana ja saavutti
siellä vieläpä jonkinlaisen kansallisenkin kehi-
tyksen. N. v:een 1770 saakka nimityskin on
vain ransk. siirtolaisten käyttämä pilkka-
nimi muualla paitsi siellä jo käytännöstä si-

vuutetulle maulle. Etelässä rokoko lähenee mal-
tillista barokkia. Sen johtavia mestareita on
Francois Cuvilles vanh. (1698-1768), Munchenin
hienon Amalienburgin arkkitehti; Wurtzburgin
ruhtinaspiispallisen linnan ja Schönbornin per-
heen arkkitehtina Balthasar Neumann (k. 1753)
saavutti kuuluisuutta ja on erittäinkin kehittä-
nyt naturalistista rocaille- (simpukankuori-)
ornameutiikkaa. — Ranskan vallankumous, joka
toi mukanaan rajattoman antiikin ihailun, teki
Saksassa lopun rokokosta ja peruukkityylistä
(näin nimitettiin rokokon vastustajaa, Saksassa
kehittynyttä kuivan kankeata, Ludvik XVI: n
tyylin tapaista rakennus- ja koristetyyliä) ja
antiikkia alettiin siellä käsitellä vieläkin tieteel-

lisemmin ja arkeologisesti puhtaammin kuin
Ranskassa. Palattiin aluksi varhaisempiin Krei-
kan (Paistumin) tyylimuotoilun, mutta muutoin
empire-luonne kyllä säilytettiin. Tähän uus-
helleeniseen, temppelipäätyiseen suuntaan, jota
muutamat taidetta harrastavien ruhtinasten palve-
luksessa olevat miehet kannattivat, kuului kuului-
simpana Berliinissä K. Fr. Schinkel (k. 1841),
Munchenissä L. v. Klenze (k. 1864), ehkäpä tuot-
teliaimpana. 1800-luvulla ei Saksa vielä jaksa
kehittää mitään omintakeista rakennustapaa ja

virtaukset vaihtelevat taajaan. Yksipuolista uus-
helleenisyyttä vastustamaan asettui v:n 1850 vai-

heilla keskiaikaisille traditsioneille rakentava
romanttinen suunta, jota pian seurasi historiallis-

eklektinen (valitseva). Tämän kannalla vieläkin
pysyy aaterikas G. Semper (k. 1873), joka eni-

ten on Saksassa työskennellyt yleisen kansallis-

maun herättämiseksi, rakentaen teoriansa ja
omatkin sommittelunsa roomalaisen keisarivallan
ajan rakennustaiteen ja tästä johdetun korkea-
renesanssin pohjalle. Itävallassa tuli Wienistä
v:n 1860 jälkeen suurisuuntaisen rakennustoimin-
nan keskusta, jonka mestarit Ferstel (k. 1883),
Schmidt (k. 1891), Hansen (k. 1891) melkeinpä
yksin ovat uuden Wienin luojia, mutta vielä

eklektikkoja nekin. Ranskan sodan jälkeen, jol-

loin s. r. kansallisen nousun kantamana sai suu-

ria tehtäviä, ei se kumminkaan pariin vuosi-

kymmeneen kyennyt vielä luomaan mitään omin-
takeista uutta; Wallotin Reichstagsgebäude Ber-
liinissä sitä vielä ei tee. Messelin Wertheimin
tavaratalo kumminkin jo antoi enemmän, luoden
uudenaikaisen rakennustyypin, mutta vasta Rans-
kasta, Belgiasta, Englannista tulleen herätyksen
nojalla s. r. on enemmän tai vähemmän pyrki-
nyt irtaantumaan puhtaasti historiallisten tyy-

lien painostuksesta, joista uusi aika ei enää
löydä täysin tasa-arvoista, loogillista ilmaisua
esim. sellaisille suurille tehtävilleen kuin teatte-

rit, liikepalatsit, koulut, asematalot y. m., -

raudasta ja rautabetoni-aineista puhumattakaan.
Tämän perinpohjaisen, rakennustaiteen ydintä
tavoittavan, puhdistavan ja kokoavan, teoreetti-

sen ja käytännöllisen työn tuloksena alkaa vähi-

tellen näkyä aikamme teknillisille ennätyksille

rakentava, muodoissaan, milloin entisyyden hyl-

käävä ja omia kireän tyylitteleviä sijalle aset-

tava, milloin menneisyyteensä kallistuva, peh-

meämpi, vieläkin etsivä, mutta luonteeltaan jo

täysin moderni, uudempi s. r. U-o N.

Saksalainen ritarikunta, kolmas ja nuorin
ristiretkien aikana alkunsa saaneista suurista
hengellisistä ritarikunnista, perustettiin 1190
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Akkonissa ja sai seur. v. paavin vahvistuksen.

Sen tarkoituksena oli sairaiden toivioretkeläis-

fcen hoito ja Pyhän maan puolustus uskottomia

vastaan. Pukuna oli valkoinen viitta mustine
risteineen. Ritarikunnan neljäs suurmestari

Hermann von Salza lähetti 1230 ritari Hermann
Balkin Preussiin, minkä maan keisari oli heille

luvannut, taistelemaan pakanallisia preussilai-

sia vastaan. V. 1237 ritarikunta yhdistyi Lii-

vinmaalla perustetun Kalpaveljesten (ks. t.) ri-

tariston kanssa. Vasta 50-vuotisen kiihkeän ja

verisen taistelun jälkeen onnistui S:n r:n lo-

pullisesti kukistaa preussilaisten vastarinta ja

saattaa maa valtansa alle; kristinuskon ja sak-

salaisuuden vahvistamiseksi kutsuttiin maalian
saksalaisia uutisasukkaita, jotka perustivat

useita kaupungeita. Akkonin kukistuksen jäl-

keen siirrettiin ritarikunnan pääpaikka ensin
Venetsiaan ja 1309 Preussiin rakennettuun lu-

jaan Maricnburgiu linnaan. Ritarikunnan etu-

nenässä oli nyt suurmestari (Hochmeister), hä-

nen alapuolellaan suurempia alueita hallitsevia

maamestareita (Landmeister), joista tärkein oli

kiivin maamestari, myöhemmin sanottu sotames-

tariksi (Heermeister

)

;
jokaisessa suuremmassa

linnassa oli päällikkönä n. s. komturi. Mahtavim-
millaan oli S. r. 14:nnen vuösis. loppupuolella,

jolloin sen suurmestareina olivat YVinrich von

Kniprode (1351-82) ja Konrad von Jungingen
1 391-1407) : viimemainitun aikana oli Gotlanti-

kin ritarikunnan hallussa 1398-1408. Seur. vuosi-

sadalla S. r. joutui tappiolle sodissa Puolaa vas-

taan: Tannenbergin taistelussa 1410 ja pitkälli-

sessä sodassa 1455-66, jonka jälkeen sen toisessa

Thornin rauhassa täytyi Puolalle luovuttaa

Länsi-Preussi ja tunnustaa Puolan yliherruus

Itä-Preussiin nähden: Uskonpuhdistuksen' levit-

tyä Preussiin muutti ritarikunnan viimeinen

suurmestari Albrekt von Brandenburg 1525
Preussin perittäväksi. Puolan yliherruuden alai-

seksi herttuakunnaksi
;

ja tätä esimerkkiä seu-

rasi 1561 Liivin sotamestari Gotthard von Kett-

ler, luovuttaen Liivinniaan Puolalle ja vastaan-

ottaen Kuurinmaan perittävänä Puolan läänin-

alaisena herttuakuntana. Vironmaa antautui sa-

maan aikaan Ruotsin vallan alle. - Saksan
valtakunnassa, jossa sillä myöskin oli läänityk-

-iä. on tosin S. r, tämänkin jälkeen nimellisenä

säilynyt, mutta ilman mitään valtiollista mer-

kitystä. Suurmestarin nimitysoikeus on nykyään
Itävallan keisarilla. K. G.

Saksalainen vapaamielinen puolue syntyi

1884 ,,edistyspuolueen" ja ,,liberaalisen yhdistyk-

sen" yhtymisestä. V. 1893 se hajaantui kahtia
;

toinen, Eugen Richterin ryhmä otti nimen »vapaa-

mielinen kansanpuolue", toinen, pienempi tyhmä
nimen ..vapaamielinen yhdistys". V:n 1893 vaa-

leista lähtien molempien ryhmien edustajaluku

pieneni tuntuvasti. V. 1910 molemmat ryhmät
ynnä (eteläsaksalainen) kansanpuolue sulautui-

vat yhdeksi puolueeksi, joka otti nimen ..edistys-

mielinen kansanpuolue". Tällä puolueella oli

1914 45 edustajaa Saksan valtiopäivillä. ./. F.

Saksalais-katolinen liike sai alkunsa kir-

kosta erotetun papin Joh. Rongen (ks. t.) vai-

kutuksesta. Häneen yhtyi posenilainen pappis-

mies Joh. C z e r s k y, joka 1845 seurakuntansa
(Schneidenmiihl) seuraamana oli luopunut kir-

kosta. Pieniä eroavia ryhmiä esiintvi nvt monella

taholla, suurin Breslaussa. V. 1845 pidetyssä

Leipzigin kokouksessa ilmeni suuri erimielisyys

johtajien välillä: Czersky tahtoi ainoastaan pois-

taa paavinvallan, pappien pakollisen naimatto-

muuden, paastosäännöt ja pyhimysten palvonnan.

mutta pysyi muuten vanhan opin kannalla

;

Ronge sitävastoin oli ratsionalisti, eikä voinut

hyväksyä edes apostolista uskontunnustusta sel-

laisenaan. Ulkonaista hajaannusta ei kuitenkaan
syntynyt. Vapautta suosiva ajanhenki kannatti

liikettä suuresti, ja kun 1847 pidettiin yhteinen

kokous Berliinissä, oli seurakuntien luku n. 250

ja jäsenluku 60,000. Mutta senjälkeen rupesi liike

taantumaan, vaikkakin v:n 1848 vallankumous
hankki eronneille seurakunnille ulkonaisia etuja.

V. 1858 oli seurakuntain lukumäärä vähentynyt
>ntaan, ja 1859 yhtyivät useimmat seurakunnat
muihin vapaauskoisiin järjestöihin. Ronge oli

enemmän kiillottaja kuin uskonnollinen johtaja.

Sekä hän että Czersky kuolivat unohdettuina.

Ainoastaan Saksin kuningaskunnassa on vielä

saksalais-katolisten seurakuntain tähteitä, yh-

teensä n. 2,000 henkeä. E. Ka.
Saksalais-ranskalainen sota 1870-71. Sen

varsinaisena syynä oli se, että Ranska piti

Preussin v:n 1866 sodan johdosta kasvanutta val-

taa eduillensa vaarallisena. Lähimmän aiheen

sodan aloittamiseen antoi se seikka, että Espan-
jan kruunu oli tarjottu Preussin kuninkaan Vii

helm I:n kaukaiselle sukulaiselle Hohenzollernin

prinssille Leopoldille ja että kuningas Vilhelm,

sittenkuin Hohenzollernin prinssi itse oli luopu-

nut ehdokkuudestansa, kieltäytyi antamasta .sitou-

musta siitä että hän ei milloinkaan tulevaisuu-

dessakaan hyväksyisi prinssin ehdokkuutta. Kun
sitäpaitsi Ranskan hallituksen mielestä näissä

neuvotteluissa oli loukattu Ranskan lähettilästä,

julisti se 19 p. heinäk. 1870 sodan Preussia vas-

taan. Preussiin liittyivät paitsi Pohjois-Saksan

liittoa myöskin, vastoin Ranskan odotusta, Etelä-

Saksan vallat. Ranska sen sijaan ei saanut Ita-

lialta ja Itävalta-Unkarilta toivomaansa apua.

Ranskalaiset olivat sodan alkaessa kahtena

armeiana (n. 300,000 miestä) rajalla, Reinin

armeia Metzin tienoilla, eteläarmeia Pohjois

Elsassissa; nimellisenä ylipäällikkönä oli keisari

Xapoleon. Saksan puolelta vietiin rajalle kolme

armeiaa (yhteensä 384.000 miestä!
;

ylipäällik-

könä oli kuningas Vilhelm, yliesikunnan pääl

likkönä Moltke. Uyökättyään rajan yli saksa

laiset saivat elokuun alussa Spiehernin. YVeissen

burgin ja VVörthin voitot, minkä jälkeen ransk.

Reinin armeia peräytyi Metziin. Kun sen pääl

likkö Bazaine elokuun keskipaikoilla koetti edetii

lännempänä olevaan Chälons'iin. pakottivat sak-

salaiset hänet Colombey-Nouilly^n, Vion villen ja

Gravelotten verisillä taisteluilla palaamaan takai

sin Metziin. jonne hänen armeiansa suljettiin.

Kenraali Mac Mahon'in armeia. joka pyrki

Metzin avuksi, pakotettiin 1 p. syysk. antautu-

maan Sedan'issa. Keisari Napoleon ja 83,000

ranskalaista joutui silloin sotavangeiksi. Tästä

oli seurauksena keisarivallan kukistuminen ja

uuden hallituksen asettaminen Pariisissa. Syysk.

19 p. Sedan'ista saapuneet joukot olivat saarta-

neet Pariisin, jonka piiritystä kesti useita kuu-

kausin. Syysk. 27 p. antautui Strassburg; lokak.

10 ja 11 ]>. voitettiin Pariisin avuksi etelästä

päin tuleva Loiren armeia OrleansMn luona ;



609 Saksalais-sosiaalinen puolue—Saksan Itä-Afrikka 610

lokak. 27 p. antautui Metz, jolloin 173,000 miestä
joutui sotavankeuteen. Tämän jälkeen voitettiin

v:n 1870 lopulla ja seur. v:n alussa Gam-
bettan järjestämät ja Pariisin avuksi lähettämät
uudet armeiat useissa taisteluissa, pohjoisarmeia
Amiens'in ja St. Quentin'in, Loiren armeia
OrleansMn ja Le Mans'in luona. Kenraali Bour-
baki'n armeia (80,000 miestä), joka koetti mur-
taa saksalaisten linjat Belforfin luona, oli pako-

tettu (tammik.) siirtymään Sveitsin alueelle. Kun
Pariisia ei voitu auttaa ja kaupungissa alkoi

tulla puute elintarpeista, tehtiin tammik. 28 p.

1871 aselepo 21 p :ksi. Aselevon aikana kokoontui
Bordeaux'ssa kansalliskokous, joka valitsi halli-

tuksen johtajaksi Thiers'in ja valtuutti hänet
ryhtymään rauhanneuvotteluihin. Valmistava
rauha tehtiin Versailles'ssa helmikuussa ja lopul-

linen rauha Mainin Frankfurtissa 10 p. toukok.
1871. Siinä Ranska luovutti Saksan valtakun-
nalle Elsass-Lothringenin ja maksoi 5 miljaardia
frangia sotakuluja. Saksalaisten mieshukka oli

n. 130,000, joista kuolleita n. 40,800, kadonneita
n. 12,800; ranskalaisten, mieshukka n. 276,000,

kuolleita n. 138.870. [Preussin yliesikunnan jul-

kaisema „Der deutseh-f ranzösische Krieg 1870-71"
;

Moltke, „Geschiehte des deutsch-französischen

Krieges von 1870-71"; Pflugk-Harttung, ,,Krieg
und Sieg 1870-71"; Ranskan yliesikunnan teos

„La guerre de 1870-71"; Rousset, „Histoire g6ne-

rale de la guerre franeo-allemande" ; Palat, ,,Bib-

liographie generale de la guerre de 1870-71";

Nordensvan, ,,Fransk-tyska kriget"; Jungstedt,
..Kriget mellan Frankrike och Tyskland 1870-71".

|

J. F.

Saksalais-sosiaalinen puolue, juutalaisvihol-

linen (antisemiittinen) puolueryhmä Saksan
valtiopäivillä.

Saksalan höyrysaha, Mikkelin pitäjän Savon-
lahden kylässä Saksalan tilalla, jonne 1 km:n
pituinen haararata Mikkelistä, omistaja Halla
osakeyhtiö (ks. t.). S. h. perustettiin 1888, jou-

tui 1903 maatiloineen nyk. omistajalleen. Val-
mistus 1914: pitkää tavaraa 6,591 standerttia,

kimpiä 509 st., lehtereitä 93 st., keppejä 25 st.,

arvoltaan kaikkiaan 1,423,900 mk. Työväestö
240 henkeä.

Saksanheisi, selja (Sambucus), Caprifoliacccc-

heimoon kuuluvia puita t. pensaita, joilla on pari-

liuskaiset lehdet, jokseenkin
vähäpätöiset kukat tiheissä

kukinnoissa ja 3-luinen

luumarja. Meillä kasvate-

taan hyvin yleisenä suu-
rena koristepensaana( joskus
myös metsistynyttä) tert-
tu li e i s t ii (S. racemosa),
jolla on kellanvalkeat, ker-

rotun tertun muotoisiin
viuhkoihin ryhmittyneet ku-
kat ja punaiset, ruuaksi
kelpaamattomat hedelmät.

Mustaheisi f S!, nigra),

jota meillä harvoin viljel-

lään ja jolla on valkeat,

tasalatvaisissa. sarjaviuh-

koissa olevat kukat ja ruuaksi kelpaavat, melkein
mustat luumarjat, on Etelii- ja Keski-Euroopassa
hyvin yleiseen viljelty lääkkeeksi käytettyjen
kukkien ja viininvärjäykseen y. m. käytettävien

JO. VIII. Painettu *U 16.

Mustaheisi.

hedelmien takia. S. -lajien puun ydin on hyvin
suuri ja höllärakenteineu ja käytetään sitä usei-

hin tarkoituksiin. A'. L.

Saksanhirvi, jalo li irvi, punahirvi
(Cervtis elaplms), Euroopan kaunein hirvieläin,

kooltaan kyllä taval-

lista hirveä pienempi,
mutta komearyhtinen ja

rakenteeltaan paljon
sopusuhtaisempi ja si-

rompi. Kuonoon päin
hyvin kapeneva pää on
pystyssä, kaula vahva,
sivuilta litistynyt, selkä

suora, raajat hoikat
mutta vahvat, pieni-

kavioiset. Koiraalla on
liereähaaraiset isot sar-

vet, joiden pääkärkien
luku aluksi lisääntyy
1 :llä joka sarvenvaih-
dossa (vrt. Hirvi-
eläimet). Myöhem- •

min ikää ei enää voi

varmasti päättää kär-

kien luvun perustalla,

m. m. ravinnon mukaan

Saksanhirviperhe.

tämä voinee vaihdella

enempää kuin 20 kär-

keä ei sarvissa säännöllisissä oloissa yleensä ole

huomattu. S:n koko on sangen vaihteleva, pituus

n. 1,85-2,25 m, häntä 15 cm, korkeus hartiain koh-

dalta 1,2-1,5 m, paino 160-270 kg, vanhat koiraat
joskus yli 300 kg; naaras on huomattavasti koi-

rasta pienempi. Karvapeite on lyhyt ja tiheä,

vain kaulan etupuolella pitempi. Pääväri kesällä

punaisenruskea t. tummempi, vatsa ja peräpuoli,

,, peili", ovat vaaleat. Tuuheampi talviturkki on
harmahtavampi. Vasikat ovat keltaisenpunaisia,

ensi kuukausina valkeatäpläisiä. — S. asustaa
mieluimmin vuorisissa seuduissa, etenkin yhtä-

jaksoisilla lehtimetsäalueilla. Se elää yleensä par-

vissa, täysi-ikäiset koiraat tav. muista erillään

pienissä ryhmissä ja vanhimmat koiraat kiima-

aikoja lukuunottamatta aivan yksinään. Liikkeet

ovat nopeat ja sulavat, aistit erinomaisesti kehit-

tyneet. Ravintona ovat vuodenajan mukaan eri-

laiset kasviaineet : puiden lehvät ja kuori, kai-

kenlaiset ruohokasvit y. m.; myös viljelyksillä

s. on monin paikoin oppinut käymään. Kiima-
aikana syksyllä koiraat usein taistelevat rajusti

naaraista, joita vahva koiras kerää ympärilleen

ison parven, mitä se tarkasti vartioi. Vasikat (1,

harvoin 2) syntyvät toukok. lopussa t. kesäk.

alussa. S. tavataan vielä osittain metsästyspuis-

toissa osittain kokonaan villinä suurimmassa
osassa Keski-Eurooppaa, yleisimpänä ehkä Itäval-

lassa, sekä vastaavilla alueilla Aasiaa. Sen met-

sille tekemän suuren vahingon vuoksi sekä Keski-

Euroopan arvokkaimpana metsänriistana se on

kuitenkin Euroopassa jo harvaan asutuista metsä-

seuduistakin suureksi osaksi hävitetty. Skandi-

naaviassa s. elää vielä rauhoitettuna Etelä-Skä

nessa sekä m. m. eräillä saarilla Trondhjemin
seuduilla. Suomessa se ei liene elänyt ainakaan
historiallisella ajalla. I. V-s.

Saksan Itä-Afrikka (saks. Dentsch-Ostafrika),

Saksalle kuuluva siirtomaa Keski-Afrikan itä-

osassa, Intian valtameren, Victoria-järven, Tan-

ganjikan ja Njassa- järven välissä. Rovuma-joesta

etelässä (suisto jää S. I.-A :n puolelle) Umba-
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joen suusta Kilima Ndzaron pohjoispuolitse Vic-

toria-järvelle vedettyyn viivaan pohjoisessa,

käsittäen myöskin rannikon edustalla olevan
.Mafian saaren; 995,< km-. 7,666,336 as. (1913),

joista 7,646,000 värillistä alkuasukasta, 15,000

maahanmuuttanutta värillistä' (arabialaisia, etu-

intialaisia, syyrialaisia y. m., oval kauppiaina
ja plantaasinvilj elij öinä) ja 5,336 valkoista (4,107

saksalaista). — N. 15-45 km leveältä, osaksi

hiekkaiselta, osaksi liejuperäiseltä, mangrove
ryteikköä kasvavalta alavalta, korallista, ter

tiääri-, liitu-, Jura- y. m. kerrostumista synty-
Iiii rannikkotasangolta maa äkkiä kohoaa

hautalaskeumain moneen osaan lohkoinaan, van-
hoista kiteisistä aineksista syntyneeseen ylä-

tasankoon (1.200-1,400 m yi. merenp.), josta

paikoitellen ylenee tuliperäisiä vuorenkeiloja
(Kilima Ndzaro. Afrikan korkein vuori. Meri:

y. m.i. Ylätasangon korkeammat (yli 2.000 m
yi. merenp.) selänteet (Päre, (Jsamoara, Nguru,
Uluguru, Rufutu, Bubeho, Konde y. m.) ovat

itäosassa. Suurimmal joet: Pangani, VVami,
Rufidschi, Rovuma (Intian valtamereen), Malaga-
rassi (Tanganjikaan) , Kagera (Niilin tähdejoki.

Victoria-järveen). Höyryaluksilla kuljettava on

vain Rufidschi (Kungulioon asti). — Ilmasto
rannikolla troopillinen, sisämaan ylätasangon
korkeammilla selänteillä melkein eurooppalainen
(yöt sangen viileät). Kuuma aika on marras-
luhtik. Bagamojossa helmikin keskilämpö on
- 28,4° C, heinäk:n -f 23.4° f. I samharassa vas-

taaval arvot ovat + 19,«° C ja 4- 15,s° C. Ran-
nikolla on kaksi sadeaikaa, maalis-toukok. ja

loka-jouluk. Victoria-järven tienoilla sataa kautta

vuoden. Vuotuinen sademäärä vaihtelee 800-

2. .".(»o mm, ollen pienin ylätasangolla. Ilmanala
ylätasangolla eurooppalaiselle hyvin siedettävä,

verraten terveellinen (vain malaria esiintyy

v, hissi mairässa) rannikon alangolla malana
on yleinen. — Ylätasangon itärinteillä ja ran-

nikkotasangolla kasvaa rehevää aarniometsää,
sisämaassa vallitsevat ainoastaan jokilaaksojen

aarniometsäin katkaisemat puu-, pensas- ja heinä-

arot. Eläimistö laji- ja yksilörikas. — Alku-
asukkaat oval suurimmaksi osaksi maataviljele-

\iä. [laikoillaan asuvia vanhempia bantukansoja
(vasagara, vasambara, vanika, vagogo, vahehe,

vangoni, dzagga y. m.) hajaantuneina pikku
kyläkuntiin. Heidän joukkoonsa valloittajina

tuli etelästä käsin nuorempia bantukansoja
(mafiti, ks. t.i ja pohjoisesta päin haamilais-

sukuisia heimoja (masai, ks. t.i. Niiniä sotaisat

valloittajat ovat paimentolaisia. Rannikolla asu-

vat kantajina ja kauppiaina kaukana Afrikan
sisäosissa asti tunnetut suahelit. joiden suonissa
on paljo arabialaisverta. — Uskonnoltaan useim-
mat ovat pakanoita, muhamettilaisuus levenee ran-
nikolta kiisin. Kristittyjä lähetysseuroja on 8.

N.' ylläpitivät HM:; 1,863 koulua (108,551 opp.)
;

lisäksi hallituksella on 105 koulua (6.266 opp.)

alkuasukkaita ja 3 koulua (77 opp.) eurooppa-
laisia varten.— Neekerit viljelevät riisiä, hirssiä,

seesamia, maniokkia. maapähkinöitä, banaaneja

y. m. ja keräävät metsistä kautsukkia, kopaalia,
erilaisia kuiluja, arvokkaita puulajeja y. m.
Paimentolaisilla oli 1012 3,950,250 nautaa ja

6,398,300 lammasta ja vuohta. Eurooppalaiset

(etenkin Saksan Itä-Afrikan komppania y. m.
kauppa ja plantaasiseural l ovat ryhtyneet ran-

nikkoalueella 'l sambarassa y. m.) suuressa

mittakaavassa harjoittamaan plantaasi n viljelystä.

V. 1913 heillä oli maniokki-, sisal-hamppu .

kookospalmu-, puuvilla-, kahvi, kapokki-, kaakao
y. m. istutuksia kaikkiaan 98,658 ha. Plantaasin-

viljelyksen ohella he harjoittavat jossain määrin
karjanhoitoa (valkoisilla oli 4:5.017 nautaa ja

41,647 lammasta ja vuohta). Mineraalituotteita

(kultaa, kivihiiltä, rautamalmia y. m.) käytetään
vasta vähän. Kaksi rataa vie rannikolta sisä-

maahan: toinen Tangasta (Jsambaran kautta
Kilima Ndzarolle. toinen (valmis 1914) Daressa
lamisla 1'dsehidschiin Tanganjikan rannalla.

yhteensä 1.547 km. Järvillä höyryalusliikennettä.
Postitoimistoja 45. sähkölennätinkonttoreja 30

(1912). Kaapeli I >a ressala mist a Bagamojon kautta
Sansibariin. Satamissa (tärkeimmät Daressalam,
Bagamojo, Tanga) selvitettiin i.« milj. rek.-ton.

netto (10121. Käypänä rahana hallituksen lei-

maama rupia. Vienti (kautsukkia 10,< milj..

sisal-hamppua O.i milj.. vuotia ja nahkoja
5 milj.. puuvillaa 2.« milj.. kahvia, kopraa, maa
pähkinöitä, vahaa y. m.i arvoltaan :'.s.„ milj. mk..

menee suureksi osaksi Saksaan (21,9 milj. mk.),
tuonnista (puuvillateoksia, koneita ja rautatava
roita. viljaa, juomatavaroita y. in.), arvoltaan

61.9 milj. mk., tulee n. puolet (31,7 milj. mk.)

Saksasta (1912). - Siirtomaata johtaa keisarin

nimittämä kuvernööri; kahdesti v:ssa kokoontu-
valla 18-henkisellä (3 virallista, 15 valittua

jäsentä) neuvostolla on vain neuvona nto\ alta.

Pääkaupunki Daressalam. Paikallishallintoa var-

ten siirtomaa on jaettu 24 piirikuntaan. Tulo

ja menoarvio tiliv.lle 1914-15 päättyi 75.4 milj.

mk:aan (valtakunnan avustus 4.i milj. mk.). -

Sotavoimaan 1014 kuului 2.72.". upseeria ja miestä

(2.472 mustaihoista). lisäksi 2.207 -miehinen

poliisivoima (2.140 mustaihoista). —- Historia.
Arabialaiset asettuivat nyk. S. I.-A:n ranta-

maille jo 000-luvulla. perustaen sinne useita

huomattavia kauppapaikkoja. Portugalilaiset anas
tivat ne 1500-luvulla, menettäen ne seur. vuosi S.

lopulla ja 1700-luvun alussa Maskatin arabialai-

sille. Sansibarin käskynhaltija teki itsensä 1S56

riippumattomaksi Maskatista, tullen samalla

myöskin rannikon omistajaksi. Vähän aikaisem-

min arabialaiset olivat tunkeutuneet Tanganjikan
rannoille asti. perustaen sinne [Jdschidschi'n

kauppapaikan. V. 1SS4 Saksan Itä-Intian komp
panian lähettämä! edustajat tekivät useita -opi

muksia sisämaan heimopäällikköjen kanssa. Kun
Sansibarin sulttaani ei tahtonut hyväksyä anas
tusta. pakotti Saksan hallitus laivastomielen

osoituksella hänet taipumaan ja vielä lisäksi

luovuttamaan Daressalamin ja Pangani'n. V. isss

komppania sai itselleen luovutetuksi Umban ja

Rovuman välisen rantamaan hallinnon, ostaen

alueen kokonaan 1891 5 milj. mk :11a. Samalla
komppania, jolla oli ollut kestettävänä useita

alkuasukas- ja a rabiala iskä pinoita. luovutti

koko siirtomaan hallinnon Saksan valtakunnalle.
Suurista etuoikeuksistaan komppania luopui 1902,

muuttuen maa- ja plantaasikomppaniaksi. Kapi-
noita yhä tapahtui (viimeksi 1905-06), hidastui

taen taloudellista kehitystä. Ne eivät kuitenkaan

voineet estää maan tiet. tutkimusta. Tuloksi!

taan huomattavimpia on paleontologinen Tenda
guru-retkikunta (ks. Tendaguru).

E. K. K
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Saksan kieli ja kirjallisuus, t. Kieli.
S. k. on läheisesti sukua hollannin, friisin ja

englannin kielelle ja muodostaa viidessä näiden

kanssa länsigermaanilaisen kielihaaran. joka eri-

näisissä suhteissa eroaa itägerm. (gootin kieli)

ja pohjoisgerm. (skandinaav. kieletl haarasta

Ensimäisinä vuosis. j. Kr. olivat eroavaisuudet

germaanilaisten ja varsinkin länsigerm. kielten

välillä verrattain pienet. Mutta 5:nnellä vuosis.

j. Kr. siirtyi osa länsigerm. heimoja Ison-

Britannian saarille, ja, heidän murteensa kehit-

tyi uusissa olosuhteissa erikoiseksi englannin

kieleksi. Mannermaalle jääneiden heimolaisten

kieleen taas alkoi vähiin myöhemmin muodostua
syvä juopa, joka erotti Etelä-Saksassa asuvat

heimot muista. Tällä rajoitetulla alueella tapah-

tui nimittäin 5 rnnellä, 6:nnella ja 7:nnellä

vuosis. j. Kr. kokonainen sarja konsonantti-

äänteiden muutoksia, joita yhteisellä nimellä

sanotaan y 1 ä s a k s. ä ä n t e e n s i i r t y m i-

seksi (hochdeutsehe Lautverschiebung). Huo-
mattavimmat näistä muutoksista olivat A

-

: n. t:n

ja p:n siirtymiset: fc:sta kehittyi ch, /:stä ss

tai ts (z), p:stä f(f) tai pf (vrt. esim. engl. makc,
holl. maken, mutta saks. machen 'tehdä'; engl.

tame, holl. tam, mutta saks. zahm 'kesy' tai engl.

eat, holl. eteti, mutta saks. essen 'syödä'; engl.

sleep, holl. slapen, mutta saks. schlafen 'nukkua'

tai engl. apple, holl. appel, mutta saks. apfel

'omena'). Voimakkain oli äänteensiirtymisilmiön

vaikutus Saksan eteläisessä osassa, baierilaisella

ja alemannilaisella alueella, mutta pääasiallisim-

mat konsonanttien siirtymiset tapahtuivat myös
Keski-Saksassa. osassa frankkilaisten heimojen
asumaa aluetta (yläfrankkilaisella kielialueella).

Äiinteensiirtymisrajan ulkopuolelle jäi sitävas-

toin pohjoisempi osa frankkilaista aluetta Reinin
alajuoksun varsilla ja tällä. n. s. alafrankkilai-

sella murrealueella kehittyi vihdoin nykyinen
hollannin kieli. Siirtymisrajan pohjoispuolelle jäi-

vät myöskin Pohjanmeren rannikolla asustavat

friisit, jotka nyt jo suurimmaksi osaksi ovat
sulautuneet naapuriheimoihin, sekä saksilaiset hei-

mot Elben länsipuolella olevalla alueella Pohjois-

Saksassa.

•Aikojen kuluessa ei äänteensiirtymisraja ole

suurestikaan muuttunut. Se muodostaa murre-
rajan saksilaisten heimojen kielen, a 1 a s a k-

s a n, ja Etelä- ja Keski-Saksassa puhutun kie-

len, yläsaksan, viilillä. Huolimatta suurista

murteellisista eroavaisuuksista ovat nämä molem-
mat alueet aina olleet läheisessä kielellisessä

vuorovaikutuksessa keskenään, ja viimeisinä

vuosisatoina on niitten viilillä yhdistävänä siteenä

ollut yhteinen kirjakieli. Nimitykseen , .saksan

kieli" (deutsch << diutisc, oik. = kansanomainen.

< diot = kansa) sisältyy paitsi kirjakieltä kaikki

sekä ylä- että alasaks. murteet, joita puhutaan
Saksan valtakunnassa. Itävallassa ja Sveitsissä

sekä useissa saks. siirtoloissa eri osissa maa-
palloa.

Kielitiede erottaa s. k :n historiallisessa kehi-

tyksessä kolme eri jaksoa, joista vanhin 1. m u i-

naissaksan aikakausi lasketaan kestäviin

ensimäisten kirjallisten lähteitten ilmaantumi-
sesta 8:nnella vuosis. n. v:een 1100. Tärkein
muinaisalasaksan 1. mui nai.saksi-
laisen murteen lähteistä on uskonnollinen
eepos „Heliand". Muinaisyläsaksalai-

seita murrealueelta, joka sivistyksellisessä suh-

teessa on melkoista korkeammalla tasolla, on

olemassa koko joukko lähteitä, melkein yksin-

omaan kuitenkin uskonnollista kirjallisuutta;

tärkeimmät ovat: Otfriedin evankeliumien sisäl-

töön perustuva opettavais-kertovainen runoelma,
Notkerin monet käännökset ja lukuisat glossat

1. sananselityskokoelmat. Näissä lähteissä huomaa
jo selviä murteellisia eroavaisuuksia. Jos äänteen-

siirtymisen eri asteet otetaan murrejaon pää-

perustaksi. saattaa yläsaks. kielialueen tällä aika-

kaudella jakaa kahteen suureen murrealueeseen

:

ylisaksa laiseen / oberdeutsch ) ja f r a n k-

k i 1 a i s e e n. (Sopivamman nimityksen puutteessa

käytetään muotoa ylisaksa = oberdeutsch, erotuk-

seksi muodosta yh/saksa = hochdeutsch) . Ensin-
mainitun muodostavat baierin ja allemannin
murteet, joitten välisenä rajana on Tonavan
syrjäjoki Lech. Sen itäpuolella oleva baierin
m u r r e laajenee yhä enemmän itäänpäin sitä

myöten kuin baierilaiset uutisasukkaat siirtyvät

Enns-joen itäpuolelle avaareilta ja slaaveilta anas-

tetuille alueille ja vuosisatain vieriessä laajen-

tavat saks. asutusta täällä Ostmarkissa 1. nykyi-

sessä Itävallassa. A 1 e m a n n i 1 a i s e s t a mur-
teesta erotetaan Lech-joen rajoittama itäinen alue

Tonavan ja Neckarin yläjuoksun varsilla erikoi-

seksi svaabilai seksi murteeksi, jolloin v a r-

s i n a i s e k s i a 1 e m a n n i n murteeksi jää

alueen läntinen osa Sveitsissä sekä Etelä-

Badenissa ja Etelä-Elsas>issa. Tämä viimemai-

nittu alue jaetaan vielä eteläiseen, y 1 ä-

a 1 e m a n n i 1 a i s e e n (hochdllemannisch) ja

pohjoiseen, a 1 a-a 1 e m a n n i 1 a i s e e n (nieder-

allemannisch) murteeseen. — Kun jakoperustana

edelleen pidetään äänteensiirtymisilmiön asteita,

erotetaan f r a n k k i 1 a i s i s s a murteissa kolme
eri alamurretta : i t ä f r a n k i n m u r r e Mainin
yläjuoksun ympärillä; siitä länteen ja luoteeseen

Spessartin ja Rhönin länsipuolella, leveänä kais-

taleena Rein-joen varsilla Neckarin ja Mainin
yhtymäkohdissa r e i n i n f r a n k i n m u r r e.

joka etelässä rajoittuu svaabilaiseen ja alemanni-

laiseen alueeseen ; sekä siitä luoteiseen Reinin

ja Moselin varsilla keskifrankin m u r r e.

joka Moselin seuduilta ulottuu Piisseldorfin

ja Aachenin luona kulkevalle äänteensiirtymis-

rajalle. Tiiman alueen eteläistä osaa nimitetään

moselfränki n. pohjoista ripttarin m u r-

teeksi. — Jotkut kielentutkijat erottavat itä-

frankin murteen keski- ja reininfrankin murteesta

sekä lukevat sen kuuluvaksi ylisaksa Ia iseen (ober-

dentsck) murreryhmään.
Keski saksa n aikakaudella (noin 1100-

1500). joka erottautuu muinaissaksasta siinä,

että entiset moninaiset päätevokaalit muuttuvat
1. ..heikkenevät" c:ksi. tunkeutuu saks. asutus

yhä enemmän itäänpäin anastaen laajoja slaav.

alueita. Tonavan alueella nykyisessä Itävallassa

saksalaisuus saa yhä enemmän jalansijaa, Mainin

yläjuoksun varsilta samoinkuin Thuringenistä

häviävät slaav. ainekset ja saks. uutisasukkaita

siirtyy suurissa joukoissa. Böömiin sikäläisten

ruhtinasten hartaasta toivomuksesta. Erittäinkin

laajenee saks. asutus pohjoisemmilla alueilla.

sivuuttaen Elben ja Saalen muodostaman vanhan

kielirajan. Vähitellen siirtyvät täällä saksalais-

ten haltuun entiset slaav. alueet, jotka muodos-

tavat nyk. Preussin ja Saksin kuningaskunnan..



615 Saksan kieli ja kirjallisuus 616

Ritarien ja heidän seuralaistensa mukana kul

keutuu saksalaisuus aina Itämeren-maakuntiin
asti ja saa siellä pysyväisen aseman. — Ne mur-
teet, jotka kehittyn lii Keski-Saksan itäisellä

kolonisatsionialueella Saksissa, Böömissä, Slee-

siassa ja Lausitzissa, yhdistetään Thiiringenin

murteen kanssa itukeskisaksalaiseksi
ryhmäksi, jonka vastakohtana läntisiä, frankki-

laisia murteita nimitetään länsikeskisak-
salaisiksi. Toiset murteentutkijat erottava!

t h ii r i n g i I ä i s-y Iisak s alaisen murteen
erityiseksi ryhmäksi ja uimittävät vain Böö-

min ja Sleesian (sekä Lausitzin) murteita itä

keskisaksala isiksi.

Keskisaksan aikakaudella on yläsaks. aine edel-

leenkin sivistyksellisesti paljoa korkeammalla
tasolla kuin alasaksalainen. 12:nnen ja 13:nnen
vuosis. taitteessa puhkeaa keskiyläsaks. kirjalli-

suus kauneimpaan kukoistukseen: silloin saavat

kuuluisat kansa neepokset ,,Nibelungenlied", „Gud-

run" y. m. lopullisen muotonsa, taiderunouden

etevimmät edustajat Hartman von Aue, \Volfram

von Eschenbach ja Gottfried von Strassburg luo-

vat klassilliset eepilliset runoelmansa ja lyyril-

linen minne-ruuous saavuttaa huippunsa YValthcr

von der Vogehveidessa. Suurin osa tästä klassil-

lisen ajan kirjallisuudesta on syntynyt Etelä

Saksassa ja kirjoitettu joko baierin tai ale-

mannin murteella. Mutta siinä esiintyvä kieli ei

ole enää puhdasta murretta. On muodostunut
erikoinen kielimuoto, n. s. runoilijakieli, joka

pyrkii välttämään silmäänpistävimpiä murteelli-

suuksia, mutta sitäpaitsi myöskin omaksuu koti-

murteelle vieraita piirteitä. Riitakysymys keski-

saks. kirjakielestä, jonka olemassaolon jotkut

tu+kijat kokonaan kielsivät, on alkanut yhä
enemmän selvitä myönteiseen suuntaan. Jossakin

määrin yhtenäinen kirjakieli oli siis muodostu-
nut, mutta kirjallisuuden rappeutuessa se vähitel-

len menetti merkityksensä ja hävisi. Nykyinen
kirjakieli ei ole sen kanssa missään suoranai-

sessa yhteydessä.

Uuden kirjakielen muodostuminen on s. k:n
kehityksessä siksi tärkeä, että siitä (noin v:n 1500

vaiheilta) lasketaan alkavan uuden jakson, uus-
saksan aikakauden. Keskiyläsaksan ja uus-

yläsaksan välillä on useitakin huomattavia eroa-

vaisuuksia, mutta- ne ovat muodostuneet pitkän

ajan kuluessa eivätkä ole ominaisia kaikille ylä-

saks. murteille, joten niistä ei yksikään sovellu

rajapyykiksi erottamaan uutta aikakautta aikai-

semmasta. Tärkein näistä eroavaisuuksista on

pitkien vokaalien muuttuminen diftongeiksi, (esim.

keskisaks. zit > uussaks. Zeit, keskisaks. Inls >
uussaks. Haus). Päinvastainen ilmiö on difton-

gein kehittyminen pitkiksi vokaaleiksi (esim.

keskisaks. guot > uussaks. gut, keskisaks. giietc

> uussaks. Gn/ri. Myöskin vokaalein laajuudessa

tapahtuu muutos: lyhyet vokaalit pitenevät (esim.

keskisaks. sägen > uussaks. sägcn). Substantii-

vein moninaiset taivutustavat sekaantuvat toi-

siinsa ja muodostuu uusia yksinkertaisempia

taivutusluokkia.- Toiset näistä muutoksista ovat

vain keskisaks. murteille ominaisia, ja täältä ne

ovat joutuneet kirjakieleen, joka yleensä on

omaksunut enemmän keskisaks. kuin ylisaks.

murreominaisuuksia.
Saksan kirjakieli on saanut alkunsa virastojen

kielestä. Kun 13:nnella vuosis. ruvettiin laati

maan asiakirjoja s. k:llä ja latina sitten yhä
enemmän syrjäytettiin valta-asemastaan, käytti

kukin virasto asiakirjoissaan oman paikkakun-
tansa murretta. Niinpä Ludvik Baierilaisen

(1313-47) kansliakin, joka ensinnä saattoi s. k:n
kcis. asiakirjoissa yleiseen käytäntöön, laati kir-

jelmänsä baierilaisten ja svaabilaisten kirjurien

käyttämällä paikallisella murteella. Vasta luxem-
burgilaisen hallitsi jasuvun hallitessa (1347-1437)

muodostui Praagissa sijaitsevassa keis. kansliassa

vakiintunut virastokieli, joka perustui tämän
kaupungin ja sen ympäristön puolittain keski

saks.. puolittain ylisaks. murteeseen. Jotkut tut-

kijat ovat otaksuneet tämän kielen olevan nykyi-

sen kirjakielen perustana. Niin ei kuitenkaan
liene laita. Keisarikruunun joutuessa habsburgi-

laiselle suvulle (1437) siirrettiin korkein virasto

itäv. kielialueelle, entinen vakiintunut kielimuoto

hävisi ja baierilais-itäv. murre pääsi vallitsevaksi.

Täten kehittyvä uusi kansliakieli tuli esikuvalli-

seksi muillekin virastoille laajoilla alueilla ja

vähitellen muodostui jonkinlainen ,,yleiskieli"

(das gemeine deutsch). Keis. kanslian vaikutus

ulottui myöskin Saksin vaaliruhtinaan kansliaan,

joka oli tärkein virasto keskisaks. murrealueella:

sen kieleen tuli siten useita ylisaks. murteille

ominaisia piirteitä. Aivan erikoisen kantavuu-
den tämä kielimuoto sai siten, että Luther sen

omaksui ja käytti sitä raamatunkäännöksessään
sekä uskonnollisissa riitakirjoituksissaan, jotka

nopeasti levisivät yli koko Saksan. Luther ei

kuitenkaan omaksunut kaavoihin kangistuneesta

kansliakielestä muuta kuin äänteellisen asun;
muissa kohdin hän otti esikuvakseen elävän, puhu-

tun kielen, etupäässä oman yläsaksilaisen (ober-

sächsisch) kotimurteensa. Lutherin kielen voi-

makkuus ja yleistajuinen havainnollisuus edisti

suuresti sen nopeata levenemistä protestanttisilla

alueilla. Niin se tuli yleisesti tunnetuksi myös
Pohjois-Saksassa, missä yläsaksa 16 : unella vuosis.

valloittaa itselleen kirjakielen aseman ja alasaksa

vähitellen väistyy sen tieltä virastoissa, kouluissa,

saarnoissa j. n. e. Sitkeästi vastustettiin Lutherin

kieltä katolisessa Etelä-Saksas>a. ja Sveitsin kir-

jallisissa lähteissä esiintyvät kotoisen alemannin
murteen tuntomerkit vielä myöhään 17 :imellä

vuosis. Lutherin osuus saksan kirjakielen muo-
dostumisessa ei ole vielä täydelleen selvitetty;

lähteitten suunnattoman paljouden vuoksi tutki

nnis tässä kohdin edistyy varsin hitaasti. Ylei-

sesti tunnustetaan Lutherin suurenmoinen toi-

minta s. k:n oikeuksiinsa saattajana ja latinan

ehdottoman ylivallan murtajana. Mutta kun toi-

set pitävät luinen kieltänsä nykyisen kirjakielen

perustana, väittävät toiset, ettei se ollut itsekään

vielä mikään vakiintunut ja yhtenäinen kieli-

muoto eikä voinut siitäkään syystä vaikuttaa

yhdistävästi kansaan, koska sillä kirjoitetut teok

set olivat tarkoitetut vain protestanteille ja

liiaksi kuvastivat määrätyn aikakauden henkeä
ia katsantotapaa.. Niinpä nyk. kirjakieli eroaa-

kin siksi paljon Lutherin kielestä, ettei sitä voi

pitia sen suoranaisana
i
itkona. N un i \ ntteet

ovat ainakin sikäli oikeat, että vielä noin v : n 1600

vaiheilla oltiin verrattain kaukana yhteisestä,

yhtenäisestä kielimuodosta. Tämä saavutettiin

vasta 18:nnen vuosis. lopulla, kun klassilliset kir-

jailijat (Klopstock, VVieland, Lessing. Schiller,

Goethe) olivat antanee! lopullisen muodon sille
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kehittymässä olevalle, etupäässä keski^aks. mur-

teeseen perustuvalle kirjakielelle, jonka, muodos-

tumista Lutherin jälkeen kieliteoreetikot ja gram-
matikot (Opitz, Gottsched, Adelung) olivat edis-

täneet. — Tärkeänä tekijänä saks. kirjakielen ke-

hityshistoriassa on myöskin otettava huomioon
kirjapainopaidon keksintö ja kirjanpainajien

osuus painettujen teosten kieliasussa.

S. k. on kehityskulussaan usein pitkien ajan-

jaksojen kestäessä ollut alttiina vieraille vaiku-

tuksille. Eniten on siihen vaikuttanut latinan

kieli. Jo ensimäisten germ.-roomalaisten koske-

tusten aikana tunkeutui latinasta joukko uusien

kulttuurikäsitteiden nimityksiä germ. kieliin.

Myöhemmin Kaarle Suuren ja hänen seuraajiensa

aikana pääsi latina Saksassa virallisen kielen

asemaan sekä kirkollisella että maallisella alalla

ja silloin tulvi uusia lat. lainasanoja s. k :een.

Tätä latinan ylivaltaa kesti sitten herkeämättä
Lutherin aikoihin asti ja senkin jälkeen saattaa

sen vaikutusta seurata aina uusimpiin aikoihin:

erittäinkin voimakas se oli humanismin aikakau-

della. Lähinnä latinaa on tuntuvin ollut ranskan
vaikutus. Ensimäisen kerran se voimakkaana
ilmeni ritarikaudella, jolloin läntinen kulttuuri-

virtaus toi saksaan suuret määrät lainasanoja.

Sittemmin se uudistui 16:nnella ja varsinkin

17:nnellä vuosis., jolloin Ludvik XIV maineel-

laan häikäisi koko Euroopan. Kielen latinaistu-

mista ja ranskalaistumista vastaan taistelivat

innokkaasti 17:nnen vuosis. monet kielenpuhdistus-

seurat. Nykyänsä on olemassa laaja yhdistys,

„Allgemeiner deutscher Sprachverein", jonka pää-

määränä on perata pois kielestä tarpeettomat
vierasperäiset sanat ja keksiä niitten tilalle sopi-

via saksalaisia, missä tehtävässä se, vaikeuksista

huolimatta, onkin hyvin onnistunut.

[Historiallinen esitys s. k:n kehityksestä on

Behaghelin „Geschichte der deutschen Sprache"

;

helppotajuisempi saman tekijän „Die deutsche

Sprache". — Kielioppeja : Wilmann, „Deutsche
Grammatik" (historiallinen) ; Siitterlin, ,,Die

deutsche Sprache der Gegemvart"; Blatzin, Heyse-
Lyonin y. m. kieliopit. Kieliopillisia esityksiä

kielen aikaisemmista vaiheista on Braunen sar-

jassa ,,Sammlung kurzer Grammatiker germ.
Dialekte" ja Streitbergin sarjassa ,,Sammlung
germ. Elementar- und Handbiicher" (= Germa-
nische Bibliothek 1). — Sanakirjoja: Grimm-
veljesten aloittama suuri historiallinen sanakirja

,,Deutsches Wörterbuch" (ei vieläkään täydelleen

valmistunut) ; Paul, ,,Deutsehes Wörterbuch"
(erikoisesti merkityksen kehitystä, lause- ja

tyyliopillisia seikkoja silmällä pitäen)
;

Kluge,

,,Etymologisches Wörterbuch": Weigard, „Deut-

sches Wörterbuch" (5 :s kokonaan uudistettu pai-

nos Hirtin julkaisema, historiallinen), edelleen

Sandersin, Heynen y. m. sanakirjat. Graffin,

Muller-Benecken, Lexerin, Schiller-Liibbenin lek-

sikaaliset teokset käsittelevät aikaisempia ajan-

jaksoja. Murresanakirjoja on suuri määrä; tär-

keimmät : Schmeller, ,,Bayer. Wörterbuch" sekä
uusien periaatteiden mukaan laaditut suuret his-

torialliset sanakirjat: Fischer, ,,Schwäbisches Wör-
terbuch"; Staub-Tobler, ,,Schweizerisches Idioti-

kon" y. m.] vrt. myös Germaanilaiset
kielet. //. 8-hti.

2. Kirjallisuus. Saksan kirjallisuus käsi-

tellään seuraavassa kolmessa pääajanjaksossa

yhdenmukaisesti kielen historiallisen kehitys-

kulun kanssa. Muinaissaksan kirjallisuus

ulottuu vanhimmista ajoista n. v:n 1100 tie-

noille ; siitä luetaan keski saksan kirjallisuus

n. v :een 1500, jolloin alkaa u u s s a k s a n kir-

jallisuus, ulottuen nykypäiviin saakka.
Muinaissaksan aika. Vanhimpia kir-

jallisia muistomerkkejä ovat muutamat loitsu-

luvut, vaikkakin ne esiintyvät vasta verraten

myöhään muistiin kirjoitettuina. Varhaisimman
ajan hengen tuotteet ovat muuten melkein ole-

mattomiin kadonneet; tällöin oli varmasti ole-

massa eepillisiä runoja, joita kuljeksivat laula-

jat esittivät ruhtinaiden hoveissa. Aiheensa ne
ammensivat sankaritarinoista. Ainoa tällainen

muistomerkki on H i 1 d e b r a n d s 1 i e d (n. 800)

,

joka kertoo Hildebrandin ja hänen poikansa
Hadubrandin välisestä kaksintaistelusta.

Kristinuskon päästyä vallalle kirjalliset har-

rastukset joutuivat kokonaan papiston käsiin.

Tämä ei suosinut vanhoja ,,pakanallisia" lauluja,

jotka hävisivätkin melkein tyyten huolimatta
siitä, että Kaarle Suuri oli antanut koota ja

panna muistiin niitä. Se saksankielinen kirjal-

lisuus, joka nyt syntyy, palvelee yksinomaan
uskonnollisia tarkoitusperiä. Välttämättömimmät
uskonnolliset tekstit : uskontunnustus, rukouksia,

raamatunkäännöskatkelmia j. n. e. toimitetaan

saksaksi. Varsinainen runouskin tarkoittaa kris-

tillisten aatteiden levittämistä kansaan. Tällai-

nen on Wessobrunner Gebet (700-luvun

lopulta), joka sisältää nähtävästi alun laajem-

paan, maailmanluomista käsittelevään runoel-

maan sekä suorasanaisen rukouksen. Vähän myö-
hemmältä ajalta on M u s p i 1 1 i, jossa kuvail-

laan maailmanloppua ja viimeistä tuomiota sekä

msaksil. uskonnollinen eepos H eli and (n. 830).

Luonteenomaista on tälle runoelmalle se tapa,

jolla Raamatun tapahtumat sovitetaan kotoiselle

pohjalle. Niinpä Kristus esiintyy saksii, ruhti-

naana, apostolit hänen läänitysmiehinään j. n. e.

Kaikki edellämainitut tuntemattomien runoili-

joiden tuotteet ovat vielä kirjoitetut muin.-germ.
alkusointuisiin sakeisiin (Stahreim). Tärkeän
uudistuksen tekee tässä suhteessa ensimäinen

nimeltä tunnettu msaks. runoilija, munkki
Otfrid Elsassista. Laajassa ,,Liber evangelio-

rum" teoksessaan (868) hän ottaa käytäntöön

tämän jälkeen vallalle pääsevän loppusoinnun.

Runoelman sisällyksenä on esitys Kristuksen

elämästä ja työstä evankeliumien mukaan. Mie-

lenkiintoinen on aiheensa puolesta L u d w i g s-

1 i e d, jossa eräs pappismies ylistää frankkilaisen

kuninkaan Ludvik III:n voittoa Saucourfin

luona (881). — 10:nnellä vuosis. saksankielinen

runous kuolee melkein tyyten ja latina pääsee

yksinvaltiaaksi. Aiheet, joita' käsitellään, ovat

ehkä joskus olleet kansallisiakin, kotimaisia san-

karitarinoita. Näin on ainakin asianlaita munkki
E k k e h a r t in .AValtharius" nimisessä runoel-

massa. Myöhempien ritariromaanien edeltäjänä

taas voi pitää kuusimittaista ..Ruodliob" nimistä

runoelmaa, jonka eräs Tegernseen luostarin

munkki sepitti (n. 10150). Näinä aikoina saavat

myöskin latinan kielellä alkunsa myöhemmin
huomattavaksi kirjallisuuden lajiksi kehittyneet

eläinsadut ja eläineepos (esim. n. 040 kirjoi-

tettu ,,Ecbasis captivi"). Vasta 11 :nnollä vuosis.

saksan kieli pääsee jälleen laajemmin käytän-
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töön kirjallisuudessa ja muutamia kansankielisiä

runoelmia sepitetään (esim. hengellinen ..Ezzon

laulu" n. 1060 ja historiallis Legendamainen
..Annolied").

Kesk i s aks an a i k a. Runous on aluksi

yhä edelleen hengellisen säädyn käsissä ja laa-

dultaan pääasiassa uskonnollista. Maallisetkin

aiheet, jos niitä käsitellään, oval vain ulkonai-

sina puitteina samoille kirkollisille aatteille

(esim. pappi Konradin „Kaiserchronik",

ii. 1140). Mutta pian kohoaa tämän runouden
rinnalle huomattavaksi tekijäksi se kirjallisuus,

jota kuljeksivat laulu- ja soittoniekat edustavat

(S p i e 1 m a n n-runous) . Nämä oval tavallaan

aikakauden „sanomalehtimiehiä" : kierrellen seu-

dusta toiseen he esittävät saksan- tai latinan

kielisissä lauluissaan ajan tapahtumia, huvittavia

tarinoita ja myös aiheita sankarirunoudesta

(„König Rother", „Hcrzog Ernst" y. m.). Spiel-

mann-runous oli vähitellen yhä enemmän syr-

jäyttänyt papiston taholta lähtevän kirjalli-

suuden. 12:nnen vuosis. puolivälistä lähtien sp

vuorostaan itse jää kokonaan varjoon uuden

mahtavamman tekijän rinnalla. Johtava asema
runoudessa samoinkuin muillakin aloilla siirtyy

nyt ritariston käsiin ja saksan kieli ja

kirjallisuus saavuttavat ensimäisen kukoistus-

kautensa. Ristiretket olivat kohottaneet ritari-

säädyn ennen aavistamattomaan mahtavuuteen.

Xiiden välityksellä oli myöskin voimakas ransk.

vaikutus päässyt vallalle Saksassa : hienostuneet

tavat ja korkeampi henkinen sivistys olivat

nopeasti levinneet Saksan ritaripiireihin ja pai-

noivat pian leimansa kirjallisuuteenkin. Hansk.

runous tulee määrääväksi esikuvaksi ja sitä

ruvetaan kääntämään tai mukailemaan sakeaksi

(esim. Konradin ,,Rolandslied" n. 1132; pappi

Lamprechtin ..Alexanderlied". n. 1120). Vielä on

muistettava, että ristiretkien välityksellä oli jou-

duttu kosketuksiin itämaiden kanssa, mikä
seikka herätti kirjallisuudessa henkiin roman-

tiikan ja antoi mielikuvitukselle uutta lentoa.

Aiheet, joita otetaan käsiteltäviksi, ovat klassil-

lisia. Iegendamaisia tai etupäässä ritarillisia.

Vallitsevana aineistona ovat ransk. ritariepiikan

välityksellä tunnetuksi tulleet kelt. sankaritarut

\riu- sadusto). Uusi ritarirunous esiintyy aluksi

e e p i 1 1 i s e n ii ; sen ensimäinen edustaja on

Heinrich von \' e 1 d e k e. TTän runoilee

ransk. lähteen mukaan ..Eneit" romaaninsa

(n. 1184), jossa muinaisajan sankarit esiintyvät

keskiaikaisessa värityksessä. Veldeken merkitys

on etupäässä muodollista laatua: hiin vakiin-

nuttaa eepillisen runomitan ja puhtaan loppu-

soinnun. Korkeimman kukoistuksensa saavuttaa

i itariepiikka 12:nnen ja 13 :nnen vuosis. kään-

teessä kolmen suuren runoilijan tuotannossa.

Hart m a n n v o n A u e käsittelee runoromaa-

neissaan ..Erek ja Enite" m. 1192) ja „Iwein"

m. 1202) ritarikunnian ja rakkauden aiheuttamia

ristiriitoja ja laulaa ritarilaitoksen ylistystä.

Korkeampia päämääriä tavoittelee Wolf ram
von E s e h e n h a e h in. 1170-1220). Suuren-

moisessa „Parzival" runoelmassaan hiin luo

..hengellisen ritarin", joka erehdysten ja har-

hain kautta, maailman ja itsensä voittaen, puh-

distuu ja kohoaa siveelliseen kypsyyteen ja

jumalanpelkoon ja siten tulee tosi ritarin peri-

kuvaksi. G ottfried von Strassbure

taas sepittää runoelmassaan ..Tristan ja Isolde"

m. 1210) keskiaikaisen korkean veisuu kaikki-

valtiaalle rakkaudelle. Näiden kolmen mestarin

jälkiä seurasi joukko pienempiä eepikoita. joista

huomattavimmal ovat Rudolf von E ms
(k. 1254) ja Konrad von W ii r z b u r g
(k. 12S7). — Myöskin hovimainen taide-
lyriikka kohoaa korkeaan kukoistukseen. Al-

kuaan ehkä itsenäisesti kotoisella pohjalla synty-

neenä saa sekin voimakkaita vaikutteita Rans-

kasta (provencelaisesta t ruhaduurinmoudesta) ja

kehittyj ritarilliseen naisen palvelemiseen perus-

tuvaksi „Minne"-runoudeksi leviten laajalti ja

saaden useita taitavia edustajia. Keskisaks. ete-

vin lyyrikko on W a 1 t h e r von der Vogel-
w eide (k. n. 1229 t. 1230), jolla sisältö ja muoto
yhtyväl mitä kauneimpaan sopusointuun. Tär-

keimpänä osana hiinen tuotannossaan on kuiten-

kin poliittinen ja mieterunous. Korkeamman
Minne lyriikan rinnalla esiintyy myös alhai-

sempi ..hovimainen kylärunous", jonka oivalli-

nen edustaja ou X e i d h a r t von Reuental
(k. n. 1245). Taiderunouden rinnalla kukoistaa

tänä aikakautena myöskin kansanrunous. Van-
hoista sankaritaruista ja niihin osaksi sekaantu-

neista historiallisista aineksista sepittää tunte-

maton runoilija kokoon suuren kansaneepoksen

„N i b elun ge nl ie d". X. 1210-15 tienoilla syn-

tyy Itävallassa toinen laaja eepos ..Gudrun".
mikä perustuu friisiläisiin muinaist aruihin, joi-

hin on tullut lisäksi ritarillis-kristillisiä ainek-

sia. Pienempiä kansanrunoelmia ovat „Rosen-

garten". ..Eckenlied". ..Rabensehlacht" y. m. m.
— Myöskin opettavais siveellinen runous kehittyy

huomattavasti ; sitä edustavat Thomasin von
Z i r el a r i a n laaja opetusruno ..Der vvälsche

Gast" (n. 1216). Freidankin ..Bescheidenheit",

kokoelma miete- ja sananlaskurunoja, sekä 11 u go
von Trimbergin ..Renner" (1300).

Keskisaksan aikakauden kaksi viimeistä vuosi

sataa ovat rappeutumisen aikaa. Ritarilaitos

kadottaa entisen loistonsa ja merkit yk,sensä.

tavat raaistuvat ja sivistystaso alenee. Uusi

tekijä astuu taas näyttämölle, ottaen kaikilla

aloilla johdon käsiinsä
;
tämä on porvaris t o.

jonka huostaan henkinenkin viljelys nyt siirtyy.

Runous kadottaa romanttisen lennokkuutensa ja

hienostuneisuutensa, muuttuu kuivaksi ja järkei-

leväksi, pääasiassa opettavais hyödyllisiä pää-

määriä tavoittelevaksi. Muodolle pannaan usein

kin pääpaino sisällyksen kustannuksella, ja var-

sinkin aikakauden lopulla runous muuttuu suo-

rastaan käsityömäiseksi ..mestarilaulajani" pii-

reissä. Toiselta puolen on kuitenkin muistettava,

että draamallinen runous nyt saa

alkunsa ja varsinainen kansanlaulu kum-

puaa runsaana esiin. __ Vanhaa ritarirunoutta

koettaa vielä elvyttää „viimeinen Minne-laulaja"

Osvvald von W o 1 ke n s t e i n ik. 1445).

Vähitellen siirtyy taiderunous melkein kokonaan

mestarilaulajain käsiin, joista mainittavin nai

hin aikoihin on Michael B e h e i m ik. 1171

Kertovaa runoutta edustaa onnistunut alasaks.

eläineepos ..Reincke de Vos". - Opettavaisen

runouden mainittaviinma t edustajat ovat Hein-
rich der Teichner ja I' e t e r S u ch e n-

w i r t i tiilinen vuosis. puolivälissä). Suuren

maineen saavuttaa Sebastian Brant
moraalis-satiirisella runoelmallaan ..Xarrenschiff"
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(1494). Aikakauden monipuolisimmat ja tuotte-

liaimmat runoilijat ovat Hans S c h n e p p e-

rer, tavallisesti tunnettu nimellä Rosen-
bitit, ja Hans F oi z (1400-luvun keski- ja

loppupuolella). He sepittivät mitä erilaisimpia

ruuotuotteita: erityisesti ovat mainittavat hei-

dän draamalliset yrityksensä. Keskiaikaisen

draaman juuret ovat haettavat katolisen kirkon

juhlamenoista. Jo 1100-luvun loppupuolella oli

olemassa varsinaisia kirkollisia mysterionäytel-

miä latinan kielellä. 1300-luvulla niitä ruve-

taan sepittämään 'myöskin saksaksi ja niihin

sekoittuu myöskin maallisia aineksia. Ennen-

pitkää liittyy niihin vielä koomillisiakin ainek-

sia ja siten syntyvät ilveilyt ja laskiaispilat,

jotka pääasiassa muodostavat aikakauden näy-

telmärunouden hengellisen draaman rinnalla. —
Myöskin proosakirjallisuus vaurastuu keski- ja

uussaksan aikakausien käänteessä. Ransk. ja it.

renesanssiromaaneja käännetään, muutamia kro-

nikoita sepitetään, ja Ala-Saksassa syntyy suo-

sittu kansankirja ..Tili Eulenspiegel".

Uussaksan aika. 1500-luku, uskonpuh-

distuksen ja humanismin aikakausi, ei ollut

otollinen runoudelle. Se oli kansallishengen

lainautumisen aikaa. Uskonnolliset kysymykset
olivat vallankin vuosisadan alkupuolella koko-

naan etualalla ja poliittiset riitaisuudet vaikut-

tivat hajoittavasti. Lisäksi humanistiset harras-

tukset klassillisille opintoineen vieroittivat sivis-

tyneen säädyn kansankielestä ja siten kansalli-

nen kirjallisuus joutui lapsipuolen asemaan. —
Ajan johtava mies oli Luther (1483-1546).

Erinomaisella raamatunkäännöksellään hän rat-

kaisevasti valmisti tietä Saksan nykyisen kirja-

kielen syntymiselle. Hän valitsi normikseen sak-

silaisen kansankielen ; siihen hän kuitenkin loi

uutta henkeä vapaasti käyttäen hyväkseen rik-

kaita kansanomaisia aineksia. Kun sitten

Lutherin Raamattu ja hänen lukuisat muut kir-

joituksensa levisivät laajalti yli koko protes-

tanttisen Saksan, pääsi hänen käyttämänsä
kielimuoto vähitellen määrääväksi esikuvaksi,

johtaen lopulta yhteisen kirjakielen omaksumi-
seen. — Tärkeässä kirjoitelmassaan .,Sendbrief

von Lolmetschen" (1530) Luther itse selvitti

niitä periaatteita, joita hän noudatti raamatun-
käännöksessään ja kielellisessä uudistustyössään.

- Uskonpuhdistuksen asiaa ajoi myöskin tun-

nettu humanisti Ulrich v o n H u 1 1 e n (1488-

1523) valtiollisissa lentokirjasissaan, joista kui-

tenkin vain pieni osa oli saksaksi kirjoitettu.

Lutherin ankara vastustaja oli sen sijaan aika-

kauden etevin satiirikko Thomas Murner
(1475-1537). Runoelmassaan ..Narrenbesehwörung"
hiin ruo>kii ajan rappeutuneita oloja ja suuntaa

erään toisen katkeran satiirin uskonpuhdistusta

vastaan. Toinen mainittava satiirikko oli

•f. Fischart (k. 1589), joka kiihkeästi tais-

teli jesuiittalaitosta vastaan. Satiirinen ja opet-

tavainen olikin tämän ajan kirjallisuus pää-

sävyltään ja sen taso kovin alhainen. Runous
oli useimmiten vain muodollisestikin huonoa
proosaa, vailla lennokkuutta ja runollisuutta.

Ainoa runoudenlaji, joka kohosi jonkinlaiseen

kukoistukseen, oli v i r s i r u n o u s. Luther toi

hiilien aivan uuden sävyn taistelunuhmaa ja har-

rasta yksinkertaisuutta uhkuvilla virsillään, ja

hänen jälkiään seurasivat lukuisat muut virsi-

sepät. — Uskonpuhdistuksen aikakauden huomat-
tavin kirjailija oli tavattoman tuottelias ja moni-
puolinen Hans Sachs (1494-1576), jonka teok-

set muodollisesti ovat mahdollisimman epätaiteel-

lisia, mutta sisältävät sen sijaan runsaasti,

kansanomaista huumoria, havainnollisuutta, vä-

listä runollisia käänteitäkin ja todistavat taita-

vaa kuvauskykyä. Hän sepitti opetusrunoja ja

pilalauluja, kehitti mestarilaulun korkeinnnilleen

ja elvytti draaman ; tällä alalla onkin hänen
päämerkityksensä. — Ylioppilaat, koululaiset ja

porvarit esittivät näytelmiä noina aikoina kai-

kissa kaupungeissa. Klassillisia ja raamatulli-

sia näytelmiä käännettiin ja kansallisia aiheita

käytettiin laskiaisilveilyihin. Tällaisia sepittivät

lukuisat runoilijat, joista mainittakoon N i k o 1.

Manuel (k. 1530). Vasta 1500-luvun lopussa

tuli Saksaan engl. ammattinäyttelijöitä, jotka

ottivat teatterissa käytäntöön monenlaisia vai-

kutuskeinoja, koristeet ja musiikin sekä an-

toivat varsinaisen hahmon ,,Hanswurst" nimi-

selle karkeankoomilliselle ilveilijälle. He tekivät

myöskin Shakespearen Saksassa tunnetuksi, minkä
jälkeen näytelmät alkoivat saada enemmän draa-

mallista toimintaa (Braunschvveigin herttua"Hein-

rich Julius ja Jakob Ayrer). — Vuosisadan lo-

pulla Lutherin kehittämä voimakas ja puhdas
proosatyyli muuttui kömpelön mahtipontiseksi.

Elämäkertoja ja matkakertomuksia alkoi ilmes-

tyä, ja vieraskielisiä romaaneja käännettiin sak-

saksi. Vallitsevana proosakirjallisuutena olivat

kuitenkin n. s. ,,kansankirjat", joita sepitettiin

vieraista ja kotoisista ritari-, seikkailu- ja pila-

aiheista (esim. ,,Fortunatus". ,,Tohtori Faust",

..Vaeltava juutalainen", ..Kahlenbergin pappi"

y. m.).

Seuraava aikakausi oli raskas koettelemuksen

aika Saksan historiassa. 30-vuotias sota riehui

maassa, vaikuttaen raaistavasti ja lamauttavasti

kaikilla aloilla ja lyöden leimansa henkiseen elä-

mään. Kansallistunto oli melkein kokonaan ka-

donnut ja voimakas ransk. vaikutus pääsee taas

vallalle sivistyneisiin piireihin, jättäen jälkensä

myöskin kirjallisuuteen. Vastavaikutusta oli kui-

tenkin olemassa, ja kansallisen hengen elvyttämi-

seksi sekä saksan kielen ja runouden vaalimiseksi

perustettiin useita seuroja (ensimäinen oli n. s.

,,P a 1 m u 1 e h d i s t ö" seura Weimarissa 1617).

— Johtava henkilö aikakauden kirjallisessa elä-

mässä oli Martin Opitz (1597-1639). Luo-

vana runoilijana ei hänellä ole juuri mitään mer-

kitystä, hänen tuotantonsa on etupäässä ulkomais-

ten esikuvain jäljittelyä. Sitä huomattavammat
ovat hänen ansionsa saks. runokielen ja runotek-

niikan uudistajana ja hänen määräämänsä sään-

nöt ovat pääasiassa vieläkin voimassa. Tärkein

näistä on koron asettaminen kaiken säerakenteen

perustaksi. Opitzin ympärille muodostui n. s. „en-

simäinen sleesialainen runoilijakoulu". Sen huo-

mattavimmat edustajat olivat aikansa etevin lyy-

rikko Paul Fleming (k. 1640). mieterunojen

sepittäjä Friedrich von Logau (k. 1655)

sekä näytelmänkirjoittaja A n d r e a s G r y-

phius (1616-64), joka on oleellisesti edistänyl

saks. (liaania n kehitystä, sepittäen sekä murhe-

etta huvinäytelmiä, esikuvanaan hollant. runoi-

lija Joost van der Yondel. Opitzin vaikutuksen

innostamina muodostettiin muuallakin Saksassa

runoilijaryhmiä, kuten esim. Königsbergissä.
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jossa lyyrikko Simon Dach (k. 1659) oli huo-
mattavin jäsen. Niirnbergissä olivat ,,Pegnitzpai-

nienet", joiden johtomiehiä olivat Harsdörfer (k.

1658), Clajus (k. 1656) ja von Birken (k. 1681).

He viljelivät varsinkin hempeämielistä painien-

runoutta, mutta joutuivat siinä usein nauretta-
vaisuuksiin. 1660-luvulla syntyi ,.toinen sleesia-

lainen koulukunta", joka ensimaiseen verraten
merkitsee melkoista rappeutumista. Se jäljitteli

it. esikuvia ja edusti Saksassa ,.mariiii.-ini" ni-

mistä kirjallista suuntaa. Sen johtavat miehet
olivat 11 o t m a n n s w a 1 il a u (k. 1679) ja L o-

li e n s t e i n (k. 1683), edellinen lyyrikko, jäi

Limainen etupäässä n i\ telm mkii jcitt ija. Toista
slees. koulukuntaa vastaan nousi taistelemaan
joukko runoilijoita, kuten draamojen ja romaa^
iiien sepittäjä C h r. Weise ik. 1708), satiirikko

C a n i t z (k. 1699) sekä lyyrikot C li r. G ii n t h e r

(k. 1723) ja Broches (k. 1747). Hengellisellä-

runoudella on tänä aikana etevä edustaja Pau-
lus Gerhardt (k. 1676), kaikkien aikojen

parhaimpia virsirunoilijoita. Proosaa vil-

jellään ahkerasti, ja varsinkin pääsee muotiin ro

maanikirjallisuus : käännetään ja mukaillaan
ransk. sankari- ja rakkausromaaneja sekä esp. ri-

tari- ja vekkuliromaaneja; kotoisiakin seikkailu

aiheita käsitellään. Ajan tunnetuin tuote on
Grimmelshausenin (k. 1676) »Simplicius
Simplicissimus", joka säälimättömällä realismilla

paljastaa aikakauden alennustilaa ja jolla siten

on huomattapa sivistyshistoriallinen arvo. Myös-
kin satiirisia romaaneja sepitetään (esim. Mo-
scherosch). Ajan turmelusta vastaan taisteli myös-
kin joukko huomat uita saarnamiehiä ja hengelli-
siä kirjailijoita, kuten B a 1 1 h a s a r S c h u p p,
A b r a h a m a S a n et a Clara sekä pietismin
henkiinherättäjät Spener (k. 1705) ja
F r a n e k e (k. 1727). — Aikakauden suuri ajatte-

lija Leibniz (k. 1716) kirjoitti vielä latinaksi

ja ranskaksi, kun taas Thomasius (k. 1728)
ja Wolff (k. I754i työskentelivät Leibnizin viit-

taamaan suuntaan saksan kielen vakiinnuttami-
seksi tieteelliseen kirjallisuuteen. Viimemaini-
tut kolme miestä ovat jo sen uuden aikakauden,
n. s. ,,valistusajan", edustajia, joka 17:nnen ja

18:nnen vuosisadan käänteessä saa alkunsa. Rans-
kasta ja Englannista tulevat uudet, raikkaat vir-

taukset elähyttävät Saksan henkistä elämää ja

painavat leimansa sen kirjallisuuteen. Runous
vapautuu edellisen ajan pöyhkeilystä ja luonnot-
tomuudesta, muoto yksinkertaistuu ja jalostuu.

..Terve ihmisymmärrys, laajentunut tieto, kou-
littu maku ja voimakas, luonnollinen tunne
saavuttava! yhä enemmän oikeutensa runou-
den valtakunnassa. jonka rajat eivät enää
ele samat kuin oppineen maailman". Kan-
sallistunto ja kansallinen henki kasvavat ja lu-

jittuvat Fredrik Suuren voittojen johdosta ja puh-
keavat voimakkaina esiin myöskin kirjallisiin

dessa. - Vuosisadan alkupuoliskolla oli kirjalli-

sen maailman määräävänä sieluna .). (hr. Got1
sched (1700-66). joka. joskin häneltä puuttui
varsinaisia runoili jalahjoja. vaikutti huomatta-
vasti kieliini', lien i. esteetikkona |a kiinti|nii
Varsinkin saks. näytelmän alalla hiin vaikutti

uudistavasti ja kirjalliselle arvostelulle hän laski

perustuksen. Häneltä puuttui kuitenkin todelli-

nen runouden ymmärtämys; sen tarkoitus oli hä-

nen mielestään siveellisopettavaista laatua, mieli

kuvituksella ei siinä saanut olla mitään sijaa ja

I
i i i-i ma cli mällättyjen .siiiitojen noudattami-

nen. Gottschedia ja hänen kouluaan vastaan
nousivat ankaraan taisteluun sveits. runoilijat

Bodmer (1698-1783) ja Breitinger (1701-

76). Ile vaativat tunteelle ja luovalle mielikuvi-
tukselle ratkaisevan sijan runoudessa, esikuvinaan
engl. runoili jat ransk. klassisismin asemesta. He
vetivät jälleen esiin vanhemman saks. kirjaili

suuden. johon myös Gottsched oli kiinnittänyt

huomionsa, ja herättivät harrastusta siihen. Var-
sinaisina luovina runoilijoina olivat molemmat
sitävastoin \ Iit i vähäpätöisiä kuin < ottsched*
kin. Huomattavampia olivat sen sijaan heidän
koulukuntaansa kuuluvat runoilijat II alle r

(1708-77) ja Hagedorn (1708-54). Edellinen.
aikansa etevimpiä luonnontutkijoita, oli syvä

mietteinen, tunteellinen lyyrikko, joka runoelmas-
saan ..l>ie Alpen" kuvailee luonnon ja kulttuurin
vastakohtaa. Hagedorn taas on kevyt ja viehät-

tävä tyyliltään, Saksan ensimäinen anakreontti.
Gottschedin jouduttua tappiolle kirjallisessa iii

dassaan sveitsiläisiä vastaan erosivat leipzigiläi-

set runoilijat mestaristaan ja muodostivat oman
„Leipziger Dichterverein"in. Ile edustivat runou-
dessaan vapaampaa katsantokantaa, asettaen pää-

määräkseen yksinkertaisuuden ja luonnontotuu-
den ja ajoivat aatteitaan äänenkannattajassaan
,,Bremer Beiträge". Ryhmän huomattavimmat
miehet olivat koomillisten sankarieeposten sepit-

täjä Z a c h a r i ä (1726-77i. sat ii rikko R a h e n e r

sekä ennenkaikkea suosittu ja vaikutusvaltainen
Gellert (1715-69). joka kirjoitti etupäässä sa-

tuja, kertomuksia ja hengellisiä lauluja. Myös-
kin Halles>a oli joukko nuoria runoilijoita liit-

tynyt yhteen ..anakreonttien" nimellä, lie vilje-

livät kevyttä elämäniloa ja -nautintoa uhkuvaa
runoutta, mutta lisäksi varsinkin isänmaallista
lyriikkaa, ylistäen Fredrik Suuren sankaritekoja.
Piirin huomattavimmat miehet olivat Ludvig
G 1 e i m (1719-1803), tunnettu varsinkin sotalau-

luistaan sekä saduistaan ja kertomuksistaan, ja

E w a 1 tl von K lei st (1715-59). ..Kevään"
kaihomielinen runoilija, jonka lyyrilliset ja ker-

tovat runot puhuvat todellisista runoilijala h joista.

Ollen itse sotilas hiinkin lauloi Preussin sotaista

kunniaa.
Aivan uutta käännettä Saksan runoudessa

ennusti Klopstoek (1724-1803), jonka oodit

ja eepos ..Messias" suurisuuntaisille ajatuksineen
ja lyyrillisille tunnelmineen muodostivat täydel-

lisen vastakohdan sen ajan jäljittelyhalulle, sana
leikeille ja järkeilylle. Hiin antoi runoudelle itse-

näisen kansallisen leiman, loi rohkean ja voimak-
kaan runokielen, hylkäsi loppusoinnun ja otti

käytäntöön antiikkisia runomittoja. KTopstockin
vakavalle, usein raskaallekin runoudelle oli ter-

veellisenä vastapainona W i e 1 a n d (1733-1813),

joka käsitteli henkevällä sukkeluudella ja leikil-

lisyydellä kevyitä jopa arkojakin aiheita sekä

viljeli myöskin satiiria. Runokieli sai lui-

nen käsissään ennen tuntemattoman sula

vuuden ja viehkeyden ja myöskin proosatyy-
liä hiin kehitti. Hiin herätti ylemmissä sääty-

piireissä harrastusta saks. kirjallisuuteen ja saa

vutti huomattavan merkityksen Shakespearen
eiisimiiisenii varsinaisena saksantajana. Klop-

stockin ja VYielandin rinnalla esiintyi uuden kir-

jallisen suunnan luojana Lessing (1729-81).
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teräväjärkisimpiä mieliiä ja jaloimpia totuuden-

etsijöitä, mitä koskaan on ollut. Sekä kirjaili-

jana että arvostelijana hänen vaikutuksensa oli

tavattoman suuri; hän loi mallikelpoisen saks.

proosatyylin, mursi ransk. pseudoklassillisuuden

ja jäljittelyn vallan ja määritteli kaunotaiteiden

varsinaiset tvylieroavaisuudet. Omalla draamalli-

sella tuotannollaan hän edisti ja kohotti suuressa

määrin Saksan näytelmärunoutta. Hän painosti

toiminnan tärkeyttä ja loi varman tekniikan

saks. draamalle. Yhdessä läheisten ystäviensä,

valistusfilosofi Moses Mendelssohnin ja kirja-

kauppias Nicolain kanssa Lessing oli johtavana

sieluna siinä piirissä, joka 1750-luvulta lähtien

teki Berliinistä Saksan valistusrientojen keskus-

tan. Vuosisadan jälkipuolisko oli mahtavaa nou-

sun aikaa. Henkinen elämä vaurastui äärettö-

mästi ja Saksan kirjallisuus kohosi korkeimpaan
kukoistukseensa. Kant (1724-1804) raivasi aja-

tukselle aivan uusia uria filosofisilla teoksillaan.

Antiikin taidetta opittiin jälleen ymmärtämään
ja harrastus omaa menneisyyttä kohtaan pääsi

arvoon. Tämä Saksan klassillisen runouden
aikakausi alkoi sekavalla henkisellä kuohunnalla,

n. s. ,,myrsky- ja kiihkokaudella" (Sturm und
Drang) 1770-80-luvuilla. Nuoriso nousi intohimoi-

sesti taistelemaan kaikkea luonnottomuutta ja

vapauden kahlehtimista vastaan, niin hyvin elä-

mässä, tavoissa, tieteessä kuin runoudessakin.

Tahdottiin palata takaisin vanhoihin luonnollisiin

oloihin, puhuttiin alkuvoimasta ja tahdottiin itse

kokea kaikki. Mitkään lait eivät sitoneet yksi-

lön vapautta, vaan kukin seurasi omaa luon-

toaan. Rousseau oli se oppi-isä, jolta .,myrsky-
jä kiihkokauden" miehet ammensivat aatteensa.

Henkeen ja muotoon nähden oli Shakespeare mää-
räävä esikuva, kun taas eepillisenä ja lyyrilli-

senä esikuvana oli kansanrunous Homeroksen ja

Ossianin edustamana. Aikakauden suuret runoi-

lijanerot Herder, Goethe ja Schiller olivat jon-

kun aikaa ,,myrsky- ja kiihko"-liikkeen keskellä,

mutta sen varsinaisimpia edustajia olivat: näy-
telmänkirjoittajat Lenz (1751-92). K 1 i n g e r

(1752-1831), jonka draama ..Sturm und Drang"
(1775) antoi aikakaudelle nimen, ja Leopold
Wagner (1747-79). maalari ja runoilija

Fr. M ii 1 1 e r (1749-1825), jonka näytelmät ja

idyllit ovat kansanomaiseen sävyyn sepitetyt,

sekä lyyrikko ja säveltaiteilija Schubart
(1739-91).

Samoihin aikoihin kun ,,myrsky- ja kiihko-

kansi" sai alkunsa, muodostui Göttingenissä
ryhmä nuoria runoilijoita (..Hainbund") , jotka

harjoittivat suoranaista Klopstockin jumaloimista.

Heitä innostivat hänen uskonnollis-siveelliset

ihanteensa, ja siksi he vastustivat "VVielandin

kevyttä, usein kevytmielistä runoutta. Piirin

huomattavin runoilija oli Voss (1751-1826), joka
viljeli pääasiassa lyriikkaa; tunnetuita ovat eten-

kin hänen idyllinsä. Muutamilla alasaks. runoil-

laan hän pani alulle murrerunouden. mutta var-

sinaisen maineensa hän saavutti Homeroksen
klassillisena kääntäjänä. Muista ,,Hainbund"in
runoilijoista mainittakoon surumielinen lyyrikko
Hölty (1748-76) sekä veljekset Stolberg,
joista nuorempi, Friedrich (1750-1819). sepitti

intomielisiä vapaudenlauluja.
Göttingeniläisiä lähellä seisoi Biirger

(1747-94), jonka etevät runoili jalahjat ilmenivät

parhaiten hänen rakkauslauluissaan ja harvinai-

sen voimakkaissa, kansanrunon sävyä tavoitte-

levissa balladeissa, minkä runolajin hiin ensimäi-
senii toi Saksan kirjallisuuteen. — Saksan ,,klas-

sillisen runouden isä" oli Herder (1744-1803).

Hänen omalla runoudellaan ei ole sanottavaa
merkitystä, mutta sitä voimakkaammin hän vai-

kutti Saksan kirjallisuuden kehitykseen kriitilli-

sellä toiminnallaan. Hän tutki ennenkaikkea
lyriikan olemusta ja veti esiin kansanlaulun
ehtymättömät aarteet. Harvinaisella kyvyllä hän
osasi tulkita muukalaista runoutta ja ohjata

sivistyneen säädyn ymmärtämään hepr. runoutta.

Homerosta. Shakespearea ja kansanrunoutta.
Herderiltä sai myöskin herättäviä vaikutteita

Saksan kirjallisuuden suurin nero, kaikkien aiko-

jen monipuolisin runoilija Goethe (1749-1832).

Jo hänen varhaisimmissa runo- ja proosateoksis-

saan ilmeni voimakasta kansallista henkeä, ja

asetettuaan neronsa tuotteille mitä ankarimmat
taiteelliset vaatimukset, hiin loi mestariteoksia
kaikilla runouden eri aloilla. Hänen teoksissaan

kuvastuu mitä vapain ja jalostunein inhimilli-

syys, ja ihmeellinen plastillinen rauha ja tunteen
syvällisyys on niille ominainen. Kansallisesta

värityksestään huolimatta hän on koko ihmis-

kunnan oma. Samaa voi sanoa hänen ystävästään.

ja monessa suhteessa hänen täydellisestä vasta-

kohdastaan, Schi lieristä (1759-1805), joka

aluksi nousi kiihkeästi vastustamaan kaikkea
yhteiskuntapakkoa ja teennäisyyttä, mutta pääs-

tyään tieteellisten tutkimusten ja laajenevien

elämänkokemusten kautta sisäiseen sopusointuun,

hän tulkitsi lyyrillisissä runoissaan aikansa elin-

kysymyksiä sekä muodosti draamallisilla tuotteil-

laan teatterista kansan todellisen kasvatuslaitok-

sen. Goethe ja Schiller kohottivat Saksan kirjal-

lisuuden korkeimpaan kukoistukseensa ja toteut-

tivat 18:iinen vuosis. humaniteetti-ihanteen.

Yhdessä Herderin ja Wielandin kera he muodos-
tivat YVeimarin Saksan henkiseksi keskipisteeksi.

Heidän nuoremmista aikalaisistaan ansaitsevat

mainitsemista antiikin harras ihailija, lyyrikko

Hölderlin (1770-1843) ja alemannilaincn
murrerunoilija, kansanelämän humoristinen ku-

vaaja Hebel (1760-1826). Draaman alalla

voitti suurta suosiota Iffland (1759-1814) ja

erittäinkin erinomaisen tuottelias Kotzebue
(1761-1819), joka osoitti melkoista kykyä var-

sinkin farssien sepittämisessä. Tämän ajan

monista romaaninkirjoittajista oli huomattavin
Jean Paul Fr. Richter (1763-1825), ..senti-

mentaalinen humoristi", jonka nykyään vaikeasti

sulatettavia teoksia aikalaiset suuresti ihailivat.

— Vuosisadan vaihteessa muodostui ensin Ber-

liinissä, sitten Jenassa romanttinen koulu,
joka vieroen todellisuutta julisti mielikuvituksen

taiteen valtavoimaksi, puolusti nerohenkistä

subjektiivisuutta ja koetti herättää runoudella

epämääräisiä lyyrillisiä tunnelmia, tähdentäen

yksipuolisuuteen saakka kaunista muotoa. Filo-

sofi F i c h t e vaikutti maailmaaluovalla ,,minä"-

teoriallaan ja S ch el 1 i n g luonnon ja taiteen

ihannoimisellaan. Romantikot hylkäsivät antii-

kin ja ihailivat sen sijaan Saksan muinaisuutta

ja keskiajan runoutta sekä uudempien kansojen

ja myös itämaiden kirjallisuutta, mennen iässä

useinkin liiallisuuksiin. He koettivat selvittää

luonnon ja ihmisen välistä salaperäistä suhdetta,
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mutta eksyivät usein mystiikan harhasokkeloihin
ja uskonnollisiin haaveiluihin ; tästä johtui monen
mieltymys katoliseen oppiin. Henkiseen elämään
toivat romantikot uuden lisiin ja herättämällä
mielissä kansallistuntoa he vaikuttivat myöskin
aikakauden poliittiseen kehitykseen. Romanttisen
koulun nuorempi suunta, jonka keskipisteenä' oli

Heidelberg, pysyttäytyi vapaampana vanhempien
romantikkojen liioitteluista ja hairahduksista.
Se kohdisti harrastuksensa myöskin muinaissaks.
kirjallisuuteen ja kansanrunouteen. — Kriitik-
koina ajoiväl veljeksel Schlegel romantiikan
asiaa. A. \\ . von Schlegel (1767-1845) oli

uraauurtava Shakespearen, Calderonin ja Danten
kääntäjänä; Kr. von Schlegel (1772-1829),
joka alkuperäisenä runoilijana oli edellistä ete-

vämpi, käänsi huomion sanskriitin tutkimiseen
ja antoi siten ensi sysäyksen vertailevan kielen-

tutkimuksen syntymiselle sekä laski uudenaikai-
sen kirjallisuushistorian perustuksen. Tieck
i 1 77:1-185:5), monipuolinen runoilijakyky, joka
sepitti sekä lyyrillisiä runoja, haaveellisia romaa
aeja, onnistuneita novelleja että romanttisesti
leikkiviä huvinäytelmiä herätti harrastusta
kansanrunouteen. NTovalis (F. von llarden-
berg, 1772-1801) sepitti hartaita panteistis-

uskonnollisia lauluja. Haaveellinen lyyrikko ja

hilpeä novellisti Brentano (1778-1842) tavoit-

teli teoksissaan taitavasti kansanlaulun ja -sadun
sävyä; hänen läheinen ystävänsä Achim von
Ainiin (1781-1831) sepitti isänmaallisia runoja
sekä mielikuvitusrikkaita romaaneja; yhdessä
nämä heidelbergiläisen suunnan huomattavimmat
miehet julkaisivat kokoelman saks. kansanlauluja.
Läheisessä suhteessa nuorempiin romantikkoihin
olivat kuuluisat kieli- ja muinaistutkijat J. ja

\V. Gri mm. jotka kokosivat ja julkaisivat saks.

kansansatuja. Fouque (1777-1843) saavutti

suosiota satunovellillaan „Undinella". E. Th. A.

II n f f m a n n (1776-1822) oli runsaslah jäinen,
Eantasiarikas novellisti, jonka teoksissa terävien

todellisuudenhuomioiden rinnalla esiintyi hurjaa
haaveilua. Synnynnäinen runoilija oli Heinr.
von Kleist (1777-1811). yksi Saksan etevim-
piii dramat ikkoja. Hänen näytelmänsä noudatti-
vat ankarasti draaman lakeja, vastakohtana van-
hempien romantikkojen haihatteleville tuotteille,

ja niiden luonteenkuvauksissa ilmeni eloisuutta ja

havainnollisuutta. (Heisi oli myöskin taitava

novellinkir joittaja. Romantiikalle ominainen oli

n. s. kohtalot ragedia, jonka mainittavin edustaja

oli Z a e h. Werner (1768-1823). Kohtalotrage-
dialla alkoi myöskin runoilijauransa Itävallan

huomattavin dramatikko Grillparzer (1791

1872), kuulumatta kuitenkaan muutoin roman-
tikkoihin. Hiilien sopusointuinen, puhdas ja tai-

teellisesti hillitty tuotantonsa kuuluu saks. näy-
telmäkirjallisuuden parha impi in saavutuksiin
Schillerin jälkeen. — Vapautussodan aikana syn-

tyi kokonainen kuoro sotalaillaj ia (Kleist, Fouqu6,
Brentano, Schenkendorff, Stolbergin veljekset,

Eichendorff. Etiickert), joista etevin ja voimak-
kain oli Theodor Körner i17'.m 1813) sekä

E. M. A r n d t (1769-1860). Tosikansallista
romantiikkaa edustavan svaabilaisen koulun ensi-

mäisiä miehiä oli suosittu ja kansanomainen
U hl and (1787-1862), jonka lyyrilliset runoel

mat ja balladit vet i\ il vertcja tmun aikakauden
.suurimpien kykyjen tuotteille. Muita tiimiin pii-

rin runoilijoita olivat laulujen ja balladien sepit-

täjä Justinus K e r n e r (1786-1862), lyy-

rikko ja keri om ii -ten kirjoittaja Hau f f 1 1802 27
i

sekä tosirunollinen Mörike (1804-75), aika

kauden kirjallisuuden parhaimpia lyyrikoita.

Romantiikan miellyt tävimpiä laulu runoilijoita oli

E i c li e n il ii c i t 1 1788-1857), joka menestyksellä
tavoitteli kansanlaulun sävyä. Hän sepitti myös
kin romaaneja ja novelleja. Syvällinen ja ylevä

henkinen Chamisso (1781-1838) kirjoitti lyy-

rilli- eepillisiä runoelmia ja tuli huomatuksi vai

sinkin runollisten kertomusten sepittäjänä. Huo
mattava lyyrikko, vaikkakin etupäässä muodolli-

sessa suhteessa, oli Riickert 1 1788-1866), joka
saavutti suurta mainetta itämaisten Hillotuottei-

den verrattomana kääntäjänä. Romantiikan vas-

tustaja oli 1» 1 a 1 e n-11 a 1 1 e r m ii n d e (1796-

1835), jonka vahvin puoli oli satiirinen draama.
Alkuaan romantiikasta lähtenyt, multa myöhem-
min sen kiivaaksi vastustajaksi kehittynyt oli

Heinrich Heine (1 ?,l!l-is,'iti| . Lyyrikkona
ja satiirikkona hän voitti nopeasti maailman-
maineensa, toisaalta jumaloituna, toisaalta her-

jattuna. Purevalla, hillittömällä ivalla hiin tais-

teli saksalaisien poroporvarillisiini la vastaan ja

ajoi vapaita valtiollisia aatteita. Hänen lyriik-

kansa on yksinkertaista ja havainnollista, hive-

levää muodoltaan ja sävyltään kansanlaulua
lähellä. Iliinen proosatuotteensa ovat usein häi-

käiseviä tyyliltään, täynnä säkenöivää älykkyyttä.
Heilien vaikutus myöhempiin kirjailijoihin oli

cril tiiin suuri. Häntä on myöskin pidettävä

yhdessä yhteiskunnan arvostelija Börnen (1786-

1837) kanssa sen kirjallisen suunnan kantaisänä,
joka ..Nuoren Saksan" nimellä sai alkunsa 1830-

luvulla. Hegelin filosofian innostamana se tahtoi

luoda uusia muotoja ja uutta terveempää sisä!

töä elämään ja alkoi poleemisen teudenssikir jal

lisuuden välityksellä taistella romantiikkaa vas-

taan. Se vaati runoudelta modernin elämän
käsittelyä kaikkine polttavine kysymyksineen, se

tahtoi saada täydellisen yhteiskunnallisen mulli-

tuksen aikaan ja vapauttaa yksilön kaikesta ulko-

naisesta pakosta. Nuorsaksalaisen suunnan huo-
mattavimmat edustajat olival 11 im nr. Laube
(1806-84) ja Karl Gutzkow (1811-78),

molemmat draama- ja romaanikirjailijoita. Jälki-

mäinen, joka toimi myös kriitikkona, oli monessa
suhteessa myöhemmän realistisen ja naturalisti-

sen suunnan edeltäjä. — Vall iolliset aiheet tun-

keutuivat tänä aikana lyyrillisenkin runouden
alalle, ja ajan henki kuvastuu jossakin määrin
sellaisenkin itseensä sulkeutuneen ja maailmaa
vierovan, haaveksivan, surunvoittoisen lyyrikon
runoudessa kuin itiiv. N i c. Leninin (oik.

Xiemlisch von Stiehlenau. 1802-50). 1840-luvulla

syntyi sitten suorastaan demokraattinen opposit-

sionilyriikka. jonka huomat ta vimmat edustajat oli-

val ansiokas II o f f m a n n v on K a 1 1 e r s 1 e-

1) e n (1798-1874 1 , miellyttävä A n a s tas i u .-

Grtin (kreivi Auersperg, i s « n ;

- 7 * >
> . Herwegh

(1817-75) sekii ennenkaikkea voimakas ja intohi

moinen Freiligrath (1810-76), joka saavutti

maineensa varsinkin eksoottisilla runoelmillaan.

Muista tiimiin ajan lyyrikoista mainittakoon

suuresti suosittu, lempeä ia syvällinen Geibel
(1815-84), sävyltään itämainen Bodenstedl
(1819-92), ...M inne" iiinoiiden uudesti elvyttäjä ja

reippaiden ylioppilaslaulujen tunnettu sepittäjä
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Scheffel (1826-86) sekä Saksan kirjallisuuden

suurin naisrunoilija, tunuelmarikas Annette
von Dr o s t e-H ii 1 s h o f f (1797-1848). Eepilli-

sistä runoilijoista mainittakoon vanhojen taru-

aiheiden etevät mukailijat Jordan (1819-1904)

ja S im rock (1802-76) sekä kyvykäs itäv.

R. H a m m e r 1 i n g. Draaman alalla esiintyi

näihin aikoihin monta oivallista runoilijaa. Huo-
mattavin oli Hebbel (1813-63), jonka realis-

tinen, joskin usein karu ja väkinäinen sekä poh-

jaltaan aina siveellis-opettavaiuen runous on

saanut suurta tunnustusta osakseen. Hän oli

taitava luonteenkuvaaja ja loi ensimäisen nyky-
aikaisen yhteiskuntatragedian, ollen siinä Ibsenin

edeltäjä. Realisti on myöskin Otto Ludwig
(1813-65) sekä voimakkaissa draamoissaan että

onnistuneissa kertomuksissaan. Anzengruber
(1839-89), etevä ,,kansandramatikko", valitsi ai-

heet vaikuttaviin näytelmiinsä talonpoikain elä-

mästä; hän sepitti myöskin onnistuneita kylä-

kertomuksia. Pateettinen Wildenbruch
(1845-1909) saavutti huomattavaa näyttämö-
kykyä ja miehekästä, ylevää ajatustapaa todis-

tavilla kappaleillaan niiden puutteista huoli-

matta melkoista menestystä. Hän sepitti myös-
kin lyyrillisiä runoja ja novelleja. Musiikki-

draaman valtavana kehittäjänä sai Richard
Wagner (1813-83) kuuluisuutensa. — Romaani-
kirjallisuus kasvoi suuresti. Historiallisia romaa-

neja sepittivät Willibald Alexis (oik.

VVilh. Häring, 1798-1871), Freytag (1816-95),

joka myös julkaisi mielenkiintoisia nykyajan
romaaneja ja onnistuneita näytelmiä, sekä F e 1 i x
Dalin (s. 1834). T h. F o n t a n e, joka myös
viljeli lyriikkaa, loi romaaneissaan eloisia ja

sattuvia ajankuvia. Taitava kertoja S p i e 1-

hagen (1829-1911) käsitteli lukuisissa romaa-
neissaan uudenaikaisen kulttuurin ristiriitoja.

Perustuksen realistiselle kansankuvaukselle, jonka
edeltäjiä olivat olleet Zschokke (k. 1848) ja

varsinkin I m m e r m a n n (k. 1840) . laski sveits.

Jeremias Gotthelf (1797-1854), ja hänen
jälkiään astuivat Auerbach (1812-82), jonka
viehättävät schwarzwaldilaiset kertomukset sisäl-

tävät yhteiskunnallisia probleemeja, sekä myö-
hempinä aikoina itäv. Rosegger (s. 1843) ja

Marie von E b n e r-E schenbac h (s. 1830)

.

Oivallisia kansankuvaajia olivat niinikään ala-

saks. humoristi Fritz Reuter (1810-74) sekä
sveitsiläiset G. Keller (1819-90) ja Konrad
Fr. Meyer (182698). Novellinkirjoittajista

mainittakoon hieno ja henkevä Tn. Stor m
(1817-88), sekä ennenkaikkea suuri tyylitaituri

ja etevä luonnepsykologi Paul Heyse (1830-

1914). joka myös oli tuottelias dramatikko.

1880-luvulla pääsivät ransk., norj. ja ven. kir-

jallisuuden vaikutuksesta realismi ja naturalismi,

sittemmin mystisismi ja symbolismi Saksan kir-

jallisuudessa vallalle, nostattaen ankaran taiste-

lun vanhoja traditsioneja vastaan. Realistisen

suunnan innokkaimpia puoltajia olivat aikakaus-

kirja ,,Die Gesellschatf'in (v :sta 1885) toimit-

taja Conrad (s. 1846), monipuolinen kirjai-

lija Bleibtreu (s. 1859) sekä veljekset Hart.
Nuoren runoilij apolven huomattavimpia lyyri-

kolta oli Det lev von Lii ien eron (1844-

1909), jonka aitogermaanilais-realistiset ja luon-

nonraikkaat runot herättivät suurta ihastusta.

Muista lyyrillisistä runoilijoista mainittakoon

miellyttävä ja yksinkertainen Martin Gre.if
(k. 1911), hieno ja tunteikas Gustav F ai k e

(s. 1853). synkkämielinen W. Areat (s. 1864).

muototaituri Arno Holz sekä Richard Dehmel,
Ilartleben, Hoffmansthal y. m. — Draaman alalla,

jossa Ibsenin vaikutus on ollut hyvin suuri, ovat

etusijalla naturalistit Herman S u d e r m a n n

(s. 1857), joka on myöskin romaaninkirjoittajana
tehnyt nimensä tunnetuksi, sekä varsinkin Ger-
hard Hauptmann (s. 1862), joka paitsi

rohkeita proletariaattikuvauksiaan on luonut

myös symbolisia satunäytelmiä. Huomattavia ovat

niinikään uskonnollisia ristiriitoja käsittelevä R.

Voss (s. 1851), naturalistisen suunnan edus-

taja Max Halbe (s. 1865), rohkea, joskin

usein mauton ja luonnottomuuksia tavoitteleva

Frank W e d e k i n d (s. 1864), sekä wieniläi-

set psykologit Arthur Schnitzler (s. 1862)

,

Hermann B a h r (s. 1863) ja Karl S c h ö n-

herr (s. 1869).

Romaanikirjallisuus on viime vuosikymme-
ninä tavattomasti kasvanut. Dramatikko Suder-

mann on tehnyt itsensä huomatuksi myös natura-

listisen romaanin alalla. Hänen ohellaan ansait-

see mainitsemista voimakas työväenkuvaaja

Max Kretzer (s. 1854). Täysverisiä realis-

teja ovat myöskin naiskirjailijat Gabriele
Reuter (s. 1859), H el en e B ö hl au (s. 1859)

ja Clara V i e b i g (s. 1860) . Harvinaista

menestystä on saavuttanut Gustav Frens-
sen (s. 1863) ..kotiseututaidetta" (TJeimats-

kitnst) edustavilla romaaneillaan. Nuorimman
polven huomattavimpia kertojia ovat Ricarda

Huch (s. 1864), Jacob Wassermann (s. 1873),

R. H. Bartsch (s. 1873) ja Thomas Mann (s. 1875),

jotka kaikki edustavat jonkinlaista uutta roman-

tiikkaa. Muuten on koko ,.nuorin Saksa" ollut

runoilijafilosofi Friedrich Nietzschen
(1844-1900) valtavan, joskaan ei aina terveellisen

vaikutuksen alaisena. [Gervinus, „Geschichte der

deutschen Dichtung" (5:s pain. I-V. 1874);

W. Scherer. »Geschichte der deutschen Littera-

tur" (10 :s pain. 1905); F. Vogt. ..Geschichte

der Mittelhochdeutschen Litteratur'' (Paulin

,,Grundriss" II, 1) ; Julian Schmidt, ..Geschichte

der deutschen Litteratur von Leibniz bis auf

unsere Zeit" (I-V 1896); II. Hettner. »Geschichte

der deutschen Litteratur im 18. Jhd." (4:s pain.

1894) ;
G. Brandes, „Samlede vserker", nid. 6-7

(1900-01); R. M. Meyer, „Die deutsche Litte-

ratur des 19. Jhd." (1900): ..Yleinen kirj. his-

toria" ITI (1900).] ks. myös erikoisartikkelit a.

E. W-s.

Saksan Kongo, se osa siitä kaikkiaan lähes

300,000 km 2 laajasta, Marokonsopimuksen yhtey-

dessä 1911 Ranskan Saksalle luovuttamasta.

Kamerunin siirtomaahan liitetystä alueesta, joka

yhdessä kohdassa Kongo-virralle ja toisessa koh-

dassa Ubangille ulottuen kuulun Kongon vesi

alueeseen.

Saksankumina fenkoli (ks. t.).

Saksankuusi k s. A. b i e s.

Saksan liitto, vv. 1815-66 voimassa ollut 35

(myöhemmin 31) monarkkisen valtion ja 4 vapaa-

kaupungin liitto; sen alueeseen eivät nyk. Saksan

valtakunnan maista kuuluneet Mä ja Länsi

Preussi. Posen, Slesvig ja Elsass-Lothringen,

mutta sensijaan Itävallan saks. kruununmaat

.

Liechtenstein ja Luxemburg-Limburg. Liiton
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perustuslakin:! oli liittokirja S p-.ltä kesäk. 1815

ja n. s. Wiener Schlussakte 15 p:ltä toukok. 1820;

sen tarkoituksena oli Saksan sisäisen ja ulko-

na i-cn rauhan turvaaminen ja Saksan valtioiden

itsenäisyyden ja loukkaamattomuuden puolusta-

minen. Liiton asioita hoiti liittokokous, n. s.

liittopäivät, jenka muodostivai liittovaltioiden

valtuutetul lähettiläät ja jonka kokouspaikkana
oli Mainin Frankfurt; esimiehyys oli Itävallalla.

Todellista kansallista yhteyttä S. 1. ei saanut
aikaan. Yhteisiä laitoksia ei oikeastaan ollut

muita kuin armeia; taloudellisella alalla saaliin

myöhemmin toimeen yhteinen vekselioikeus ja

yhteinen kauppalaki; tulliyhdistykseen eiväl

kaikki valtiot liittyneet. Yv. 1848-49 koetettiin

turhaan saada aikaan kiinteämpää yhteyttä Sak-
san valtioiden kesken; vasta sittenkun s. 1. oli

1866 hajonnut Preussin ja Itävallan välisen sodan
johdosta, tapahtui Saksan yhdistyminen Preussin

johdolla, ks. Saks a. lustona.

Saksan Lounais-Afrikka (saks. Deutsch-

Sudtoestafrika) ,
Saksalle kuuluva siirtomaa

Lounais.\fnkassa. Atlantin valtameren. Kala-

haran erämaan sekä Oranje- ja K imene- jokien

välissä, koillisessa ulottuen pitkänä, kapeana
kiilana Sambesi-virralle asti mutta lännessä,

rannikolla jäävät Valaskalan-lähden tienoo sekä

siitä etelään olevat Pingviini-saarel Englannille;
s:;:.. lou km 2

. 98,130 as., joista 14,830 valkoista

(12,292 saksalaista, loput paraasta päästä ete-

lässä asuvia buureja) 1913. — S. L.-A. jaetaan

väestönsä mukaan Nama- 1. Namaqua-maahan
etelässä, Damara- 1. Herero-maahan keskellä ja

\mlio maahan pohjoisessa. Maant. vyöhykkeet

sitävastoin vaihtuvat lännestä itään käsin. Eheä-

rantai sei ta, hyviä satamia vailla olevalta (avonai-

sia, osaksi pahasti hiekoittuvia satamalahtia ovat

Angra Pequeöa 1. Liideritzin-mutka, Sandwich-
lahti, engl. Walfish-bay 1. Valaskalan-lahti ja

Swakopmund, joista vain viimemainitussa on
käyttökelpoinen, aallonmurtajan suojaama mai-

hinlaskupaikkai hiekkaiselta rannikolta maa
penkereittäin kohoaa laajoiksi, etupäässä kitei-

sistä liuskeista, graniitista ja gneissistä synty-

neiksi. jyrkkäseinäist en jokiuomain silpomiksi

ylängöiksi (jopa pari tuhatta m yi. merenp.),

joiden itäpuolella se loivasti laskeutuu Kalahari'n

erämaahan. -luista vain Oranjessa, Kunenessa

ja Kubangissa 1. Okavangossa on kantta vuoden
vettä, mutta ei niilläkään ole minkäänlaista lii-

kennemerkitystä. Kaikissa muissa joissa on vain

sadeaikana vettä, muulloin ne ovat joko koko-
naan kuivillaan tai supistuvat lampisarjoiksi.

—

Ilmasto subtrooppinen, yleensä hyvin terveellinen

ja eurooppalaiselle siedettävä. Rannikon ilmas-

toa jäähdyttää kylmä nousuvesivirta ja Benguela-
virta: sademäärä On siellä tavattoman alhainen

(Swakopmundissa 18 mm v:ssa), mutta kastetta

laskeutuu verraten runsaasti. Itään ja pohjoi-

seen päin mentäessä sademäärä kohoo, ollen suu
rin maan pohjoiskulmalla, jossa sataa melkein

riittävästi (Olukondassa esim. 524 mm v:ssa),

muutamia erämaanluontoisia tienoita (Omaheke-
erämaa) lukuunottamatta. Kesäkuukausina (syys-

huhtik.) sataa (ukkossateita). Talvi ilonko

syysk.) on sateeton; vuorokautiset lämmönvaih-
telut ovat silloin hyvin jyrkät (päivällä 4- 4.">° 0,

yöllä jopa — 8° C). — Kasvillisuus rannikolla

sangen niukka (sukkulentteja, m. m. Byötäviä

hedelmiä tuottava nara-ka>vi. Acanthosicyos hor-

rida, merkillinen WelioHschiu mirdbilis y. m.i.

sisempänä leviävä! heinä-, pensas- ja puu- (Aca-

cia y. m.) arot. Pohjoisessa kasvillisuus on

rehevää, samoin vuoriston sadelaaksoissa. Eläin-

kunta oli ennen paljoa rikkaampi; vielä tava-

taan runsaasti antilooppeja y. m. aroeläimiä. —
Väestö jakaantuu lukuunottamatta valkoisia,

maan alkuperäisiin asukkaisiin (hottentotit 1.

namaquat ja busmannit) etelässä, sekä myöhem-
min tulleisiin bantuheimoihin (hererol 1. dama-
rat ja amboneekerit) keskellä ja pohjoisessa, joi-

den joukossa asustavat sukuperältään arvoituk-

selliset vuoridamarat (ks. Herero). Valkoi-

sista ja hottentoteista seka myös hereroista on

syntynyt elinvoimainen, verraten suurilukuinen

sekakansa (bastardit). Bastardit ovat kristittyjä,

alkuasukkaat enimmäkseen pakanoita, joiden kes-

kuudessa työskentelee Reiniläisen ja parin muun
lähetysseuran ohella Suomen lähetysseura (Ambo-
maalla). Lähetysseurain ja hallituksen ylläpitä

missä kiniinissä oli 1913 3,775 oppilasta. —
Alkuasukkaiden ja bastardien pääelinkeinona on

karjanhoito. Sitä hallitus koettaa edistää poraut-

tamalla arteesisia kaivoja vedettömille seuduille.

Ambomaan asukkaat harjoittavat etupäässä maan-
viljelystä (durraa. maissia. hirssiä y. m.).

Euroopp. uutisasukkaista n. puolet ovat maan-
viljelijöinä, viljellen maissin ja vehnän ohella

etenkin hedelmiä, vihanneksia, tupakkaa, viini-

köynnöstä (patojärvet ja porakaivot ovat monella

-eudulla välttämättömät). Viljaa ei saada tar-

peeksi. Valkoiset harjoittavat myös karjanhoitoa,

pitäen paljon etenkin villalampaita sekä lisäksi

nautakarjaa, angoravuohia, hevosia (joita vuo-

sittain esiintyvä rutto surmaa), muuleja ja

aaseja, sikoja, strutseja, kameleja. V. 1913 oli

S. L.-A:ssa kaikkiaan 205,643 nautaa, 82,056

villa- ja 472.58.") lihalammasta. 485,401 vuohta.

31,503 angoravuohta, 15,916 hevosta. 13,618 muu-
lia ja aasia. 7.772 sikaa. 709 kamelia ja 1.507

strutsia. Ilerero- ja hottentottikapinan aiheutta

mat karjalaumain häviöt ovat jo monin kerroin

korvaantuneet. S. L.-A:n taloudellinen päämer-

kitys on kuitenkin mineraalirikkauksissa. Vas-

kea on jo toistakymmentä v. louhittu Otavi 'n

luona (vienti 1912 oli 27.500 ton.), lisäksi on

kultaa, lyijyä, marmoria y. m. Kaiken kuitenkin

voittavat timanttilöydöt (ensimäinen 1908) Lfide-

ritzin mutkan tienoilla rannikolla sekä Liide-

ritzin-Keetmanshoopin radan pohjoispuolella sisä-

maassa; 1912 löydettiin 766.405 karaattia.

Timanttiveroista S. L. A. saa suurimmat tulonsa.

- Kaksi rataa vie Svvakopmundista sisämaahan,
toinen pääkaupunkiin \\'i ndhukiin. toinen Otavi'n

vaskikaivoksille. Kolmas rata on rakennettu

Luderitzin mutkasta Keetmanshoopiin. Kaik
kiaan 1913 oli rautateitä 2.104 km. Postitoimis-

toja 70. sähkölennätinkonttoreja 82' (1912).

Sxvakopmund on yhteydessä Kap-kaupungin
Mossamedeksen kaapelin kanssa. Satamissa selvi

tettiin 1.4 milj. rek.-ton. netto (1912). • Vienti

(timantteja 37,4 milj., vaskimalmia 8 milj., vuo-

tia ja nahkoja 0.4 milj., lyijyä, villaa, strutsin

sulkia) 4S milj.. tuonti (puuvillateoksia. koneita.

ravintoaineita, juomatavaroita y. m.) 40 milj. mk.

Tuonnista tulee Saksan osalle 32.5 milj.. vien

aistä 40 milj. mk. Hallintoa johtaa keisarin

mmittuni kuvernööri Paikallishallintoa varten
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siirtomaa on jaettu 16 piirikuntaan. — Tulo- ja

menoarvio tili-v :lle 1914-15 päättyi 58,g milj.

mk:aan (valtakunnan avustus 14,9 milj. mk.).

— Sotavoimaan 1914 kuului 2,556 upseeria ja

sotamiestä (589 mustaihoista), lisäksi 886-henki-

nen poliisivoima (370 mustaihoista). — H i s t o-

r i a. Bartholomeu Diaz löysi Angra Pequeilan

1486, mutta seutu ei houkutellut ketään siirto-

maayrityksiin, kunnes bremeniläinen kauppias

Liideritz 1883 osti heimopäälliköiltä Angra
Pe<iuenan tienoon. Seur. v. Saksa otti suojeluk-

seensa alueen sekä sen lisäksi koko rannikon

26 leveysasteen ja Kap Frion välillä (Saksan

ensimäinen siirtomaa), lukuunottamatta Englan-

nin aikaisemmin anastamaa VValfish-baytä. Siirto-

maa ei ole saanut rauhassa kellittyä. Aikaisem-

min keskenään taistelleet hottentotit ja hererot

liittyivät taitavien päälliköidensä (Afrikander 1.

Afrikaaner, Hendrik Witbooi y. m.) johdolla sak-

salaisia hätyyttämään. Hirvein oli se kapina,

jonka 1903 aloittivat etelässä asuvat bondelzuarts-

hottentotit, ja johon sitten yhtyivät etupäässä

bastardien johtamina muutkin hottentotit sekä

hererot surmaten äkkiyllätyksillä kaikki saksa-

laiset uutisasukkaat (englantilaiset ja buurit

säästettiin). Vasta suhteettoman suurilla uhrauk-

silla (saksalaiset menettivät 5,000 miestä ja

kuluttivat 375 milj. mk.) kapina lopullisesti

1908 saatiin kukistetuksi, kun ensin suuri osa

kapinoitsijoista oli tapettu tai näännytetty erä-

maihin ja heidän karjansa tuhottu. Sen jälkeen

on maassa ollut rauha, jonka kestäessä sodan

tuhot vähitellen korjautuivat; varsinkin timantti-

löydöt hyödyttivät siirtomaata. Suurvaltain sodan

aikana siirtomaa uudelleen joutui sotanäyttä-

möksi. Englannin Etelä-Afrikan liiton sotajou-

kot Bothan johtamina miehittivät sen 1915

taisteluiden jälkeen, joihin osa Liiton buureista

(m. m. De Wet) vhtvi saksalaisten liittolaisina.

E. E. K.

Saksan markka (saks. Reichsmark), lasku- ja

rahayksikkö Saksan valtakunnassa vv:n 1871 ja

1873 lakien mukaan, = 1
/27oo kg hienoa kultaa,

= 100 Pfennigiä, = 1 Smk. 23,5 penniä. Kullasta on

lyöty 20, 10 ja 5 markan rahoja, hopeasta 5, 2,

1,
1
/2 ja 1

/5 markan rahoja, vrt. Markka.
Saksanpähkinäpuu [Juglans, lyhennys sa-

noista Jovis glans = Jupiterin terho), J uglandaccce-
heimoon kuuluva, 7-8

erilajista, pohjoisessa

lauhkeassa vyöhyk-
keessä kasvavaa, koo-

kasta, hyvänhajuista

puuta käsittävä kasvi-

suku. Kaikkien kuori

rikas karvasaineista.

Suuret päätöpariset

lehdet öljypilkkuisia,

aromaattisia. Kukat
pieniä. mitättömiä.

1-neuvoisia. Hede- ja

emikukat samalla var-

rella, hedekukat pit-

kissä norkoissa, emi-

kukat yksittäin t.

Hedelmä iso

v a r s i n a i-

Saksanpähkinäpuu. kukkiva oksa
ja hedelmä, jonka pehmeät osat

ovat toiselta puolen poistetut

niin että luu, ..pähkinänkuori"
näkyy.

harvalukuisina vuosiversojen päissä

luumarja. Tärkein edustaja on

n e n s. (J. rcgia), 12-25 m korkea, kaunis, hyvin
lehtevä puu, jota kasvaa villinä Kreikan ja

Himalajan välisissä seuduissa ja viljellään ylei-

sesti Etelä- ja Keski-Euroopassa, vähissä määrin
vielä Etelä-Ruotsissa. Luumarja on soikea,

n. 5 cm pitkä, sen lihainen osa jokseenkin ohut,

kalju, aluksi vihreä, lopulta oliivinruskea, kyp-

syessään epäsäännöllisesti halkeileva. Ryppypin-
taisen, kovan, 2:sta symmetrisestä puoliskosta

muodostuneen luun sisässä on suuri, etupäässä

isojen sirkkalehtien muodostama siemen, joka on

hyvin uurteispintainen siihen ympäröivästä luusta

syvälle kasvavien siipimäisten harjujen takia.

Luut öljyrikkaine sisältöineen ovat meilläkin

herkuiksi yleisesti käytettyjä saksanpähki-
nöitä (ruots. vainot). Siemenistä saadaan puris-

tamalla saksanpähkinä-ö 1
j y ä. jota käytetään

moneen tarkoitukseen m. m. oliiviöljyn asemasta

ruuissa. Useita pohjois-amer. lajeja viljellään ko-

ristepuina Euroopassakin, meilläkin hyvin harvi-

naisena J. cincreaa,. S. -lajien kova, raskas, rus-

kea, marmoroitu puu on hyvin arvokasta, varsin-

kin faneeriksi käytettyä. K. L.

Saksan ritaristo ks. Saksalainen r i t a-

rikunta.
Saksan vapaussota, Saksan kansan nousu

Napoleouia vastaan (1813-15) ks. Liittokun-
tain sodat, neljännen liittokunnan sota.

Saksaul ks. Haloxylon ammodendron.
Sakset, monessa ammatissa käytettävät leik-

kauskalut, joilla erotetaan- osia tai katkaistaan

yleensä litteähköjä pitkiä kappaleita. V i p u-s.

:

käsin käytettävät, terät liikkuvat kääntyen tapin

ympäri, tavalliset k ä s i-s., tukkiin kiinnitettä-

vät, levyjen leikkaamiseen käytettävät t u k k i-s.,

pöytään sovitetut, samaan
tarkoitukseen käytetyt pi-

tempileikkoiset r e u n a-s.

K e h y's- 1. s u u n t a i s-s.

(kone-s. 1. saksikoneet) :

alaterä vaakasuora ja kiin-

teä, yläterä hieman kal-

teva, kiinnitetty liukuun

1. luistiin, joka saa liik-

keensä kampi- tai epä-

keskokoneiston (kuva)

taikka painevesisilinterin

välityksellä (painevesi- 1.

hydrauliset s., ks. H y d-

raulinen puristin).
P y ö r ö-s. : terät ympy-
riäisiä teräväreunaisia le-

vyjä, jotka yhdensuuntaisiin akseleihinsa kiin-

nitettyinä pyörivät vastakkain, reunat hieman

limissä, käytetään levyjä sekä sumaa että ym-
pyräviivaa pitkin leikattaessa (vrt. L e v y s e p ä n

teollisuus).
S :ksi sanotaan myöskin kivien nostolaitteissa,

samoin tukkitöissä käytettyjä pitkäleukaisia

terävä- tai sorkkakärkisiä pihtejä iks. myös
Mittasakset.) P-o Po.

Saksi (saks. Sachsen). kuningaskunta Keski-

Saksassa, Itävallan rajalla, pinta-alaltaan, 14. '.»:'.:'.

km 2
. Saksan viides, asukasmäärältään, 4,806,661,

Saksan kolmas ja asukastiheydeltään. 320 as.

km2 :llä (kaikki 1910), Saksan ja koko Euroopan

ensimäinen valtio. — S. kuuluu suurimmaksi

osaksi Keski-S:n vuoristo- ja kunipumaahan, ulot-

tuen vain pohjoisessa 1'ohjois-Saksan alangolle.

Vain 0,5% S:sta on alle 100 m yi. merenp..

jotavastoin«58,s % on yli 250 m yi. merenp. Hajalla

Konesaksei.
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Böömiä vastaan olevat vuoret (idästä länteen:

Zittauer Gebirge:
Lausitzer Gebirge, Elbsand-

steingebirge 1. s m Sveitsi, Erzgebirge ja Elster-

gebirge, joista pisin ja korkein, 1,204 m, on

metsäinen Erzgebirge) alentuvat pohjoiseen ja

luoteeseen käsin matalien ylätasankojen ja kumpu-
maiden kautta Pohjois Saksan alankoon. Luonnon
kauneudestaan kuuluisa cm S:n Sveitsi (ks. t.).

Ilmastossa on jyrkkä erotu- Böömin rajalla

olevan vuoristoseudun ja pohjoisen tasangon
viilillä (vrt. Saks ai. Sm halki kaakosta luo-

teeseen virtaa kuljettava Elbe (S :ssa 122 km),

joka immine. osaksi kuljettavine lisä jokineen vesi

alueeseensa sulkee suurimman osan (14,381 km2
)

S:ia. Vain eteläisin osa kuuluu Egerin vesi

alueeseen. Järviä ei ole ollenkaan. Paljon inine-

raalilähteitä.

Väestö (1830: 1,402,066 as.; 1875: 2,760,586

as.; 1890: 3,502,684 as.; 1900: 4,202,216 as.)

lisääntyi 1900-10 vuosittain keskimäärin l.:i'

ikoko Saksan valtakunnassa lisääntyminen

l,4i%); syntyneisyys 1912 oli 2.66'; (kuolleena

syntyneet lukuunotot tuina i . kuolleisuus l,si %,
ylisyntyneisyys Ln'; (Saksan valtakunnassa

],:;%). Siirtolaisuus nyk. vähäinen (1913 lähti

ta ulkomaille 998iienkeä). V. 1910 asui 72,8 %
väestöstä 331 kaupungissa, joista 4 suurkaupunkia
(niissä yhteensä 1,547,237 as.) ; 1905 kaupunkilais-

väestö "li 53,7 % S:n väestöstä. Asukastiheys

vaihtelee melkoisesti: harvimmin asuttuja ovat

yksinomaan maataloutta harjoittavat, hiekka-

peräiset tienoot Ellien oik. puolella sekii karut

vuoristoseudut. - Asukkaat ovat sukuperältään

osaksi saksalaistuneita slaavilaisia, osaksi Thii-

ringenistä ja Frankenista maahan tulleita saksa-

laisia; vain maan koilliskulmassa. Ylä-Lausitzissa

n. 50,000 vendiläistä on säilyttänyt slaav. kie-

lensä. Uskontunnustukseltaan 1910 evankelisia

oli 4,501,510 (93,j ,
1905 : 93,9*55 väestöstä),

moni, il. -katolisia 233,872 (4,« ', |, Mooseksen usko-

laisia 17,587 henkeä.

Elinkeinot. V. 1907 maataloudessa työs-

kenteli 261,902, teollisuudessa ja vuorityössä

1,238,991, kaupassa ja liikenteessä 286,642 hen-

keä. Missään muussa Saksan valtiossa, vapaita

kaupunkeja lukuunottamatta, ei maatalous ole

niin heikosti edustettuna kuin S:ssa, eikä se

riitä läheskään tarpeita tyydyttämään. Maatalous

ei —iiii ole huonolla kannalla siellä, missä sitä

harjoitetaan. .Maa on suurimmaksi osaksi talon-

poikien hallussa ja huolellisesti viljeltyä. S:n
vilja-aittoja ovat Leipzigin etelä- ja kaakkois-

puolella olevat tasangot sekä maan itäisin osa.

V. 19 li S:n pinta-alasta 56,6 ^ peltoa ja

puutarhaa. 12. i',' niittyä ja laidunmaata. '25,8%

metsää. V. 1913 ruista korjattiin 0,49 milj.,

vehnää 0,m milj.. uhraa 0,o< milj., kauraa 0,49 milj.,

perunoita l,9s milj., heiniä 0,84 milj. ton. l.isäk-i

viljellään pellavaa (vähentymässä), hedelmäpuita.

vihanneksia y. m. Karjanhoitoa harjoitetaan suh-

teellisesti vielä vähemmän; 1912 S:ssa oli 175,313

hevosta, 701,853 lehmää, 657,026 sikaa. 55,137

lammasta (lampaanhoito ennenvanhaan kuuluisa),

133,004 vuohta, 3.104.732 kpl. siipikarjaa. —
Metsänhoito erinomaisella kannalla; 44.8% met-

sistä oli valtion hallussa 1900. Kuuluisa on
Tharandtin metsäakatemia. — VuorityöllS ei enää

ole suhteellisesti yhtä suurta merkitystä kyin

kukoistuskautenaan keskiajalla ja uudella ajalla

viime vuosisadalle asti. Freibergin hopeakaivok-

set olivat maankuuluja, mutta merentakaisten

hopealöytöjen jälkeen ne menettivät merkityk

sensä. Nyk. S:n vuorityön päätuotteina ovat

kivihiili 1 7.\\ ickauu. Lugaun ja Plauenin tie-

noilla), ruskohiili, rakennuskivet. savi y. m. s.

V. 1912 työskenteli kaikissa S:n kaivoksissa ja

metallurgisissa laitoksissa 39.257 henkeä. T e o 1-

1 i
- n u d e s s a S. on maailman huomattavimpia

maita. Saksassa vain Preussi sen voittaa eten-

kin tavattoman korkealle kehittyneen ja tuotanto-

rikkaan vuorityönsä avulla. Eri teollisuuden haa

roista on kukoistavin kutomoteollisuus (keskus-

toina Chemnitz, Zwickau, Plauen, Glauchau,

Löbau, Zittau). jossa 1912 työskenteli 255,766

henkeä (27% koko Saksan kutomoteollisuuden

työväestöstä). Seuraavat: koneteollisuus (pää

paikkana Chemnitz), 135,957, metalliteollisuus.

67.018. vaatetusteollisuus. 62,736, kivi- ja savi-

fceollisuus i Meissenin posliinitehtaat), 58.192,

ravinto- ja uautintoaineteollisuus, 51,511, puu- ja

puuleikkausteollisuus, 49,681, paperiteollisuus (Sak

san huomattavimpia), 41,527, graafillinen teolli-

suus (Leipzig voittamaton). 34.57 1 henkeä (Suo-

men kaikissa teollisuuslaitoksissa sam. v. oli

102.751 työntekijää).

Kauppa ja 1 i i k e n n e. Ulkomaankaupasta
ks. Saksa. Kotimaista tavattoman vilkasta

kauppaa ja liikennettä Ikeskukset Leipzig ja

Dresden) edistää erinomaisen taaja rautatieverkko

(normaaliraiteisia ratoja 2.666 km. kapearaiteisia

508 km, kapearaiteisia paikallisratoja 376 km
1912). hyvät maantiet ja kuljettava Elbe li-ä

jokineen (698 jokialusta kantavuudeltaan yhteensä

285,682 ton. 1912). — Rahoista, mitoista,
p a i n o i s t a ks. Saksa.
Oppi- ja sivistyslaitokse t. Kansan-

valistus erinomaisella kannalla. Yleisissä (2.270|

ja yksityisissä (19) kansakouluissa 1911 oli

772.649 oppilasta ja ylläpitokustannukset nousi-

vat 73.7 milj. mk: aan; keskikouluissa (101) oli

39,965 opp., korkeammissa (82) 28.193 opp. Yli-

opisto Leipzigissä, lisäksi useila ammatillisia

korkeakouluja (Freibergin vuoriakatemia, Tha-

randtin metsäakatemia, Dresdenin eläinlääkäri-

korkeakoulu y. m.l. vrt. lähemmin Saksa.
Valtio m u o t o ja h a 1 1 i n t o. Perustus

laki on v:lta 1831 (myöhemmin lisäyksiä ja

muutoksia). Hallitsijan, kuninkaan, arvo on

perinnöllinen rooinal.-katolisessa saksilaisen ruh-

tinassuvun albertiinilaisessa haarassa. Maapäivät
jakaantuvat kahteen kamariin. Ensimäisen kama-
rin 48 jäsentä ovat osaksi itseoikeutettuja, osaksi

hallitsijan nimittämiä, vain pari on muutamien
korporatsionien valitsemaa. Toisen kamarin
91 jäsentä valitaan välillisesti (alkuperäiset

valitsijat jaetaan suorit taimiinsa maa- ja tulo

verojen suuruuden mukaan kolmeen ryhmään.

joista kukin valitsee kolmanneksen valitsi jamie-

histä) 6 V:ksi erältään. Kaupungit valitsevat 43.

maaseutu 48 edustajaa. Kuningas kutsuu maa-
päivät koolle ainakin joka toinen vuosi. Saksan
valtiopäiville s. lähettää 23 edustajaa, liittoneu-

vostossa sillä 0D 4 ääntä. — Korkeimmat hal-

linnolliset keskusvirastot: uiko-, sisä-, kirkollis-

ja sivistys-, oikeus-, raha- ja sotaministeriöt,

ylin hallinto-oikeus, ylin tilikamari. valtion-

oikeushovi. päävaltionarkisto, jotka kaikki muo-
dostavat kokonaisministeristön. — Pääkaupunki
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D r e s d c n. — Paikallishallintoa varten S. jakaan-

tuu 5 Kreishatiptmannscliaflun, ne taas 27 Amts-
Jtuuplmaiinschaftun, joiden ulkopuolella ovat muu-
tamat suurimmat kaupungit. Jokaisessa Kreis-

hauptmannschaftissa on piirivaliokunta, Amts-
hauptmannscbaftissa aluevaliokunta. Perintö

maissa on neljät piiripäivät ja yhdet provinssiaali-

maapäivät. -- Oikeuslaitos. Ylin tuomio-

istuin on kaikille valtioille yhteinen Reichs-

gcricht Leipzigissä; sen alla S:ssa on 1 Ober-

landesgericltt, jonka alapuolella ovat Landgericht
ja Amtsgericht nimiset oikeustot. — K i r k o 1-

1 i s h a 1 1 i n t o. Kuninkaan ollessa uskonnoltaan
roomal.-katolinen hänen sijassaan hänen kirkol-

lista valtaansa hoitavat in evangelicis määrätyt
ministerit. Evankelisten korkein kirkollisviran-

omainen on Dresdenin ev.-lut. maakonsistori.

Edustuslaitoksena on papeista ja maallikoista

kokoonpantu synodi. Reformeeratuilla on Dres-

denin ja Leipzigin reformeeratut konsistorit.

Katoliset ovat Dresdenin apostolisen vikariaatin

alaisia.

E a h a-a siat. Vuotuinen tulo- ja menoarvio
tilikaudelle 1914-15 päättyi 605 milj. mk:aan.
Valtiovelka 1914 1,074 milj., valtion omaisuus
1911 2,381 milj. mk.
Sotalaitoksesta ks. Saksa. — Valtion

värit: valkoinen, vihreä. Vaakuna: kahden
kultaisen leijonan kannattama, kuninkaankruunun
kattama, „Providentice memor" tunnuslauseella

varustetun nauhan ympäröimä kilpi, jossa 5 mus-
taa ja 5 kultaista vaakasuoraa vyötä, joiden

poikki vinosti vihreä ruutureunus. Uudessa
majesteettivaakunassa keskellä yllämain. vaa-

kuna, jota ympäröivät Meissenin, Thuringenin,
Pfalz-Thiiringenin, Pfalz-S :n, Pleissnerlandin,

Vogtlandin, Orlamiinden, Landsbergin, Ylä-

Lausitzin, Eisenbergin, Altenburgin, Hennebergin
vaakunat. Lippu ks. Saksa. [Kirjallisuu-

desta ks. Saksa.] E. E. K.
Historia. (vrt. Saksilaiset.) Kun

YVeserin molemmin puolin asuvat saksilaiset,

joiden alueen Kaarle Suuri oli valloittanut,

ja jotka sittemmin tulivat kuulumaan Itä-

frankkilaiseen valtakuntaan eli Saksaan, eivät

saaneet myöhemmiltä karolingeilta suojaa nor-

mannien hyökkäyksiä vastaan, valitsivat he

(v:sta 880) keskuudestaan omia herttuoita. Näistä

Henrik (v:sta 912) valittiin 919 Saksan kunin-

kaaksi, ja hänen suvullaan oli tämä arvo v:een

1024; hän yhdisti siihen 962 keisarinarvon. S. oli

näihin aikoihin valtakunnan päämaana
;

sekä

aineellinen että henkinen viljelys kohosi siinä

kukoistukseen. Henrikin poika, ensimäinen kei-

Sari Otto I Suuri läänitti v. 950 S:n vasal-

lilleen Hermann Billungille, jonka su-

vulla se pysyi v:een 1106. Sittenkuin keisarin-

kruunu oli joutunut frankkilaiselle suvulle, muut-
tui saksilaisten suhde valtakunnan päämiehiin
vihamieliseksi; niinpä S:n herttua Magnus
nousi kapinaan Henrik TV :tä vastaan, joka rasitti

maata mielivaltaisella hallituksellaan. Kapina
kukistettiin, mutta S. jäi edelleen Henrikille

vihamieliseksi. Henrik V antoi Billungien suvun
sammuttua S:n lääniksi Lotharille, Supplin-

burgin kreiville, joka 1125 valittiin Saksan
kuninkaaksi

;
peläten Hohenstaufien kasvavaa

mahtia tämä haki tukea Baierin herttualta

Henrik Ylpeältä (Welf-sukua) sekä lää-

nitti hänelle S:n ennen kuolemataan 1137. Hen-
rikiltä taas uusi keisari, hohenstaufi Konrad ITI

jc seur. v. riisti maan läänittäen sen Branden-

burgin rajakreiville, Albrecht Karhulle.
Viimemainitun täytyi kuitenkin 1142 luovuttaa

S. Henrik Ylpeän pojalle, Henrik Leijo-
nalle säilyttäen Brandenburgin S:sta riippu-

mattomana alueena. Henrik Leijona laajensi S :ia

valloittamalla alueita Holsteinin ja Mecklenburgin

slaaveilta, perusti niihin kaupunkeja ja kansoitti

ne saksalaisilla uutisasukkailla. Uppiniskaisuu-

destaan Fredrik Barbarossaa vastaan hänet tuo-

mittiin valtakunnankiroukseen ja hän menetti

sekä suurimman osan S: ia että Baierin; näistä

ensinmaiuittu supistettuna annettiin Bern-
hard A s k a a n i 1 a i s e 1 1 e (Albrecht Karhun
pojalle). V. 1260 S:n herttuakunta jaettiin kah-

tia: Ala-S:iin (S.-Lauenburgiin) Elben alajuok-

sun ja Ylä-S:iin (S. Wittenbergiin) Elben keski-

juoksun ympärillä. Jälkimäinen tuli vaaliruh-

tinaskunnaksi 1356; kun siinä askaanilainen

suku oli sammunut 1422. antoi keisari Sigismuud

sen lääniksi W e 1 1 i n in sukua olevalle Meissenin

ja Thuringenin rajakreiville Fredrik Sotai-
selle. S:u nimi ulotettiin näihin aikoihin myös
Thiiriugeniin ja Meisseniin. - - VVettinin suku

laajensi suuresti alueitaan ja kohosi Saksan mah-
tavimpain joukkoon. V. 1485 kaksi veljestä, hert-

tuat Ernst ja Albert, jakoivat keskenään

sen maat; suku jakautui täten kahteen haa-

raan, jotka saivat heistä nimensä. Ernestin haa-

ran (jolle jäi vaaliruhtinaanarvo) pääkaupunkina

oli Wittenberg, Albertin haaran Dresden. Ernst in

poika oli oivallinen vaaliruhtinas Fredrik III

Viisas (1486-1525), joka perusti Wittenbergin

yliopiston 1502 sekä suojeli Lutheria. Hänen vel-

jensä ja seuraajansa, Juhana Horjumaton
(1525-32) oli protestanttisuuden vankka kannat

taja. Tämän poika, J u h a n a Fredrik J a 1 o-

mi el in en (1532-47), joutui Miihlbergin tappe-

lussa Kaarle V:n vangiksi, ja keisari riisti

häneltä maan sekä vaaliruhtinasarvon. Ne annet

tiin sam. v. Juhana Fredrikin sukulaiselle hert-

tua M o r i t s i 1 1 e (Albertin sukuhaaraa, hali.

v:sta 1539), joka oli auttanut keisaria Schmal-

kaldenin sodassa. Morits yhdisti siten kaikki S :n

maat, paitsi osia Thuringenistä. jotka jäivät Ju-

hana Fredrikille ja hänen pojilleen : näissä herttua-

kunnissa hallitsee vieläkin Ernestin sukuhaara

(ks. t. ; vrt. S a c h s e n-A ltenbur g. S a c h s e n-

Coburg u. G o t h a, S a c h s e n-M e i n i n g e n,

S a c h s e n-W e i m a r-E i s e n a c h. historia)

.

Etevä mutta keinoistaan välinpitämätön Morits

pakotti 1552 keisarin myöntämään Passaun sovin-

nossa luterilaisille uskonvapauden, mutta kuoli

jo seur. v. Hänen veljensä August (1553-86)

ylläpiti hyvää suhdetta keisareihin, mutta rii-

taantui sen sijaan reformeerattujen kanssa liit-

tymällä ankaraan luterilaiseen oikeaoppisuuteen;

hän oli muuten kelvollinen ruhtinas, joka tehok-

kaasti edisti elinkeinoja. Hänen jfoikansa Kris-
tian I:n (1586-91) aikana koki kalviinilais-

mielinen kansleri Crell aikaansaada protestant-

tien yhteistä liittoa, mutta Kristianin pojan

Kristian TI: n (1591 Kili) hallitessa Crell

kukistettiin. Kristian II :n veli. heikko ja hor-

juva Juhana Yrjö I (1611-56), yritti turhaan

ylläpitää puolueettomuutta kolmikymmenvuoti-

sessa sodassa, haki ja sai sitten turvaa Kustaa
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Aadolfilta, joka Breitenfeldin voitolla 1631 pe-

lasti hänen maansa Tillyn hävityksiltä, mutta luo-

pui Nördlingenfn tappelun jälkeen Ruotsista ja teki

yksityisrauhan keisarin kanssa Praagissa 1635.

Kostoksi ruotsalaiset julmasti bävittiväl S:ia.

Viimemainitun poika, vaaliruhtinas Juhana
Yrjö 11 (1656-80), oli taidetta suosiva multa
komeilunhaluinen ja tuhlaava. Dresden tuli

tälliin aikaan kuuluisaksi taidekeskukseksi. Niinen

poikansa ,) u h a n a Y r j ö 1 I T i 1 lisu !H
|
loi vaki-

naisen armeian ja auttoi keisaria sodissa' turkki

laisia ja ranskalaisia vastaan. Viimemainitun
vanhemman pojan .1 u h a n a Y r j ö I Y :n

(1691-94) jälkeen seurasi hänen nuorempi poi-

kansa !' r e tl r i k A ugust 1 V ii k e v ii
|

1 69 I

1733). Voidakseen päästä Puolan valtaistuimelle

tämä 1(>!)7 kääntyi katolinuskoon (Puolan kunin-
kaana August II). Venäjän ja Tanskan Liitossa

hän kiivi Ruotsin Kaarle XII:n kimppuun, mutta
tämä, karkoitettuaan saksilaiset Puolasta, hyök-
käsi S:iin ja pakotti Augustin luopumaan Puolan
kruunusta Altranstädtin rauhassa 1706. Pultavan
taistelun jälkeen August kuitenkin sai sen takai

sin. Komeutta harrastavan ja irstaan Augustin
tuhlaavaisuuden kuten myös sotien tähden raha-

asiat joutuivat tii\ delliseen epäjärjestykseen.
Samaan suuntaan jatkui hallitus Augustin pojan

Fredrik August II:n (1733-63; Puolan
kuninkaana August III) aikana, jota kokonaan
johti hänen suosikkinsa, kelvoton ministeri

v. Briihl. Kansaa rasitettiin hovin eläessä ylel-

lisyydessä ja loistossa. Kurjaan tilaan S. joutui

varsinkin seitsenvuotisessa sodassa 1756-63, jol-

loin Preussin Fredrik 11 valloitti maan ja piti

sen miehitettynä sodan loppuun asti; August oli

paennut Puolaan. Hänen kuoltuaan lakkasi yhteys
S:n ja Puolan välillä. Augustin pojan Fredrik
Kristianin lyhyen hallituksen jälkeen seurasi

viimemainitun poika Fredrik Augusl I I I

(1763-1827), jonka säästäväisen ruhtinaan aikana

maa vähitellen kohosi rappiotilastaan. Preussin

rinnalla S. otti osaa sotaan Napoleonia vastaan.

mutta, sopi hänen kanssaan ja yhtyi, kuningas-
kunnaksi korotettuna. 1806 jäseneksi Reinin Uit

toon; S :n hallitsija otti kuninkaana Fredrik
August I :n nimen. Seur. v. hiin sai Napoleonilta

Varsovan herttuakunnan kruunun. Fredrik Au-
gust pysyi seur. aikana Napoleonille uskolli-

sena: vasta Leipzigin taistelun jälkeen 1813
i jo~~a useat S :n joukot luopuival ranskalai-

sista) hiin päätti yhtyä liittolaisiin, mutta se

cli myöhäistä: nimi pitivai h mli vankinaan
ja miehittivät hänen maansa. Wienin kongres-

sissa 1814-15 hiinen täytyi Preussille luovuttaa

suurempi luoteinen osa S:ia ;
pienempi jäi hänelle

eri kuningaskuntana. Varsovan herttuakunta jou

tui Venäjälle. Fredrik August puuhasi seur.

aikana sodan tuottamani vammojen parantamista
.

pääasiassa säilyi kuitenkin s :ssa vanhoillinen

hallitusjärjestelmä. Eänen veljensä Antonin
(1827-36) pakotti kansan kapina 1830 myöntä-
mään S:n maapäiville joitakuita rajoitettuja

oikeuksia. Y. is:;:; s. yhtyi Saksan tulliliittoon.

Antonin veljenpojan Fredrik Augusl II:n
(1836-54) aikana yltyi vapausliike. V. 1848 ase

tettiin vapaamielinen ministeristö. joka valmisti

uuden perustuslain ehdotuksen; tiimiin maapäiväl
hyväksyivät. Mutta kun uusien maapäivien ylei-

sillä vaaleilla kokoonpantu toinen kamari vaati

laajempia radikaalisia muutoksia ja m. m. kiel-

täytyi veroja myöntämästä, hajoitettiin maa
päivät; tämän johdosta taas syttyi Dresden issä

kapina, joka vain Preussin avulla saatiin kuki>

tetuksi (toukok. 1849). Seuraavatkin maapäiväl
hajoitettiin, jonka jälkeen hallitus lakkautti

kokoontumis ja painovapauden sekä kutsui

kokoon vanhat maapäivät v : 1 1 a 1S4S; nyt seu-

rasi täydellinen taantumus. Ulkopolitiikassaan s.

(ministeri Beustin johdolla) esiintyi Preussin

vastustajana puuhaten Saksan keskivaltioiden

lähempää liittoa. Fredrik August ll:n seuraa-

jan Juhanan (1854-73) aikana laajennettiin

vaalioikeus 1861 ja muita vapaamielisiä uudis

tuksia säädettiin. V. 1866 S. Itävallan rinnalla

tai teli Preussia vastaan; sen täytyi sodan loput

tua ylityit Poli jois Saksa n liittoon. Sittemmin S.

pysj i Preussille uskollisena ottaen osaa saks.

ransk. sotaan; v:sta 1871 sen historia pääasiassa

liittyy Saksan historiaan. Paljon sisällisiä paran-

nuksia tehtiin Juhanan ja hiinen poikansa
kuningas Albertin (1873-1903) aikana: m. m.

ilmestyi uusi laki maapäiviiin vaaleista lstis. kun-
nallisesta itsehallinnosta 1^74. verotus- ja koulu-

laitoksesta. Raha-asiat saateltiin hyvään kuntoon,
ja elinkeinoista varsinkin teollisuus kehittyi. So

siaalidemokraattinen puolue suuresti voimistui:

v :sta 1903 miltei kaikki S:n edustajat Saksan
valtiopäivillä ovat kuuluneet siihen. — Y\. 1902-04

hallitsi Albertin veli Yrjö I; tätä seurasi hänen
poikansa Fredrik August III. Y. 1909

säädettiin uusi (yleiseen mutta ei yhtäläiseen

äänioikeuteen perustuva) vaalilaki maapäiväin
toista kamaria varten. G. R.

Saksikone ks. Sakset.
Saksilaiset 1. Saksit (lat. Saxones) olivat

2:sesta vuosis. alkaen mainittu gerin. kansanheimo
tai kansanliitto, joka käsitti useampia ennen eri

nimill i esiintyneitä pisnemp-a hermoja, niinkuin

kheruskit, khaukit, angrivaarit y. m. Nimensä he

olivat saaneet lyhyistä miekoistaan eli tikareis-

taan (,,Sachs"), jotka heillä oli kansallisena

aseena. He asuivat Pohjanmeren • eteläpuolella,

VVeserin ja Elben alajuoksujen varsilla, ja teki-

vät itsensä aikaisin tunnetuiksi merirosvoina.

N. v:n 450 vaiheilla osa heistä anglien ja juut-

tien kanssa valloitti Etelä-Britannian (ks.

Anglosaksit). Kaarle Suuri pakotti pitkäl-

lisellä sodalla 772-785 Saksaan jääneet saksit.

joiden kuuluisin päällikkö oli herttua \\idukind.

vastaanottamaan kasteen ja alistumaan frank-

kien vallan alle ; mutta senkin jälkeen tapahtui

vielä useita kapinoita, jotka olivat verisesti

kukistettavat. He säilyttivät kuitenkin vanhan
heimo-oikeutensa „Lex Saxonuni". Y. 880 mu6-
dostui s:n alue. Saksi, erityiseksi herttuakun-

uaksi, jonka ensimiiisenä haltiana oli Otto Ylhäi
neii : hänen poikansa oli Saksan kuningas (v:sta

'.»1!h Henrik Linnustaja vrt. Saksi, historia.

K. (1.

Saksilaiset keisarit, Saksassa 919 1024 hal-

linnut ruhtinassuku, jolla aikaisemmin oli Saksin

herttuakunta: Henrik I (919 36), Otto I (936 73),

Otto II (973-83), Otto 111 (983-1002), Henrik II

(1002 -l ii.

Saksin maakunta (saks. Suviisi n), provinssi

Preussin keskiosassa, rajoittuu etelässä Saksin

kuningaskuntaan ja Thtiringenin valtioihin.

kisittii h iksi pan pieni i enll i in olevaa aluetta
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(Schleusingen ja Ziegenriick) , mutta toiselta puo-

len sulkee rajojensa sisäpuolelle osia Thiirin-

genin valtioista sekä Braunschvveigistä ja

Anhaltista; 25,269 km-', 3,089,275 as. (1910;

122 km 2 :llä), joista 36,511 puolalaista y. m.
ei-saksalaista ; uskonnoltaan 91,6% oli evankeli-

sia. — Suurin osa provinssia, sen pohjois- ja

itäosa, kuuluu Pohjois-Saksan alankoon, josta

täällä koboo muutamia mataloita, yksinäisiä

kumpumaisia vuoria (Hellberge 160 m). Etelässä

kumpujonot lisääntyvät ja kasvavat korkeutta
iHuyuald 311 m), vaihtuen lopulta Harziin (kor-

kein huippu Brocken on S. m:ssa) ja Thuringer-
\valdiin sekä näiden välissä olevaan epätasaiseen

laaksomaisemaan. — Pääjoki on Elbe, johon
S. m:ssa laskee useita, osaksi kuljettavia lisä-

jokia. Järvet mitättömiä. — Ilmastossa on tun-

tuva erotus laaksoseutujen ja vuoristojen välillä

(v:n keskilämpö Haliessa -(- 9° C, Brockenilla

-f-
3,8° C). Vuoristojen tuulenpuoleisilla sivuilla

sataa runsaasti (Broeken Saksan saderikkain

paikka), suojaisissa laaksoissa vähän (Saalen

laakso Saksan sadeköyhin tienoo). — Metsät
peittivät 1900 21,2% pinta-alasta. Sam. v. oli

peltoa ja puutarhaa 60,6%, niittyä ja laidun-

maata ll,i %. S. m. on Preussin viljavin pro-

vinssi; maataloustuotteita saadaan yllinkyllin.

Satomäärät 1913 olivat : rukiin 0,7 milj., vehnän
0,59 milj., ohran 0,4 milj., kauran 0,49 milj.,

perunan 3.38 milj., kylvöheinän 0,82 milj. ton.

Sokerijuurikkaan viljelyksessä S. m. on Saksan
etevin. Lisäksi viljellään paljon kukkia ja vihan-

neksia Erfurtin ja Quedlinburgin tienoilla, huma-
loita, tupakkaa y. m. V. 1912 S. m:ssa oli

nautakarjaa 793,429, hevosia 222,526, sikoja

1,393,208, lampaita 568,018, vuohia 257,410, siipi-

karjaa 4,915,948 kpl. - - Mineraalirikkauksista
ovat ennen muita mainittavat kaikenlaiset suola-

kerrokset; maailmanmainiot ovat varsinkin
tavattoman rikkaat kalisuolakaivokset. Lisäksi

saadaan ruskohiiltä, vaskimalmia sekä vähän
rautamalmia y. m. Tehdasteollisuus perustuu
suureksi osaksi sokerijuurikkaaseen (pääpaikkana
Magdeburg) ja suoloihin (Stassfurt). Muita teol-

lisuudenhaaroja edustavat kone-, villa-, puuvilla-,

tupakka-, nahkatehtaat. V. 1907 työskenteli kai-

voksissa ja teollisuuslaitoksissa 548,022, maa-
taloudessa 494.817 henkeä. — Kauppa ja liikenne

kukoistavat; niitä edistävät monet kuljettavat

joet sekä taaja rautatieverkko, 2,953 km nor-

maali raiteisia ratoja, kapearaiteisia, paikallis- ja

kaupunkiratoja lukuunottamatta. — Hallinnolli-

sesti S. m. jaetaan Magdeburgin, Merseburgin
ja Erfurtin hallitusalueisiin. Pääkaupunki Magde-
burg. vaikka maakuntapäivät kokoontuvat ja

maakuntahallinto asuu Merseburgissa. Saksan
valtiopäiville S. m. lähettää 20, Preussin edus-

kuntaan 38 edustajaa. — Vaakunassa 5 kul-

taista ja 5 mustaa poikkijuovaa, joiden poikki

vinosti vihreä ruutureunus. — Historiasta
ks. S a k s i, historia. E. E. K.
Saksin-sininen ks. T n d i g o.

Saksin Sveitsi (Häclisische Schweiz), hiekka-
kivivuoristo Elben varrella, Kaakkois-Saksissa ja

Pohjois-Böömissä, Pirnan ja Tetschenin välissä

(825 km 2
, n. 400 m korkea). Rapautuminen ja

erosioni ovat lohkoneet hiekkakivestä merkillisen
näköisiä seinämiä, rotkoja, pylväitä, siltoja y. m.,

jotka eivät kuitenkaan missään suhteessa muis-

21. VIII. Painettu 9
/2 16.

Prebischtor Saksin Sveitsissä.^

tuta Sveitsistä. S. S. on Saksan suosituimpia
matkailupaikkoja (kauneudestaan kuuluisia var-

sinkin Die Bastei, Der Kuhstall, Das Prebischtor

Saksissa sekä Der Hohe Schneeberg, S. S:n kor-

kein kohta 723 m yi. merenp., Böömissä). Tuli

huomatuksi vasta 1790-luvulla, jolloin sille annet-

tiin sen nyk. erehdyttävä nimi (ent. Meissenin
ylämaa).

Saksin-vihreä, kobolttivihreä (ks. t.), y. m.
väriaineita.

Sakuntala, Kalidasan (ks. t.) sepittämä draama,
jota on esitetty myös suomeksi, ks. Intian
kielet ja kirjallisuus, palsta 1029.

Sakuska (ven. zaku'ska), suupala ennen varsi-

naista ateriaa, ryyppypala.

Sakya ks. Buddha.
Sai (lat.), suola. S. acetoselhe, kaliumoksa-

laatti; s. amarum t. s. anglicum, magnesiumsul-
faatti ; s. ammoniaciim t. s. armeniacum, sal-

miakki; s. digestivum, kaliumkloridi ; s. mari-

nani, merisuola s. mivrocosmicum, fosforisuola,

natrium-ammoniumfosfaatti; s- nitri petrce, sal-

pietari; s. Seignetti, kaliumnatriumtartraatti; .s.

sedativum, boorihappo; s. volatile, ammonium-
karbonaatti.

Sala [sä-], kaupunki Keski-Ruotsissa, Vestman-
landin läänissä, Upsalasta länteen Sagän-joen var-

rella
; 7,642 as. (1911. — Goottilainen kirkko (rak.

1738). — Harjoitetaan maataloutta ja vuorityötä

3 km S. n kaupungista lounaiseen olevissa S:n

hopeakaivoksissa. Kaivostyö aloitettiin 1500-luvun

alussa, Kustaa Vaasa otti kaivokset kruunulle ja

tuotanto kohosi n. 3,200 kg:aan hopeata vuosit-

tain. Sittemmin tuotanto aleni ja 1682 kaivok-

set luovutettiin S:n vuorikunnalle, joka 1800-

luvun lopussa möi ne o.-y:lle. Hopean ohella pää-

tuotteita on ollut lyijy- — S. sai kaupungin-

oikeudet 1624.

Salaatti, erilaiset, tav. liha- t. kalaruokien

kanssa kylminä nautittavat lisäruuat, jotka useim-

miten ovat etikkasäilykkeitä t. vereksinä ja raa-

koina syötäviä, etikkaan, öljyyn, suolaan, ker-

maan (pohjoismaissa) j. n. e. valmistettuja kas

viksia, harvoin muita (ostereita, krapuja y. ni.i.

S:na käytetään varsinkin s.-kasvien (vrt. t.) leh-

tiä, mutta muutakin, juureksia (punajuuri), mar-

joja, sieniä j. n. e. Useinkin tarkoitetaan s :11a

erikoisesti meillä tavallisinta s.-kasvia s:ia 1.

ruoka-s:ia (Lacliica scariola v. sutiva). Se on

mykerökukkainen kasvi, jonka villi 2-vuotinen



643 Salaattikasvit—Salaiset tieteet 644

päämuoto, jolla on puoleksi sepivät, pariliuskaiset

lehdet ja lehdissä piikkinen selkäsuoni, kasvaa

Etelä- ja Keski-Euroopassa ja Aasian kuumissa
osissa. Viljely.sniuunnoksella, joka melkein aina

on 1-vuotinea. ovat lehdet useimmiten ehyitä,

ruusukkeisia ja tav. kuvuiksi ryhmistyneitä.
:'» muotoa erotetaan: kupu-s. (f. capitata),

jonka aluslehdet muodostavat tiheän kuvun,

leht i-s. (/. foliosa), jolla ei ole kupua, ja r o o-

ni a 1, 1. s i d e-s. (f. romuna), jonka aluslehdet

oval pystympiä, kaitaisempia ja muodostavat kor-

keamman ja kapean, höllän kuvun, joka tav. sido-

taan suppuun sisempien lehtien valkaisemiseksi.

Lukuisia laatuja on eri muunnoksista eroten

kehittymisnopeudessa, kestävyydessä, lehtien vä-

rissä, poimuisuudessa y. m. S:ia viljeltiin jo

vanhalla ajalla. Nykyisin viljelys on levinnyt

ympäri maapallon. Etelä-Euroopassa s. kuuluu

eri kansanluokkien jokapäiväiseen ravintoon,

usein ympäri vuoden ja erityisenä ruokalajina

(ei sivuruokana) . Meillä, jossa kupu s. on ylei-

simmin viljelty, usein ainoa muoto, vähenee s :n

viljelys pohjoista kohti. S. on viljeltävä hyvin

kasteltuna lämpimässä, voimakkaassa ja kevyessä

multamaassa. — L. virosao maitiaisnesteestä saa-

daan laetucariumia, opiumia muistuttavaa lää-

kettä. Etelä-Suomessa kasvaa lehdoissa harvinai-

sena v u o h e n kaali i /.. muralis). K. L.

Salaattikasvit, useat keittiötarhakasvit, joita

käytetään salaatiksi '\rt. t.). Ominaista s:lle

on lehtien niureus. mehevyys ja suuresta ve-

denpitoisuiidesta johtuva raikas maku. Yleisin

s :sta meillä on ruokasalaatti i ks. S a-

laatti). Muita s: ja ovat m. m. meillä hyvin

harvinainen E n d i v i a-s ai aatt i (ks. E n d i-

via), voikukka (Taraxacum officinale). jota

monin paikoin Euroopassa, varsinkin Hanskassa.

suurin määrin viljellään mullalla peitettynä,

ennen usein, nykyään meillä harvoin viljelty

ta r h a k r a s s i ( Lcpidium sativum), Keski-

Euroopassa hyvin yleinen vesikrassi 1.

r \ ytinenätti (ks. Nenätti). Myös I n-

tian krassia (Tropccolum majus ) käytetään

salaattina. K. L.

Saladin [Salah <<ltli>t. ,,uskon pelastus"), oik.

J u s s u f (1137-93), Egyptin ja Syyrian sult-

taani, ejjubidien hallitsijasuvun perustaja, kurdi-

laista sukua; tuli llli!) Syyrian sulttaanin Nured-
dinin maaherraksi Egyptiin, julistautui 1171

Egyptin sulttaaniksi, sai Nureddinin kuoltua

vähitellen haltuunsa myöskin Syyrian ja Meso-

potamian; voitti 1187 Palestiinan kristityt Tibc-

riaan lakeudella ja valloitti Jerusalemin y. m.

kaupunkeja. Tästä aiheutui kolmas ristiretki,

joka päättyi S:n ja Kikard Leijonamielen 1192

tekemään sopimukseen, jonka mukaan Jerusalem
jäi S:n valtaan. Urhoollisuudellaan, hurskaudel-

laan ja jalomielisyydellään S. saavutti arvon

antoa sekä ystäviltään että vihollisiltaan.

Salado (Rio S. = ..suola joki"), joki Argentii-

nassa, alkaa Kio Pasage 1. Juramento nimisenä

Andes-vuoriston itärinteellä. virtaa kaakkoista

pääsuuntaa muodostaen rantamilleen laajoja

rämeitä, laskee Santa I-'en alapuolella oik. Parana-
jokeen : 1,260 km.
Salahanke 1. salaliitto (fuots. komplott),

sopimuksenteko kahden tai useamman henkilön

kesken määrätyn tai määrättyjen rikosten teke-

misestä, s :ta pidettiin ennen erityisenä rikoksen

osallisuusmuotona ja sitä käsiteltiin paljon rikos-

oikeudellisessa kirjallisuudessa, mutta nykyään
tilli kisitteelli ti ole muuta merkitystä kuin

että sellainen teko joskus, kuten meillä valtio-

tai maanpetosta tarkoittava -. (Rikoslaki 11:3;
12:6). rangaistaan erityisenä rikoksena, vrt.

K i k o s
j
o n k k u e. A", A'-</.

Salahmi, ent. rautaruukki ja masuuni Iisal-

men pohjoispuolella, Muurenusjoen varrella. Sen
perusti kauppias Dahlström, rakennuttamalla
sinne 1800-luvun alussa harkkopajan (lupakirja

vasta 1829). Myöhemmin sinne rakennettiin

kankirautapaja ja ma nufakt uurit elnlas sekä 1875

masuuni, joka sittemmin yksinään on ollut käyn-
nissä, mutta sekin on seisonut jo useita vuosia.

Masuunissa sulatettiin vielä 1908 2,202 ton. suo

malmia ja valmistettiin 1.157 ton. takkirautaa.
— S :11a oli apuhytteinä aikoja sitten hävitetty

Saarikoski. 187") lakkautettu Nissilä
sekä 1849 lakkautettu O s t o k o s k i.

(E. E. K.)

Salainen neuvosto, aikaisempina aikoina

useissa Saksan valtioissa esiintynyt neuvoskunta,
joka välittömästi ruhtinaan johdon alaisena kasit

teli tärkeimpiä hallitusasioita. Yleensä s. n. on
ollut ministeriöiden alkujuurena. Kun 1600- ja

1700-lukujen vaihteessa s :r5Sa n:issa muodostui
valiokuntia salaisen kabinetin, s a lai-

sen konferenssin t . k a b i n e t t i m i n i s

teriön nimellä, joista sitten ministeriöt kehit-

tyivät, menettivät itse s:t n :t varsinaisen merki-

tyksensä tärkeimpien hallitusasioiden käsittelyssä,

ja konstitutsionaalisen järjestelmän voimaan
astuttua jäi niille, mikäli ne ollenkaan säilyivät,

tehtäväksi vain lausuntojen antaminen lainsää

däntöasioissa. Nimikin silloin muuttui valtio-

neuvostoksi ; ainoastaan Wtirttembergissä on vielä

s:n n:n nimi säilynyt. — Englannin valtioneu

vostoa Privy Councilia myös tavallisesti nimite-

tään s:ksi n :ksi, milloin mainittu engl. nimitys

tahdotaan kääntää jollekin toiselle kielelle. —
S:n n:n jäsenten virkanimitys salaneuvos
on muuttunut pelkäksi arvonimeksi. A". W. R.

Salainen valiokunta (ruots. hemligt utskott),

yleisesti käytetty nimitys deputatsionista, joka

Ruotsin nyk. valtiosäännön mukaan voidaan

kuninkaan pyynnöstä valtiopäivillä asettaa käsit-

telemään salaisina pidettäviä asioita. Valiokun-

taan kuuluu 12 jäsentä, joista puolet kumpikin
eduskunnan kamari saa valita. Valiokunnalla ei

ole oikeutta päättää, vaan ainoastaan antaa neu-

voja, johon nähden se eniten eroaa Ruotsissa

aikaisempina aikoina esiintyneestä sekreettivalio-

kunnasta. Useimmiten on s:lle v:lle, milloin

sellainen on asetettu, jätetty lausunnon antamista

varten arkaluontoisia ulkopoliittisia kysymyksiä.
S:ksi v:ksj nimitetään myös yleisesti sekreetti

valiokuntaa iks. t.). A'. W. /,'.

Salaiset lääkkeet k s. S a 1 a 1 ä ä k k e e t

.

Salaiset tieteet 1. „okkultiset tieteet"
ovat tutkimushaaroja, jotka yrittävät ja luule-

vat voivansa saada tietoa salatuista asioista.

S :11a 1:llä tarkoiletaan usein erikoisesti alkemiaa

ja astrologiaa iks. n.); myöskin juut. kabbalan
i ks. t.) haaveellisia oppimuodostuksia y. m. Vielä

viime aikoina on syntynyt uusia oppisuuntia,

jotka pyrkivät salaisten asiain lierille; ks. niistä

Okkultismi. Spiritismi ja Teosofia.
A. Gr.
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Salaiset valtiovarat ovat varoja, jotka on

annettu hallituksen käytettäviksi ilman tilinteko-

velvollisuutta ; niitä käytetään esim. salaista

poliisia varten, ulkopolitiikan tarkoituksiin, hal-

lituksen hyväksi toimivien kirjailijoiden palkkaa-

miseksi, y. m.
Salaisoppi. erinäisissä uskontokunnissa esiin-

tyvät opit, joita ainoastaan vaikenemisen lupauk-

sella ilmoitetaan erityisesti vihityille henkilöille,

vrt. Mysteerit, Okkultismi ja Salai-
settieteet. E. K-a.

Salakapakka. V:n 1879 elinkeinolain 14 §:n

7 :s kohta luettelee ravintola-, kondiittori-, krouvi-

ja muut anniskeluliikkeet sellaisten elinkeinon-

naarain joukossa, jotka ovat eri säännöstelyn alai-

set. S. on sentähden jokainen väkijuomain tar-

joilu- t. anniskelupaikka, jolla ei ole asianomaista

lupaa. ks. Väkijuomalainsäädäntö.
El. K.

Salakielet (saks. nimiä: Kauderioelsch, Rot-

melsch, Kochemer Loschen y. m.) ovat ammatti-

pahantekijäin omiin tarkoituksiinsa kehittämiä,

tavallisesta kielestä suuresti eroavia kielimuotoja.

Niiden pääaines on siitä kielestä, mikä milloin-

kin on pahantekijäin enemmistön äidinkielenä.

Niihin on otettu suuri määrä sanoja eri mur-
teista, eri yhteiskuntaluokkain kielestä — pahan-

tekijäin alkuperän mukaan — , vieläpä vieras-

kielisiä ja omatekoisia sanoja. Salakieli on siis

tavalliseen kieleen verrattuna keinotekoinen. Sille

on tunnusmerkillistä älykkyys ja luova mieli-

kuvitus, rehevät kuvat ja rohkea sukkeluus. Sen
omat muodostukset ovat hyvin havainnollisia,

vrt. esim. meikäläistä : Raivio laukaisi maan-
kyntäjän pellonparantajan päälle, tyrkyttimet

pyhyyttä kohden = Valakka potkaisi sian tun-

kiolle jalat päin taivasta, s. o. kuoliaaksi. —
Saksassa kehittyi s:iä jo keskiajalla, jonka levot-

tomat olot olivat rentuille ja ammattipahanteki-
jöille erittäin suotuisat. Etupäässä sieltä käsin,

mutta osittain myös Venäjältä päin ne ovat kul-

keutuneet meille ; huom. nimitykset siansaksa,
lampaanlatina (Kauderivelsch) ja r e n n u n

kieli (tavallisempi on kansanetymologinen muo-
dostuma r e n g o n kieli) = saksan Rotuoelsch

(Rot merkitsee kerjäläistä, renttua 1. rentoa). —
Erityisen ryhmän s :iä muodostavat sellaiset, joissa

muodostusperiaatteena on joko tavujen järjestyk-

sen muuttaminen (myös eri sanoja seoittamalla)

tai jonkin sanan (myös tavun) lisääminen joko
sanan ensimäisen tavun tai kaikkien tavujen

alkuun tai loppuun; esim. minä tulen- tuna miien
(siansaksaa, rentua), konamintti kolentuntti

(kontinkieltä), rihämisa rilentusa (risakieltä),

mitivinä tutivulen (tiaisenkieltä), hermihernä
hcrtuherlen (her- 1. hernekieltä), nami lenin

(rengonkieltä). [II. Ojansuu, ,,Suomen salakie-

listä" (Virittäjä 1907)'.] H. O.

Salakirjoitus, yhteinen nimitys kaikille niille

kirjoitustavoille, joiden avulla voidaan antaa
ainoastaan määrätyille henkilöille ymmärrettäviä,
mutta kaikilta muilta salattuja ilmoituksia.

Tavallinen kirjoituskin voi olla s :ta, jos vain
kirjoitusaines on omiansa kirjoitusta muilta salaa-

maan, esim. sellaista mustetta käytettäessä, jonka
saa näkyväksi ainoastaan kemiallisin keinoin. '

Yleensä s. kuitenkin perustuu sellaisten kirjoi-

tettujen merkkien valintaan, jotka muodon tai

(mikä on tavallisinta) merkityksen puolesta ovat

tavallisista kirjoitusmerkeistä poikkeavia ja siitä

syystä pysyvät syrjäisiltä suuremmassa tai pie-

nemmässä määrin salassa. Tällaista varsinaista

s:ta on useita järjestelmiä, jotka voidaan jakaa
kahteen ryhmään: 1. Kirjoituksessa käytetään
numeroita (ransk. chiffre), kirjaimia tai merk-
kejä, joille on annettu määrätty, salainen mer-
kitys, esim. siten, että a merkitsee cZ:tä, e /( :ta

j. n. e., tai että numeroita käytetään kirjain-

ten, sanojen vieläpä lauseidenkin merkkeinä, tai

että muodostetaan aivan uusia merkkejä (jom-

moisia olivat esim. Enniuksen ja Ciceron orjan

ja ystävän, Tiron, keksimät), taikka myös siten,

että erilaisia kirjain-, numero- ja merkkijärjes-

telmiä yhdistämällä muodostetaan uusia seka-

järjestelmiä, j. n. e. Tähän - ryhmään kuuluvia
s. -järjestelmiä nimitetään tavallisesti yhteisellä

nimellä s i f f e r i-k irjoitukseksi (ransk.

chiffre) ja niitä käytetään varsinkin erinäisten

viranomaisten (esim. diplomaattien) kirjelmissä

ja sähkösanomissa. 2. Kirjoituksessa käytetään
erinäisiä tavallisia sanoja, jotka sellaisinaan näyt-

tävät aivan selviltä, mutta joille on annettu
aivan uusi, asianomaisten kesken sovittu merki-
tys, esim. siten, että ,,kahvila" merkitsee ulko-

asiainministeriötä (esim. ,,Ranskalainen kahvila"
= Ranskan ulkoasiainministeriö) tai ,,solvaaja"

merkitsee kysymystä : ..Minkä korkeimman hin-

nan voitte tarjota?". Tämän tapaista s :ta nimite-

tään tavallisesti kryptografiaksi (ahtaam-
massa merkityksessä) ja sitä käytetään etupäässä
liikemaailman sähkösanomainvaihdossa ; tämän
tarpeiksi on myös, sähkösanomakustannusten hel-

pottamiseksi, laadittu ja julkaistu ,,salasanoja"

selittäviä sanakirjoja (c o d e, ks. t.). joiden sisäl-

tämät järjestelmät tietysti kuitenkaan eivät enää
ole varsinaisesti ,,salaisia" jolleivät asianomaiset

käyttäjät tee sopimusta erinäisistä niihin tehtä-

vistä muutoksista.

S :n siirtämistä tavalliseksi kirjoitukseksi sano-

taan desifreeraamiseksi; tähän on tar-

peen asianomaisen s.-järjestelmän tunteminen
sekä sen avain, joka — eri järjestelmistä riip-

puen — voi olla yksityinen sana (,,avainsana"),

numeroluku, geometrinen kuvio, mekaaninen koje

tai kirja.

Iältään s. on hyvin vanha. Jo muinaiset egypti-

läiset käyttivät sellaista antaen silloin hierogly-

feilleen tavallisesta poikkeavan merkityksen.
Mahdollista on, ettii s. oli käytännössä vanhassa

Assyriassa ja Babyloniassakin ; vieläpä eräät

tutkijat (niinkuin Th. Pinches ja J. IlaleVy)

ylen rohkeasti (mutta luultavasti väärin) olet-

tavat, että muinainen akkadin ja sumerin kieli

oikeastaan vain oli babylonialaista s:ta. Heprea-

laisilla s. varmasti oli käytännössä, mahdollisesti

foinikialaisillakin. Spartalaiset käyttivät vaate-,

papjTiis- y. m. suikaleita, joissa oleva poikittai-

nen kirjoitus kävi ymmärrettäväksi vasta silloin

kun se kierrettiin määrätynpaksuisen sauvan

(skyta'U~n) ympärille. Roomalaisten s:sta mai-

nittiin jo ylempänä. Keskiajalla s. tuli varsin ylei-

sesti Euroopassa käytäntöön. [Kliiber. „Krypto
graphik" (1809), Krohn, ,,Buchstaben- und Zahlen-

systeme för die Chiffrierung von Telegrammen,
Briefen und Postkarten" (1873), Fleissner. ..Iland-

buch der Kryptograpliie" (1881). Carl Andersen,

„Den hemmelige skrivekunst" (1889).] V. W.
Salakiteinen l. k r y p t o k r i s t a 1 1 i i n i H e n
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on vuorilaji, jossa mikroskoopin avulla saattaa

erottaa kiteisen rakenteen, vaan ei paljain silmin.

P. E.

Salakka (Albumus lucidus), särkikaloihin kuu
kiva pieni suolattoman veden kala. Selkä vilie

riänruskea tai mustanko, sivut ja vatsapuoli

hopeanvalkeat. S. on huonon lihansa ja ruotoi-

suutensa takia ihmisen ravintona arvoton, multa
sen hopcanhohteisista suomuista saadaan ainetta

(E s se ne e d'Or ient), jota käytetään keino

tekoisten helmien valmistamiseen. S. elää par-

vissa, liikkuu lähellä veden pintaa ja syö plankto-

nia sekä' veteen pudonneita hyönteisiä. Kutee
alkukesällä, jolloin se suurissa parvissa kohoaa
kivikko- ja hiekkarannoille. — S. elää kaikissa

sisävesissämme sekä Suomen- ja Pohjanlahden saa-

ristoissa; levinnyt yli suurimman osan Pohjois-

ia Keski-Eurooppaa. P. B.

Salakuljetus, kielettyjen tai tullinalaisten ta-

varain salainen, lainvastainen kuljettaminen maa-
han tai maasta. Aikaisemmin, kun tullit olivat

korkeat ja paljon tuonti- ja vientikieltoja oli voi-

massa, oli s. varsin yleistä. Suomessa se kukoisti

etenkin 1S20- ja 1830-luvuilla. Nykyään, kun tul-

lit ovat alemmat ja valvonta paremmin järjes-

telty, on s:n merkitys paljon pienempi. Rikos-

lain 38 luvun 12 §:n mukaan rangaistaan s:sta

sitä. joka tuo tai yrittää tuoda maahan taikka

vie tai yrittää viedä maasta tavaraa, jonka

tuonti tai vienti on luvatonta, vähintään sadan

markan sakolla tai vähintään kahden kuukau-
den ja enintään kahden vuoden vankeudella, jota-

paitsi tavara tai sen arvo sekä astia tai päällys,

jossa tavara säilytetään, menetetään. Myöskin on

säädetty sakkoa luvattoman tavarankuljetuksen

estämiseksi annettujen määräysten rikkomisesta

.Rikoslaki 42:6). vrt. Tuli i k av ai 1 u' s.

K. K-a.

Salalattia, s a 1 a p e r m anto ks. Väli-
katto.

Salaliitto ks. Salahanke.
Salalyhty, lyhty, jonka valon voi peittää

näkymättömäksi. S:ssä on kaksi metallivaippaa,

sisimmäistä vaippaa voi kiertää niin, että se

sulkee tai avaa valoaukot. V. L.

Salalääkkeet, arcana, ..p a t e n 1 1 i"-l ä ä k-

k e e t. h u m bugilääkke e t. lääkkeitä, joiden

kokoomus pidetään salassa ja joita kaupitaan
useasti satoja kertoja korkeammasta hinnasta
kuin niiden todellinen arvo on. Kun ostaja ei voi

tavallisesti tuntea s:tä ja tarkastaa niiden arvoa,

voivat tehtailijat, jotka useasti ovat kunnotto-

mia ja tunnottomia, lääketaitoa tuntemattomia
henkilöitä, myydä komealla nimellä mitä arvo-

tonta tavaraa tahansa ja useasti näin viivyttää

pikaisen välttämättömän lääkärinavun saantia.

On esim. myyty s:nä suuresta hinnasta taval-

lista sokeria keltatautia vastaan. Liioittelevien,

paljon lupaavien valheellisten ilmoituksien takia.

jotka juuri ovat s :lle ominaisia, yleisö tulee

viekoitelluksi käyttämään s:tä. Suomessa on

m. m. tarjottu seuraavia s:tä: Morisonin,

Sehweitzerin ja "VVilliamsin pillereitä, Lendj:ielin

koivupalsamia, Lazariinia, Lazarolia, Braman
eliksiiriä. Trayserin tablettia, Kiddin lääkkeitä,

Spirosiinia, Samariinia, Knrolisoodaekst raktia.

Allcockin laastaria y. m. Miltei kaikissa maissa
koetetaan mikäli mahdollista ehkäistä s:n tur-

miollista kauppaa. Muutamissa maissa ovat tar-

kat lakimääräykset sitä rajoittamassa tai koko-

naan ehkäisemässä, kuten Norjassa, Saksassa ja

Venäjällä. Meillä lainsäädäntö tässä suhteessa

vielä on puutteellinen. Yksityisestä aloitteesta on
meilläkin jo ryhdytty toimenpiteisiin s :tä vas-

taan. Toimisto tiedonantoja varten
1 ä ä k eilmoituksista on jo muutamia vuo-

sia vaikuttanut hyödyllisesti levittäen lentokirja

sia ja tutkituttaen s:n todellista arvoa j. n. e.

Lääkintähallitus on myös jo esittänyt ehdotuk-

sen asetukseksi, joka koskee s:n maahantuontia
ja myyntiä. S. S.

Salama ks. U k o n i 1 m a.

Salama ks. Henkivakuutus.
Salamajärven hoitoalue ks. Hoitoalue ja

M e t s ii n h o i t o 1 a i t o s.

Salamajärvi, Päijänteen (lähinnä Kivijärven)

vesistöön kuuluva pikkujärvi sekä sen ympä-
rillä oleva samanniminen kylä Perhon pitäjässä.

Sen mukaan on saanut nimensä S:n metsänhoito-

alue, joka käsittää Halsuan, Perhon ja Kivijär-

ven kunnissa olevia kruununmaita ja kruunun-
puistoja, yhteensä 73,680,98 ha (1911). A. Es.

Salamanca [-ma'-]. 1. Provinssi Länsi-Espan-
jassa. Leonin maakunnassa; 12,510 km2

, 337.580 as.

(1913). — 2. Yllämain. provinssin pääkaupunki,
Dueroon laskevan Tormes-joen oik. rannalla,

monen radan risteyksessä; 29,730 as. (1910). —
Vanhat muurit ympäröivät S :aa, joka on vanhan-
aikainen, kapeakatuinen. Päätori Plaza Mayor,
jota osaksi reunustavat korinttilaiset arkadit. Huo-
mattavia rakennuksia: vanha tuomiokirkko (aloi-

tettu 1100-luvulla), uusi tuomiokirkko (rak. 1513-

1733), muutamia muita kirkkoja, ent. jesuiitta-

kollegi. yliopisto, ent. dominikaaniluostari kirk-

koineen, kaupungintalo ; Kolumbuksen muisto-

patsas. Sivistyslaitoksia : yliopisto (per. jo 1230,

uudestaan per. 1242). aikanaan maailmankuulu
(1500-luvun alkupuoliskolla S:n 50,000 as:sta

10,000 oli ylioppilaita), mutta 1550-luvulta alkaen

rappeutunut (nyk. 300-400 yliopp.), yliopiston-

kirjasto (80,000' nid.. 1.000 käsikirj.) ,' normaali-

koulu, hengellinen seminaari (per. 1 7 7 S i , museo;
piispanistuin. — Teollisuus (nahka- ja saviteos-

ten valmistusta) vähäpätöinen; liikenne rauta-

teiden rakentamisen jälkeen vilkastunut. —
S. (vanhan ajan Salmantica) on sangen vanha
kaupunki; Hannibal valloitti sen 222. Mauri-
laisilta se valloitettiin lopullisesti 1055.

E. E. K.

Englantilaiset valloittivat S:n 27 p. kesäk.

1812 väkirynnäköllä vähäiseltä ransk. puolustus-

joukolta ja sen luona 22 p. heinäk. sam. v.

VVellingtonin johtama engl.-port. armeia (46,000

miestä) voitti Marmontin komentamat ranska-

laiset (42,000). Yoittajain mieshukka 11,»%,
voitettujen 40,7%. Taktillinen arvo Li. -Iskm-.

3. Piirikunnan pääkaupunki Meksikossa, Guana-
juaton valtiossa. Rio Lerman ja rautatien var-

rella; 13,583 as. il900). — Suuria puuvillakeh-

räämöitä.

Salamanjuuri, irtonaisessa hiekassa jolloin-

kulloin tavattava putkimainen ontelo, jonka

seinät ovat lasiutuneet. Sellaisia syntyy sala-

man iskiessä hiekkaan.

Salamanteri (Salamandra). S:t ovat pieneh-

köjä, ulkomuodoltaan sisiliskoja muistuttavia.

hidasliikkeisiä, ainakin täysikasvuisina maalla
eläviä pyrstöllisiä (maaelämän mukaisesti liereä-
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Maasalamanteri.

valkeaa

tämän
Maas.

pyrstöisiä) sammakkoeläimiä. Tunnetuin laji^

tavallinen 1. ma as. (S. maculosa) on
14-22 cm pitkä,

kauniin musta suu-

rin kullankeltai-

sin täplin. Niskan
seudussa olevista

suurista rauha-

sista s. voi erit-

tää puolustuksek-

seen myrkyllistä

nestettä. Silmiinpistävä väri selitetään

mukaisesti usein varoitusväritykseksi.

tavataan Keski- ja Etelä-Euroopassa,

Pohjois-Afrikassa ja Etu-Aasiassa. Se asustaa

kosteilla varjoisilla paikoin, on liikkeellä vain

öisin t. sateen jälkeen ja käyttää ravinnokseen

nilviäisiä, matoja y. m. pikkueläimiä. Lukui-

sat poikaset syntyvät elävinä toukkina ja laske-

taan veteen t. ne kuoriutuvat munista heti näi-

den veteen jouduttua. Litteällä uimapyrstöllä

varustetut, kiduksilla hengittävät toukat viettä-

vät vedessä muutamia kuukausia ja nousevat

sitten maalle muuttuen täysikasvuisten kaltai-

siksi. Euroopan alppiseuduissa elävä aivan

musta a 1 p p i-s. (S. atra) taas — ilmeisesti mu-
kautuneena verraten vesiköyhiin asuinpaikkoi-

hinsa — synnyttää eläviä poikasia, jotka ovat

viettäneet emon ruumiissa 2-3 vuotta ja sen mu-
kaisesti kehittyneet paljoa pitemmälle kuin edel-

lisen lajin toukat; syntyessään ne ovat jo emonsa
kaltaisia maaeläimiä, eivätkä lainkaan joudu ve-

teen. Munanaiheita on alkuaan jotenkin yhtä-

paljon kuin maa-s:lla, mutta niistä kehittyy vain

pari edelleen, muut käytetään näiden ravin-

noksi. Kokeellisesti on voitu osoittaa, kuinka
maa- ja alppi-s:n poikasten erilainen kehitys-

tapa suorastaan riippuu ulkonaisista olosuh-

teista. Maa-s:n poikaset on nim. saatu kuivalla

maalla kehittymään emon ruumiissa toukka-as-

teen yli, ja alppi-s:n munista taas on kosteassa

ympäristössä saatu syntymään vesielämään mu-
kautuneita toukkia. Samalla poikasten luku-

määrä edellisessä tapauksessa väheni, jälkimäi-

sessä lisääntyi. — Maa-s. oli ennen muinoin mo-
nenlaisten tarujen esineenä. Sen väitettiin säi-

lyvän elävänä tulessakin, sen myrkyllisyyttä

liioiteltiin suunnattomasti j. n. e. Plinius m. m.
kertoo, ettei s. tyydy myrkyttämään vain yksi-

tyisiä ihmisiä, vaan voi kaivoja turmelemalla

y. m. tuhota ,.kokonaisia kansoja". Ihmiselle

myrkky kuitenkin on aivan vaaratonta aiheut-

taen vain jonkunlaista polttoa. I. V-s.

Salami [-lä'-J (it. monikkomuoto; yksikkö

salame), valkosipulilla maustetut savustetut mak-
karat (alkuaan vain Bolognassa valmistetut).

Salamis [-mi's]. 1. Saronin-lahdessa oleva

kreik. saari, jonka n. 1
3
/ 4 km:n levyinen salmi

erottaa Attikasta ja melkoista kapeampi salmi

Megarasta. Pinta-ala 93 km 2
. S. on karu kallio-

saari, mutta sen asema teki sen omistamisen tär-

keäksi niinhyvin Megaralle, jonka alusmaata se

vanhoina aikoina näkyy olleen, kuin Ateenalle.

Pitkällisten taistelujen jälkeen ateenalaiset val-

loittivat S:n 7 :nnen vuosis. lopulla (tai 6:nnen
alkupuoliskolla). Maat jaettiin Ateenan kansa-
laisille (klerukeille, ks. t.). Kuuluisa on S:n ja

Attikan välisessä salmessa 480 e. Kr. käyty
meritaistelu, jossa kreikkalaisten laivat tuhosivat

Kserkseen ylivoimaisen laivaston. Tätä nykyä S.

(nyk. nimi Kuluri) on Attikan nomokseen kuu-

luva demos. Saaressa on kaksi pikkukaupunkia
1. kylää, Kuluri ja Ambelaki. — 2. Muin. kreik.

kaupunki Kyproksen itärannikolla, tarun mukaan
Kreikan S:sta karkoitetun Teukroksen (Tela-

monin aviottoman pojan) perustama. Sen edus-

talla ateenalaisten ja heidän liittolaistensa lai-

vasto 449 e. Kr., päällikkönsä Kimonin kuoltua,

voitti persialaisten laivaston. Samoin Demetrios

Poliorketes voitti S:n edustalla Ptolemaios I :n

laivaston 306 e. Kr.
Salamnius [-a'm-], M a 1 1 i a s (k. 1691), suom.

runoilija, oli 1680-84 apulaisena Nevanlinnan
seurakunnassa, 1684-86 Gubanitsan kappalaisena;

1690 hänet mainitaan virkaa odottavien pap-

pien (,,exspeetantes") joukossa Turun hiippakun-

nassa. Muuten tietomme hänestä ovat sangen niu-

kat. Kotoisin hän oli Pohjanmaalta, mikä voi-

daan päättää siitä, että hänen pääteoksensa on

omistettu useille Pohjanmaan papeille, ja sen

vahvistaa hänen käyttämänsä kieli; nähtävästi

hän kuoli nuorena. S:n 1690 Turussa julkai-

sema, vanhaan suomalaiseen runomittaan sepi-

tetty ,,Ilo-Laulu Jesuxesta" on runollisen esityk-

sensä ja sujuvan kielensä tähden asetettava ensi

sijaan vanhemman ajan suomenkielisen taide-

runouden tuotteista. Sitä on sen jälkeen usein

(15 kertaa) uudestaan painettu. Paitsi sitä hän on

julkaissut runomuotoisen „Jälkimuiston" piispa

Johannes Gezelius vanhemmasta (1690) sekä

erään ruotsinkielisen ruumissaarnan (1680). [M.

Salamnius, ,,Ilolaulu Jesuksesta" (1886, esipuhe) :

H. Ojansuu, ,,J. Finnon ja M. Salamniuksen

kotiseudusta" (Valvoja 1908); Suomen kirkko-

hist. seuran vuosikirja II, s. 249 (1912).] K. G.

Salamurha, salaisesti tehty murha. Aikaisem-

massa ruots.-suom. oikeudessa pidettiin henkilön

salaista surmaamista, jota tekijä ei tahtonut

tunnustaa (murha sanan alkuperäisessä merki-

tyksessä), tavallista ankarammin rangaistavana

surmaamisena. Nykyisessä rikoslaissamme ei ole.

murhan käsitteen muututtua, säädetty erityistä

rangaistusta salaisesta surmaamisesta. vrt.

Murha, Tappo. K. K-a.

Salaneuvos, korkea arvonimi Venäjällä. Itä-

vallassa ja Saksassa. Venäjällä s. on virka-

arvojärjestyksen kolmannen luokan arvonimi

(= kenraaliluutnantti), todellinen s. toisen

luokan arvonimi (= kenraali) . vrt. Salainen
neuvosto.
Salangaani (Collocalia), kirskulintusuku, pie-

niä, pääskysten muotoisia lintuja. Siivet pitkät,

jalat lyhyet, nokka hyvin lyhyt, mutta suu suuri.

Halkoisessa pyrstössä 10 sul-

kaa. Useita lajeja on levin-

nyt Intiaan ja varsinkin

Isoille Sunda-saarille. Samoa-
saarilta Mauritiukselle asti

(pieni s., C. francica).

S:ien pesät ovat syötäviä

(ks. Pääskysen pesät).
E. W. S.

Salanimi 1. pseudo-
n y m i, nimi, jota kirjailija

omaa nimeään salatakseen

käyttää tekijännimenä. S :t

ovat joko n. s. nimimerkkejä •

(esim. Spectator, Nemo, Matti. Salangaanin pesi».
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Turkka) t. varsinaisia nimiä, jotka usein vakiin-

tuvat kirjailijanimiksi (esim. Aleksis Kivi,

Johannes Linnankoski, Maksim Gorjkij).

Salaoja ks. S ai ao j il us.

Salaojitus tarkoittaa maan pinnan kuivatta-

mista maanalaisten, peitettyjen ojien, salaojien,

avulla (ks. Ojitus). — S. kuuluu voimaperäi-

sen maanviljelyksen välttämättömiin esitöihin,

mutta paitsi maanviljelyksen parantamista var-

ten toimeenpannaan s:ta myöskin usein tervej

dellisessä tarkoituksessa, s. o. kuivatetaan kostea

maanpinta jotta siinä viihtyvät tauti-ilmiöt ja

tautien (malariakuumeen, dorkan, y. m.) aiheut-

tajat häviäisivät. Vielä on s. tarpeen, missä

suuria aineita on liikenneolojen vuoksi pidettävä

kuivina ilman avo-ojia, kuten esim. toreja,

urheilukenttiä, harjoituskenttiä j. n. e. — S :ta

on käytetty jo vanhimpina aikoina. Tunnetuim-
mat lienevät roomalaisten s:1 (cuniculi) Pontini-

laisilla soilla Latiumissa sekä malarian hävittä-

miseksi että viljelysmahdollisuuksien aikaan-

saamiseksi. S. nykyaikaisessa merkityksessä on

kuitenkin saavuttanut laajan käytäntönsä vasta

viime vuosisadan keskivaiheilta lähtien, jolloin

salaojaputkipuristin (Williams ja White-
head) keksittiin. Silloin lausuttiin myöskin
salaojien merkityksestä nuo lennokkaat sanat

(valtiomies Robert Peel Englannin parla-

mentissa 1850) : ..Salaojitus on maanviljelykselle

samaa kuin höyrykone teollisuudelle". Vasta sala-

ojaputkipuristimen tultua käytäntöön on s:n työ-

aseet, työtavat ja työn joutuisuus kehitetty nykyi-

selle käytännölliselle asteelle, samalla kuin sala-

ojien edullisin suunta, syvyyssuhteet. etäisyys

j. n. e. ovat perinpohjaisemniin tutkitut ja sel-

vitetyt.

Salaojien vaikutus maahan näkyy kuvasta 1.

Salaojitetussa maassa syntyy rakoja ja halkea

mia, joita myöten vesi pääsee paremmin painu-

maan salaojiin, ilma tunkeutumaan maahan.
mitkä molemmat seikat ovat niin tärkeitä maan
rapautumiselle ja käymismuutoksille maassa. —
S:ssa maassa säästyy viljelyskasveille koko pinta-

ala, josta avo-ojituksessa menee hukkaan ojiin

ja penkereihin n. Vio a */e eli joka 10 :s ä 6:s ha.

S:n vuotuiset kunnossapitokustannukset ovat

n. 1
/io A Vs vastaavista avo-ojituksen töistä.

Silta- ja rumpukustannukset vähenevät hyvin

vähiksi. Viljelystyöt helpottuvat suuresti ja voi-

daan käyttää parempia ja täydellisempiä koneita.

Main kosteussuhteet tulevat tasaisemmiksi, sillä

sadevesi ei pääse niin nopeasti poistumaan pin-

taa myöten, vaan pakotetaan tunkeutumaan maan
lävitse salaojiin. Ilma tunkeutuu maahan parem-
min ja syvemmälle. Maa lämpenee keväisin

Dopeammin ja valmistuu töitä varten pikemmin.
Rikkaruohojen j;i kasvitautien vastustaminen on
salaojitetulla maalla helpompaa.

Salaojia on monenmallisia: sekä ilman täytettä

(kuv. 2 kovan maan. kuv. :> suomaan oja taval-

lista muotoa) että puu-, kivitäytteellä (kuv. 8)

varustettuja ja lopuksi |)iit k isalaoj ia (kuv. !>i

tiili- tai sementtiputkineen (kuv. 10). Puutäyt-

teiset salaojat ovat joko risu-, keppi taikka

riuku-, rima-, lauta-, risuköynnös- (kuvat 4. 5, li. 7

esittävät viimemainittujen poikkileikkauksia),

j. n. e. salaojia. Putkisalaojissa putket ovat tav.

noin 0,a m:n pituisia ja sisämitoiltaan 4. 5. fi,-,.

8. 10. 13 ja 16 cm:n suuruisia, harvoin suurempia.

Salaojat ovat joko n. s. imuojia tahi kokooja-

ojia. Edelliset vastaavat sarkaojia avo-ojituk-

sessa, jälkimäiset viemäreitä. Kokoojaojien teb

tävänä on koota imuojien vedet ja päästää ne

yhdestä kohtaa, laskuaukosta, ..silmästä", kui-

vatusojaan. Kokoojaojat tulevat kysymykseen
pääasiallisesti vain putkisalaojissa, harvemmin
muissa. Salaojien syvyys sovitetaan tav. imu-

ojissa 0,» ä L,j m:ksi, kokoojaojissa 1,» äl,< m :ksi

sekä riittävän kuivatuksen aikaansaamiseksi että

salaojien suojelemiseksi routaantumiselta. — Imu
ijien etäisyys miiritun maani uidun mukaan,
tiukassa maassa pahemmaksi, löyhässä maassa
suuremmaksi, tavallisimmin se on 8-20 m. joskus

aina 30 m ja yli. Imuojien suurin sallittu pituus

on 150-200 m. — Salaojien putous on imuojissa

vähintään 0,* ^ ja kokoojaojissa 0.s-0,« %. Pu-

loussuhteet ovat mahdollisuuden mukaan sovitet-

tava! siten, että vedellä on aina joko sama tahi

suureneva nopeus.

Salaojat ovat siten suunniteltava), että ve.-i

juoksee niissä riittävän nopeasti ja tasaisesti

sekä niin, että tullaan toimeen mahdollisimman
vähillä salaojilla. Puhutaan pitkittäis- ja poi-

kittaissalaojista. Edellisillä ymmärretään putouk-

sen suuntaan kulkevia imuojia. jälkimäisillä sala-

ojia, jotka kulkevat enemmän tai vähemmän
vinosti putouksen suuntaa vastaan. Edellisiä käy-

VTF; -VTT?)
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tetään etupäässä tasaisilla mailla, jälkimäisiä

viettävillä mailla, jolloin saadaan maan vesisuo-

net parhaiten ja harvemmilla ojilla katkaistuiksi.

S. -työt suoritetaan parhaiten sellaiseen vuo-

denaikaan, jolloin maa ei ole liian märkä tai

liian kuiva eikä jäässä, tavallisesti keväällä

kevätkylvötöitten jälkeen tahi alkusyksyllä.

S:ssa käytettyjä tavallisimpia työaseita esittä-

vät kuva 11 s. -lapioita, kuva 12 s.-kouruja,

kuva 13 putkien asettamista ojiin ja kuva 14

pohjajunttaa, — Putkien asettaminen salaojiin on
tehtävä hyvin huolellisesti ja siten, että putket

tulevat lepäämään vakavasti ojan pohjalla, sau-

mat tiiviisti vastakkain varsinkin yläpinnastaan.

Imu- ja kokoojaojien yhtymäpaikoissa putket lii-

tetään toisiinsa joko sivuliitoksella taikka päältä-

liitoksella (kuv. 15). Edellistä käytetään silloin

kuin putous on huono, jälkimäinen on tavalli-

sempi tapa. — Salaojien täyttäminen toimitetaan,

sittenkuin putket ovat asetetut paikoilleen ja tar-

kastetut, siten että putkien päälle pudotetaan
ensiksi hienoa maata, ruokamultaa, soraa t. m. s.

noin 10-15 cm vahvalta, minkä jälkeen vasta kai-

vettu ojamaa saadaan laskea ojaan. — Salaojan
tärkeimpiä osia ovat laskuaukot. Ne tehdään
joko puusta (kuv. 16, tavallinen, yksipuolinen),

rautaputkesta, sementistä j. n. e. Laskuaukkojen
tulee olla siten sijoitetut, etteivät ne herätä huo-

miota, ettei karja pääse niitten kohdalta maata
polkemaan j. n. e. Laskuaukon tulee jäädä aina-

kin n. 15-20 cm ylemmäksi kuivatusviemärin
tavallisen veden pintaa, jotta pienet eläimet,

kuten sammakot, kalat, hiiret j. n. e., eivät pääse
sitä tietä tunkeutumaan salaojaan. Sitä varten
asetetaan laskuaukon putki tavallisesti joko ulko-

nevaksi tai mieluummin varustetaan sopivalla

suojaristikolla. -verkolla t. m. s. esteellä. —
Salaojat ovat aina suojattavat teitten ja ojien

alitse kulkiessaan. Suojaksi käytetään tavalli-

simmin muhviputkia saumojen kohdalla, sisäk-

käistä putkiasetusta t. m. s. Puitten lähelle ei

salaojia ole johdettava, vaan jätettävä ne vähin-
tään 15-20 m:n päähän puista, sillä muuten
voisivat puitten pienet hapsijuuret tunkeutua
saumojen kautta putkiin ja aikaa myöten tuketa
ne. Puutarhoissa pidetään kuvan 17 mukaista
s.-tapaa ainoana täysin varmana. Kuvassa esite-

tyt kaivot ovat sijoitettavat 5-8 m:n päähän toi-

sistaan ja yhdistettävät toisiinsa salaojilla, joit-

ten saumat ovat suojatut muhviputkilla tahi esim.

kattohuopaliuskoilla. jotka sidotaan tiiviisti put-

ken ympäri galvanoidulla rautalangalla. — Läh-
teitten vesi on koottava parhaiten eri imuojaan,
joka johdetaan, mikäli mahdollista, erikseen
laskuaukkoon saakka. -— Salaojat varustetaan
usein sulkuventtiileillä, joitten avulla vedenkulku
salaojissa voidaan sulkea ja pidättää vettä kui-
vien aikojen varalle.

Puutäytteellä varustettujen salaojien kestävyys
lasketaan n. 15-20 v :ksi, riippuen maan vetisyy-

destä ja pohjaveden korkeudesta. Hyvin poltetuista

tiiliputkista tehtyjen putkisalaojien on ulkomailla
havaittu vielä 50-60 v. vanhoina olevan täysin
kestäviä ja hyviä. Suomessa on tultu samaan
kokemuksen 40-50 v. vanhoista tiiliputkista.

Sementti putkien katsotaan kestävän sementti-
rakennuksilla saavutetun kokemuksen mukaan —
sementtiputkien käyttö s:ssa on vielä liian lyhyt-
aikainen — ainakin yhtä hyvin, jollei maassa

ole happoja. Viimemainitut ovat siis epävarmoja
ainoastaan suomaissa.

S:n kustannukset lasketaan Suomessa tulevan
maksamaan ha :lle n. 200 a 300 markkaa. Kun-
nossapitokulut arvioidaan tav. n. 1 /s% :ksi perus-

tamiskuluista. — S :11a voitettava hyöty lasketaan
tav. maa-alavoittona, ojituksen kunnossapitotöit-

ten vähenemisenä ja peltotöitten säästymisenä
n. 300 mk:ksi pääoma-arvoa ha:lta. Tämän lisäksi

tulee säästöä työaseitten ja koneitten kunnossa-
pidossa, mahdollisuus käyttää parempia ' ja täy-

dellisempiä koneita, mahdollisuus muokata ja hoi-

taa maa täydellisemmin ja paremmin j. n. e.,

mitkä edut merkitsevät tuntuvaa säästöä ja huo-
mattavaa sadon paremmuutta.

S:n vaikuttaman sadon lisäyksen laskevat eri

asiantuntijat (Tebich, Gerhardt, Luedecke y. m.)

jonkun verran eri lailla, mutta keskimäärin on
Saksassa tultu seuraaviin tuloksiin

:

Sadon lisäys °/

Jyviä Olkia

40
40- 60
40- 50
40— 60
50-100
50- 100
50—100
80-120

30-50
30-40
40-60
50-70

Vehnä

Ohra

Juurikkaat

Paitsi sadon suuremmuutta on huomattava, että

salaojitetulla maalla saadaan aina varmempi ja

tasaisempi sato. /. A. S-H.
Salaovi, ovi, joka tavalla tai toisella on tehty

näkymättömäksi, esim. tekemällä se sitä ympä-
röivän seinän kaltaiseksi tai peittämällä se jon-

kun sopivan huonekalun y. m. s. taakse.

K. 8. K.
Salapohja ks. Välikatto.
Salapoliisi 1. etsivä poliisi (d e t e k-

tiivi), poliisikuntaan kuuluva henkilö, jonka
tehtävät pääasiassa kuuluvat rikospolitian alaan

ja joka ammattinsa helpottamiseksi esiintyy

siviilipuvussa. — S:ista on erotettava n. s. salai-

nen poliisi, jonka tehtävänä eräissä valtioissa,

eritoten itsevaltaisesti hallituissa, on poliittisen

toiminnan ja poliittisten yhdistysten ja seurojen

valvonta.

Salapolttimo. Yleensä kaikkialla, missä suu-

relta yleisöltä on tahdottu vaikeuttaa paloviinan

saantia, on syntynyt viinan s:ita, joita on koe-

tettu pitää salassa varsinkin järjestysvallalta.

Erittäinkin on salapoltto tullut tavalliseksi sem-

moisina ajankohtina, jolloin lainsäädäntö äkkiä

on tuntuvasti rajoittanut joko viinan valmista-

mista tai myyntiä. Niin tapahtui kaikissa Skandi-

naavian maissa useasti kotitarvepolton valli-

tessa, jolloin katovuosina polttoaikaa tav. rajoi-

tettiin, sekä sittemmin kun kotitarvepoltto

lopetettiin ja korvattiin tehdaspoltolla. Ruotsissa,

jossa kotitarvepoltto lakkautettiin 1855, oli

main. uudistuksen jälkeisinä vuosina salapoltto

niin tavallista ja sen synnyttämä yleinen häm-
minki niin suuri, että oli kysymyksessä sotaväen

käyttäminen yleisen järjestyksen palauttamiseksi.

Hyvin tavallista oli myöskin salapoltto viime

vuosia, alkupuolella Suurbritanniassa ja Irlan-

nissa, jossa silloin suuresti korotettiin viinan-
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polttoveroa. Niinpii 1837 yksistään Lontoossa ja

sen 1 linnun iss i ympäristössä lasketaan tiileen -h
1,000 s:oa; muutamaa vuotta aikaisemmin hävi-

tettiin yksistään Irlannissa yli S.000 s:oa. —
Suomessa salapoltto alkaa tulla tavalliseksi viime
vuosis. puolivälissä, jolloin kotitarvepolttoa ah-
taan monella tavalla supistaa, erittäinkin rajoit-

tamalla polttoaikaa. Sitä' osoittavat nopeasti
lisääntyvät viina-asetuksia vastaan tehdyt rikko-

mukset, jotka tähän aikaan ainakin maaseudulla
melkein yksinomaan aiheutuivat salapolton har-
joittamisesta. Näistä rikkomuksista tuomittujen
luku oli maaseudulla 1857-59 keskimäärin vuo-
dessa 774. 1860-62 1,264 ja 1863-65 1,406. Kun koti-

tarvepoltto 1866 lakkautettiin, osoittivat nämä
rikkomukset ensi aluksi taipumista vähenemiseen
(1866-68 1,289 tuomittua), mikä etupäässä joh-

tui silloin vallitsevasta ankarasta viljanpuut-

teesta. Mutta paremman ajan tultua ne rupesi-

vat nopeasti lisääntymään. Niistä tuomittujen
luku oli 1869-7] keskimäärin vuodessa 2,442 ja

1872-74 2,550. Sen jälkeen tämä rikos alkaa
nopeasti vähetä. Ollessaan lukuisimmillaan se

häiritsi paljon yleistä järjestystä. Kokonaisel
kyläkunnat liittoutuivat harjoittamaan salapolt-

toa ja puolustamaan polttimoltansa, joita hävit-

täessä väliin sattui verisiä tappeluja, jopa mur-
hiakin. Toiselta puolen kumminkin maalaisväes-
tön parempi aines kannatti järjestysvaltaa sen
toimiessa tämän rikoksen ehkäisemiseksi. Useat
kunnat maksoivat palkintoja s:iden ilmiantajille

ja päättivät, ettei kukaan kunnan maanomista-
jista salli salapolttoa harjoitettavan maillaan. —
Salapoltto väheni yhtämittaisesti aina 1880-luvun
puoliväliin, jolloin se taas muutamana vuonna
lisääntyi silloin säädettyjen uusien viinan valmis-
tusta ja myyntiä koskevien rajoitusten vaikutuk-
sesta (ks. V ä k i

j
u o m a 1 a i n s ä ä d ii n t ö)

.

Sen jälkeen se taas nopeasti alkoi vähetä. Mutta
aivan olemattomiin se ei ole vielä hävinnyt. Sit-

keimmin se on säilynyt Mikkelin läänissä ja
Vaasan läänin kaakkoisosassa. Vv. 1000-05. jol-

loin salapoltto maassamme oli harvinaisempaa
kuin se milloinkaan on ollut viime vuosikymme-
ninä, syytettiin paloviinan polttoa koskevien ase-

tusten rikkomuksista keskimäärin 109 henkeä vuo-
dessa. Suurlakon jälkeisenä aikana salapoltto on
huomattavasti lisääntynyt etupäässä korotettujen

juovutusjuomaverojen takia. Alioikeuksien käsi-

teltävinä oli viinanpolttoa koskevia rikkomuksia
keskimäärin vuodessa 1905-07 103, 1008-10 205
ja 1911-13 460. Salapolton ja juovutusjuoma-
asetusten rikkomusten ehkäisemiseksi vakaumuk-
sen tietä perustettiin 1013 Raittiusjärjestöjen
keskustoimisto. V-o R:nen.

Salarippi ks. Rippi.
Salasiittiöt (Cryptogamoe), itiökasvit,

kaikki ne kasvit, joilta vastakohtana selväsiit

tiilille (ks. t.i puuttuu hede- ja emilehdet. Nimi-
tys syntyi aikana, jolloin noiden kasvien suku-
puolielimet näiden puutteen t. pienuuden vuoksi
olivat kuin salattuja. Nyttemmin on nimityksellä
vain historiallinen ja käytännöllinen merkitys.
Nimen antaja Finne erotti ^ : i t : V 4 lahkoa: sanik
kaiset, sammalet, levät ja sienet. K. L.

Salasurma (ruots. dulgadrdpf, aikaisemman
ruots.-suom. rikosoikeuden mukaan sellainen hen-
kilön surmaaminen, minkä tekijästä ei saatu sei

koa. Tästä säädettiin yleensä, että. jos kedolla

tavattiin ruumis, jossa oli väkivallan merkkejä,
eikä surmaajasta saatu selkoa vuoden kuluessa,
kihla- (tai laiva) kunnan (muutamien ruots. la-

kien mukaan eräissä tapauksissa kylän tai lä-

himpien kylien i tuli rauhan järjestyksen ylläpitä-
jän;! suorittaa eri lakien mukaan erisuuruinen
sakko (s a las u r m a s a k k oi. josta osa meni
kuninkaalle, osa surmatun perillisille. Vielä

1734 v:n lain rikoskaaressa oli tämäntapainen
säännös. Jos ruumis tavattiin suljetussa huo-

neessa, tuli. aikaisempien ruots. lakien mukaan.
huoneen omistajan maksaa sakkoa. A'. K-a.

Salava ks. P a j u.

Salavuoteus, vanhemman oikeusterminologian
mukaan sellaisen naimattoman miehen ja naimat-
toman naisen välinen sekaannus, jotka eivät ole

avioesteellisessä sukulaisuudessa keskenään. S. oli

raskaammanlaatuinen, jos sekaantuminen tapahtui
väärinkäyttämällä valta- tai auktoriteettisuhdetta
taikka naisen turvatonta tilaa; muuten yksin-
kertainen. Nykyään tarkoitetaan s :11a tavalli-

sesti vain viimeksimainittua laatua olevaa se-

kaantumista. S:sta tässä merkityksessä, joka
miltei kaikkialla jätetään rankaisematta, sääde-
tään rikoslain 20 luvun 9 § :ssä sakkoa, miehelle
yleensä korkeintaan 40 mk. ja naiselle enintään
20 mk., jota sakkoa ei kuitenkaan tuomita, jos

s:tta pitäneet ovat menneet keskenään avioliit-

toon, ks. Siveellisyysrikokset.— S :sta

maattuun naiseen nähden eräissä tapauksissa
johtuvista siviilioikeudellisista seurauksista ja

siinä siitettyjen lasten oikeudellisesta asemasta
ks. Avioliitto. Avioton lapsi.

A'. K-a.

Sala y Gomez (i gomepj, kalliosaari 1mi- S i

valtameressä. Polyneesian itäisin kohta, 26° 18'

et. lev., 105° 20' länt. pit. ; 4 km 2
. Asumaton.

Nimitetty espanjalaisen mukaan, joka 1793 löysi

sen.

Saldanha Oliveira [-da' n ja -rc'i-J. Joao
Carlos (1791-1870). herttua, portug. kenraali

ja valtiomies; tuli 1825 ministeriksi; v. 1828
Dom Miguel karkoitti hänet maasta, mutta 1832
hiin palasi Dom Pedron kanssa; oli sitten useani

pia kertoja pääministerinä, v. 1851 ja 1870 hiin

pääsi tähiin toimeen sotilaskapinan avulla: oli

myöskin lähettiläänä Roomassa ja Lontoossa

J. F.

Saldo (it.), jäännös, tilissä aloitettaessa tai

lopetettaessa oleva määrä.
Saleilles [-le'jj, S e h a s t i a n F e 1 i x 1! a y

mond (s. 1855). ransk. oikeusoppinut. Tuli

1892 Pijoirin. 1005 Pariisin yliopiston profes-

soriksi. S. on Hanskan huomatuimpia oikeus

oppineita. Hänen teoksistaan, jotka käsittelevät

etupäässä yksityisoikeutta sekä vertailevaa oikeus

tiedettä, mainittakoon ..Kimles sur 1'histoire des
sceietes en (omina ndite*' (1895-97), ..Les aecidents

de travail et la responsabilite* oivile" (1897).

„Introduetion ä Fetude du droit ci vii allemand"
(1904), ..De la personnalite juridique" (1910).

/?. E.

Salem. 1. .Jerusalemin vanha nimitys.

2. Väännös sanasta Selain (ks. t.). — 3. Piiri-

kunnan pääkaupunki Etu-Intiassa, Madrasin pre«i

denttikunnassa, Tirumanimuttar-joen varrella lou-

naiseen Madrasin kaupungista; 50.15:', as. (1911;
enimmäkseen hinduja). — Harjoitetaan huomat-
tavaa kangasteollisuutta ; kauppa vilkasta. —
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4. Kaupunki Yhdysvalloissa, Massachusettsin val-

tiossa, Atlantin valtameren rannalla 22 km koil-

liseen Bostonista, monen radan risteyksessä;

43,697 as. (1910; paljon ulkomailla syntyneitä).

— Useita huomattavia virastojen (kolme oikeus-

palatsia, kaupungintalo, tullitalo) ja sivistys-

laitosten p&latseja sekä vanhoja yksityisraken-

nuksia, Peabodyn perustama Academy of science

museoineen, Athenseum, Essex institute laajoine

kirjastoilleen, opettajaseminaari y. m. — Harjoite-

taan melkoista jalkine- ja nahkateollisuutta (val-

mistusarvo 1909 kaikkiaan 75,6 milj. mk.). Ennen
kukoistava ulkomaankauppa ja -purjehdus lakan-

neet ; rannikkoliikenne vilkasta. — Suomalaisia

jonkun verran ;
työskentelevät etupäässä tehtaissa.

— Per. 1626. Kuuluisa noitavainoista 1692. Sodissa

Ranskaa ja Englantia vastaan S:n laivanvarustajat

harjoittivat innolla kaapparintointa. — 5. Kaun-
tin pääkaupunki New Jersey'n valtiossa Yhdysval-

loissa, Philadelphiasta lounaiseen S. -joen varrella
;

6.443 as. (1905). — Teollisuus melkoinen. —
Lähelle S:n nj'k. paikkaa ruots. uutisasukkaat

1643 perustivat Elfsborgin linnan. — 6. Kaupunki
Yhdysvalloissa, Ohion valtion itäosassa, kaakkoon
Clevelandista; 7,582 as. (1900). — Kivihiilikai-

voksia, kaasulähteitä. — Per. 1806. Oli ennen

orjasotaa orjain ,.maanalaisen rautatien" asema
ja Western anti-slavery society'n pääpaikka. —
7. Oregonin valtion pääkaupunki. Yhdysvalloissa,

Willamette-joen varrella etelään Portlandista

;

14,094 as. (1910). — Valtion kapitoli, kirjasto,

liittorakennus. Willamette university, roomal.

-

katolinen academy. S:n pohjoispuolella on halli-

tuksen kustantama intiaanikoulu. — S. on Willa-

metten kukoistavan hedelmäviljelysalueen keskus

ja päämarkkinapaikka. — Per. 1840-luvulla. Val-

tion pääkaupunki v.sta 1860. E. E. K.

Salep (arab.), keitettyjä ja kuivattuja, kovia,

läpikuultavia, haarattomia t. sormihaaraisia, 1-3

cm pitkiä Orchis- ja Gy?nnadenia-\&)ien ja muuta-
mien muidenkin kämmekkäkasvien juurimuku-
loita varsinkin Vähästä Aasiasta, myös Keski-

Euroopasta. S. sisältää noin 50 % liinaa ja 25 %
tärkkelystä. Hienoksi jauhettuna sekoitetaan sitä

kiehuvaan veteen limaksi ja käytetään siten koti-

lääkkeenä ripulissa ja itämailla hunajan keralla

yleisenä aamu juomana.
Salerno [-e'-]. 1. Provinssi Etelä-Italian länsi-

rannikolla, Campanian maakunnassa; 4,944 km 2
,

560,555 as. (1913). — 2. Edellämain. provinssin

pääkaupunki, viehättävällä paikalla pohjoisessa

Sorrenton, etelässä Licosan niemimaitten rajoit-

taman S:ii-lahden pohjoisperukassa, rautateiden

risteyksessä Napoli'sta kaakkoon; 45.682 as.

(1911). — Pitkin rantaa kulkee pääkatu Corso
Garibaldi (Carlo Pisacanen ja Giovanni Nicöteran

muistopatsaat). Robert Guiscardin 1070-luvulla

uudestaan rakentama San Matteon tuomiokirkko
(jonne 954 Paistumista siirrettiin P. Mateuksen
luut ja jossa on useita sarkofageja, vanhoja
mosaiikkiteoksia, Gregorius VII: n ja Margaretan,
Ladislaus-kuninkaan äidin, haudat), San Dome-
nicon, San Giorgion y. m. kirkkoja. Teatteri,

prefektuuri, vesijohto (rak. 1820), vanhan kas-

tellin rauniot. Useita oppilaitoksia; kuuluisa

(1150 per.) lääket. korkeakoulu lakkautettiin 1817.

Arkkipiispan istuin. — Harjoitetaan silkki- ja

puuvillalankain valmistusta, viininviljelystä, vil-

kasta kauppaa. — S., vanhan ajan Salernum,

joutui toisen samnilaissodan jälkeen Roomalle,

valtakunnan häviön jälkeen Beneventumin longo-

bardilaisille herttuoille, tuli 849 ruhtinaskunnan
pääkaupungiksi, liitettiin 1077 normannien aluei-

siin. E. E. K.

Sales [sdi], Franz ks. Frans S a 1 e s i-

lainen.
Salford /.sV///ad/, kreivikunnan muodostava

kaupunki Luoteis-Englannissa, Ir\vellin varrella,

joka sen erottaa Manchesterista; 231,357 as.

(1911). — Roomal.-katolinen tuomiokirkko, raati-

huone, museo ja taidegalleria, teknillinen koulu,

kuningatar Viktorian, Robert Peelin, Cobdenin

muistopatsaat ; roomal.-katolisen piispan istuin.

Taloudellinen elämä samanlainen kuin Manches-

terissä (ks. t.).

Salgo-Tarjän [snlcjö-tarjun] , kunta Unkarissa.

Nögrädin komitaatissa. koilliseen Budapestista,

rautatien varrella; 13,746 as. (1910). — Suuria

ruskohiilikaivoksia, rauta- ja lasitehtaita. —
Saigon vuorella Salgövärin linnan rauniot.

Salicaceae, pajukasvien heimo, käsittää p a-

jun (Sälix) ia haavan (Pnpiilun) suvut.

Salicional f-isionä'1] 1. salicet (= pajupilli).

mus., urkuäänikerta, jonka heikko, mutta terä-

vähkö sointi muistuttaa paimenpillin soittoa.

/. K.

Salicornia ks. S u o 1 a y r 1 1 i.

Salieri [-?-], Antonio (1750-1825). it.

oopperasäveltäjä, sai kasvatuksensa Wienin hovi-

oopperan johtajalta Gassmannilta (1766-74) ja

tuli sitten hänen seuraajakseen (1774). Voitti

jo ensimäisellä (koomillisella) oopperallaan 1770

täyden menestyksen, mutta pyrki sittemmin kehit-

tämään tyyliään Gluckin esimerkin mukaisesti ja

sai hänen suosituksellansa teoksiaan esitetyksi

Pariisissakin (1784-87). Oli Wienissä Mozartin

kiihkeimpiä vastustajia. S:n oppilaita olivat

Beethoven ja Schubert. Sävelsi ' 40 oopperaa.

5 messua, useita oratoreja, alun kolmattasataa

kaanonilaulua y. m. /. K.

Salifikatsioni, suolan muodostus.

Salii J-iiJ (lat., = , .tanssijat"), useissa muinais-

lat. yhteiskunnissa sodanjumalan pappiskunta.

Roomassa oli kaksi 12-jäsenistä. patriisista pappis-

kollegia, ,,s. palatini" ja „s. agonenses" t. ,,col-

lini", joista edellisten palvelus kohdistui etu-

päässä Marsiin, jälkimäisten Quirinukseen. Maa-
liskuussa, sota-ajan alkaessa, molemmat pappis-

kunnat, papillis-sotilaalliseen pukuun puettuina,

yhteisesti toivat pyhät kilvet (,,ancilia", ks.

Ancile) ,,Regia"sta (ks. t.). panivat useiden

päivien kuluessa toimeen juhlakulkueita pitkin

Rooman katuja ja esittivät määrätyissä paikoissa

kolmitahtista asetanssia, sauvoillaan lyöden kil-

piin sekä laulaen muinaisaikaisia virsiä, joiden

kieli oli niin vanhentunut, että jo 1 :llä vuosis.

e. Kr. oppineitten täytyi niitä selitellä. Kokoel-

man näiden katkelmia julkaisi Maurenbrecher.

..Carminum Saliarium reliquia>" (1894). Juhlal-

lisuuksiin kuuluivat myös komeat pidot. Saman-
tapaisilla menoilla yllämain. pyhät esineet vie-

tiin takaisin Regiaan lokakuussa, sota-ajan piiat

tyessä. [Helbig, „Sur les attributs des Saliens"

(1905).] E. H-v.

Saliini on laitos, jossa keittosuolaa (sai) val-

mistetaan vesiliuoksista, joko sitten merivedestä

tai sellaisesta vedestä, niihin natriumkloridia on

liuennut maanalaisista suolakerrostumista. Läm-
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pimissä maissa suola erotetaan johtamalla meri-

vettä, laakeapohjäisiin säiliöihin, missä se -saa

haihtua auringon lämmöstä. Näin kiteytyvä suola

puhdistetaan tarpeen mukaan liuottamalla ja

uudesti kiteyttämällä. Suuria s:eja on Välimeren-
maissa, kuten Sardiniassa (Cagliari) ja Espan-

sa (Cadiz ja Figueras). /'. E.

Saliivi, sylki. ks. Sali v a.

Salilainen laki ks. S a a 1 i 1 a i n e n laki.
Salilaiset ks. F rankkilaiset.
Salilaiset keisarit ks. F rankkilai -et

k e i s a r i t.

Salin 1-i'n], Karl Bernhard (s. 1861),
nmt-, muinai-t utki ja, tuli v. 1905 Tukholman
pohjoismaisen museon johtajaksi ja v. 1913 Ruot-
sin valt ionant ikvaariksi ja kansallismuseon his-

toriallisen osaston prefektiksi. S. on tutkinut

etupäässä esihistoriallisia ornainentt ikysymyksiä.
nimenomaan kansainvaellusajalta, ja on julkaissut

sitä koskevia tutkielmia aikakauskirjoissa sekä

suuren teoksen ..Die altgermanische Tkierorna-
inentik" (1904). Suureksi osaksi S

: n järjestämä
on Tukholman pohjoismainen museo.

Salinaftoli ks. B e t o 1 i.

Salinen. S:ia ovat ne vuorilajien aineksina
esiintyvät kivennäiset, jotka sisältävä! alumi-

niumia, mutta eivät rautaa eivätkä magnesiumia.
Sitäpaitsi luetaan S:iin mineraaleihin kvartsi.

Nimitys on muodostettu siliciumin ja aluminiumin
symboleista: S(i), AI. vrt. Feminen. P. K.

Salipyriini, salisylihappoinen antipyriini,

pyrazolonum phenyldimethylicum salicylicum,

saadaan sulattamalla antipyriiniä ja salisylihap-

poa yhteen. Valkoisia, hajuttomia, veteen vai-

keasti liukenevia kiteitä, jotka sulavat 92° :n

lämmössä Kr-, letun liikkeeni pa nisu>,\ i. kuu-
metta, influensaa, jäsenreumatismia y. m. vas-

taan. S. S.

Salis (lätink. Salaze), joki Itämeren-maakun-
nissa, Liivinmaalla, lähtee Burtneck-järvestä
(42 m yi. merenp.), johon laskevat Kuje. Scdde
ja Wrede, virtaa vuolaana, keväisin tukinuittoon
kelpaavana läntistä pääsuuntaa, laskee Swehtupen
suuhaaraan yhtyneenä Riianlahteen; n. 80 km.

(E. E. K.)

Salisbury [sölzbari], Wiltin kreivikunnan pää-
kaupunki Etelä-Englannissa, kreivikunnan etelä-

i sassa, kauniilla paikalla Avonin oik. rannalla,
neljän lisäjoen suussa; 17.117 as. (1901).

Säännöllisesti rakennettu. Tuomiokirkko M 44 m
pitkä; 124 m korkea torni Englannin korkein;

etevin * varhais-engl. rakennustaiteen tuote (rak.

1220-66); muita rakennuksia: St Thomas (1240)

ja St Edmund M268) nimiset kirkot, oikeus-

palatsi, piispanpalatsi ; hengellinen seminaari.

opettajatarseminaari, taideteollisuuskoulu, teat-

teri, Blackmore-museo. Anglikaanisen piispan
istuin. Harjoitetaan olut-, nahka-, matto-, rauta

tavara- ja jalkineteollisuutta, maalaista varain
kauppaa. — S:sta 3 km pohjoiseen oli roomalais-

ten Sorbiodunum, engl. Old Sarum (sen tuomio-
kirkon tähteitä on varsinkin v:sta 1912 alkaen
innokkaasti koetettu kaivaa esiin), jonka lähelle

liOO-luvulla nyk. S. (New Suruni) syntyi. —
N. 15 km S:sta pohjoiseen on merkillinen Sln>if

In i, i, (ks. E s i h i s t o r i a 1 1 i s <• t a j a n j a k-

sot). /:. /:. k.
Salisbury [söltsbari] , Robert Arthur

laihot &a s c o y n e-C ec i 1, S:n markiisi

830-1903), valtiomies, valittiin 1853 alihuonee-
seen, josta 1868 isiinsä kuoltua siirtyi markii-
sina ylihuoneeseen. Mielipiteiltään vanhoillisena

ja korkeakirkollisena S. liittyi tory puolueeseen
saavuttaen siinä pian huomatun aseman. V. 1866
hän tuli Intian valtiosihteeriksi ja tory ministeris-

töön, mutta luopui jo 1867, kun ei hyväksynyt
puolueen johtavien miesten (Derbyn ja Disraeli'n)

äänioikeusehdotusta ; 1874 hän uudelleen tuli

Intian valtiosihteeriksi ja 1878 ulkoasiainminis-
teriksi. Kolita sen jälkeen hän vaati, että San
Stefanon rauhan ehdot annettaisiin suurvaltain

yhteisesti tarkastettaviksi yleisessä kongressissa.
Tiimiin johdosta pidettiinkin kesällä 1878 Ber-
liinin kongressi, jossa Beaconsfield ja S. olivat

Kuula uni n valt uutettuina. Tory - mi n ist eristi) kukis-
tui 1SS0 ja 1881 kuoli tory puolueen siihen-

astinen johtaja Beaconsfield. Tämän jälkeen S.

tuli puolueen johtomieheksi ja muodosti 1885 pää-

ministerinä ensimäisen ministeristönsä. Tämän
oli kuitenkin pakko luopua jo seur. v. Mutta
kun Gladstonen homerule-ehdotus oli hyljätty,

muodosti S. 1886 uuden ministeristön, jossa hän
1SS7 otti huostaansa myöskin ulkoasiat. V. 1892
vapaamieliset pilasivat voitolle, mutta v. 1895 S.

kolmannen kerran tuli pääministeriksi ja ulko-

asiainministeriksi : luopui 1900 viimemainitusta
toimesta ja buurisodan loputtua 1902 heikontu-

neen terveytensä tähden myöskin pääministerin-
virasta. S :n ulkopolitiikan tunnusmerkkeinä oli-

vat lujuus ja maltillisuus; hän oli myöskin etevä

puhuja, ja väittelijänä terävä ja purevan iva!

linen. [Pulling, „The marquis of S. Life and
speeches" ; Bow, ...Marquis of S."| ,/. /•'.

Salisiini, hiilen, hapen ja vedyn kein. yhdis-

tys, glykosidi, joka esiintyy useiden paju- ja

haapalajien kuoressa. Värittömiä, karvaita,

veteenliukenevia kiteitä. Keitettäessä mietojen
happojen kera ja myös entsymien, kuten emulsii-

nin tai ptyaliinin vaikutuksesta se hajaantuu
saligeniiniksi ja glukoosiksi. Hapetettaessa muo-
dostuu salisylialdehydiä ja salisylihappoa.

S. S.

Salisylialdehydi, oksybentsaldehydi, salisyli-

happoa vastaava aldehydi. on aromaattisesti tuok-

suava öljy. Se on aineosana SptroeaTajien eet-

terisessii öljyssä ja sitä valmistetaan m. m. hapet-

tamalla Salia -lajien kuorissa olevaa glykosidia,

salisiinia. sekä puhtaasti keinotekoisesti feno-

lista ja kloroformista. Edv. II j.

Salisylihappo, acidum salicylicum, o r t o-

o x y h e n t s o 1 i h a p p o, CylTeO,-?, esiintyy luon-

nossa m. m. Spireea uimariini kukissa ja Oaulthe-

rto-öljyssä, jossa se on metyliesterinä. Sitä saa-

daan m. m. hapettamalla salisylialdehydiä. Ny-
kyään valmistetaan sitä teknillisesti yksinomaan
K oi b en menetelmän mukaan johtamalla hiili-

dioksidia n. 200° :een kuumennetun fenolinatriu-

rain yli tai paremmin yhdistämällä Eenolinatriu-

mia ja hiilidioksidia tavallisessa lämmössä ko-

van paineen avulla ja sitten reakt sionitulosta

kuumentamalla suljetussa astiassa. Näin saa-

daan s:n natriumsuöla, lääkkeenä paljon käytetty

natriumsalisylaatti, josta s. sitten saadaan vapaut-

tamalla. S. on valkoinen, happamenimelän ma-
kuinen kidejauho; sen vesiliuos värjäytyy ferri-

kloridilla tuinniansinipunaiseksi. Sulamisp, 156-

157. Hajaantuu kovemmin kuumennettaessa fe-

noliksi ja hiilidioksidiksi. S. on voimakkaasti
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antiseptinen. Sitä käytetään ravintoaineita kon-

serveerattaessa, väriteollisuudessa, lääkkeenä,

lääkeaineiden esim. salolin, salipyninin ja aspi-

riinin, vismuttisalisylaatin y. m. valmistukseen.

S. 8.

Salisyli-ihojauhe, ihotauteihin, jalkahikeen

y. m. käytetty jauhe, joka sisältää salisylihap-

poa, tärkkelysjauhoa ja talkkia. S. S.

Salisylipumpuli, salisylihapon spriiliuoksella

impregneerattu, n. 4-10% salisylihappoa sisältävä

puuvilla. Käytetään antiseptisinä siteinä. S. S.

Saliva [-V-] (lat.), sylki, suun limakalvossa
olevien pienten rauhasten ynnä korvanalus-,

leuanalus- ja kielenalusrauhasten yhdessä erit-

tämä sulatusneste. ks. Ruuansulatus. —
S a 1 i v a n t i a, syljen erittymistä edistävät ai-

neet. — S a 1 i v a t s i o n i, ylen runsas syljen

eritys. M. O-B.
Salix ks. P a j u.

Salkku, paperien, piirustusten y. m. säilytys-

kotelo; jonkun pankin hallussa oleva varasto
määrätynlaisia arvopapereita (vekselisalkku)

;

jonkun ministeriön päällikkyys.

Salkoruusu (Althcsa rosea), koristekasvina
puutarhoissa viljelty, 1 ^2-2 V2 m korkea yrtti,

jolla on hyvin suuret, eriväriset, usein kerrotut
kukat. vrt. A 1 1 h se a. K. L.

Salla ks. K u o 1 a j ä r v i.

Sallan hoitoalue ks. Hoitoalue ja M e t-

sän hoitolaitos.
Sallatunturi, tunturi Kuolajärven kirkon-

kylän (Sallan) äärellä sen eteläpuolella, kork.
645 m yi. merenp., kuuluu yhteen tunturiryh-
mään Rohmoaivin ja Sotitunturin kanssa; suu-

renmoinen näköalapaikka. L. H-nen.
Salle, d e L a ks. La S a 1 1 e.

Sallimus, jumaluudesta käytetty persoonaton
nimitys. Yksipuolinen sallimususko, jonka ilmauk-
sia on esim. suom. lausetapa: ,,se oli sallittu",

on omansa synnyttämään tylsää kohtaloonsa alis-

tumista, ja on siten todellisen edistyksen vihol-

linen. Muutamissa uskonnoissa, kuten islamissa,

on s.-uskolla olennainen merkitys, vrt. Kait-
selmus. E. K-a.

Sallinen, Erkki, karjalainen talonpoikais-

päällikkö pikku vihan aikana, kotoisin Tohma-
järveltä; oli mukana öllölän (Poukkurinteen)
tappelussa Ilomantsissa huhtik. 1742

Sallisenmäki, 225 m yi. merenp. kohoava
vuori Iisalmen-Kajaanin radan länsipuolella,

n. 5 km lounaaseen Sukevan rautatieasemalta.

Sallustius, GaiusS. Crispu s (86-36 e. Kr.)

,

roomal. historiankirjoittaja, kotoisin Amiter-
numista sabiinien maasta. 8. toimi m. m. ,.Nova

Africa" maakunnan prokonsulina, jolloin har-

joitti niin tunnotonta rahankiskontaa, että vain
Caesarin suosio pelasti hänet joutumasta tuomi-
tuksi; näin saamillaan varoilla hiin teetti Roo-
maan komean puiston (..Horti Sallustiani")

.

Ca?sarin murhan jälkeen hiin, ottamatta osaa jul-

kiseen elämään, harrasti yksinomaan kirjallisia

töitä. S. sepitti 2 säilynyttä historiallista teosta:

„De Catilina1 coniuratione" ja ..Helium Jugurthi-
num" sekii 5-kirjaisen, vv:n 78-67 e. Kr. välistä

ajanjaksoa esittäviin historian, ,,Historia?", josta

on tallella vain katkelmia. S:n teokset ovat
huomattavat tapausten pragmaattisen käsityksen
ja sattuvien luonteenkuvausten vuoksi, mutta
niitä haittaa jonkun verran tarkoituksellinen

puolueellisuus; tyyli on suppeata, toisinaan
vanhanaikuisuuden tavoittelun vuoksi teennäistä.
Uudempia kokonaislaitoksia S:n teoksista ovat
julkaisseet Jacobs-YVirz (10 :s painos 1894), Opitz
(1894-97), Scheindler (1907) y. m.

; Catilinan
salaliiton Summers .(1900), Tincani (1901), Ahl-
berg (1911) y. m., Jugurthan sodan Perschinka
(1902), Scheindler (1902), Smedley (1902), Sum-
mers (1902). Historian katkelmat julk. Mauren-
brecher 1891-93. — Suomennoksena on ilmesty-

nyt Blomstedtin „Jugurtha" (18G6). E. R-n.

Salin, saks. kreivi- ja ruhtinassuku.
Salmanassar (ass. Svlmän-asarid = ,,Sulman

jumala on ruhtinas"), viiden ass. kuninkaan nimi.
S. I (n. 1300 e. Kr.), Adadnirari I:n poika,

ks. Assyria, palsta 653. — S. II, Assur-
nasirpal II :n poika, Samsi-Adadin pojanpoika,
hallitsi llmnellä vuosis. e. Kr. S. III

(ennen II) (858-824 e. Kr.), Assurnasirpal III:n
poika, ks. Assyria, palsta 654. - - S. IV
(782-772) mainitaan ainoastaan eponymiluette-
loissa. — S. V (ennen IV) (727-722 e. Kr.), luul-

tavasti Tiglatpileser IV :n (Pulin) poika, on tun-
nettu Raamatustakin (2 Kun. 173 ;

18e ) ; vrt.

Assyria, palsta 654. K. T-t.

Salmasius, Claudius (Claude de Sau-
ma i s e) (1588-1653), ransk. filologi, eli Saksassa
vapaana tieteiden harjoittajana, kutsuttiin 1631
Leideniin ja 1650 kuningatar Kristiinan toimesta
Ruotsiin, mutta palasi 1651 Leideniin. Hänen
pääteoksensa on ,,Pliniana3 exercitationes in Soli-

niini" (1629, 2 osaa), jonka ohella hän on toimit-

tanut suuren joukon kreik. ja lat. tekstijulkai-

suja ja sepittänyt useita muinaistieteellisiä tut-

kielmia. E. R-n.

Salmelainen, Eero ks. R u d b e c k.

Salmeron [-o'n], AI f 011 s o (n. 1515-85),

esp. jesuiitta, otti osaa jesuiittaseuran perusta-

miseen
; oli useita kertoja paavin nuntiuksena

tärkeissä neuvotteluissa ulkomaisten valtain

kanssa ja näytteli tärkeätä osaa Tridentin kir-

kolliskokouksessa; kirjoittanut sarjan tutkistele-

muksia kaikista Uuden testamentin kirjoista.

Salmeron f-n'nj, Nicolas (1838-1908), esp.

politikko ; toimi filosofian professorina Mad-
ridissa; liittyi aikaisin tasavaltalaisiin, otti osaa

v:n 1868 vallankumoukseen; valittiin 1871 edus-

tajakamariin, missä hänestä pian tuli yksi tasa-

valtalaisten johtajia. Kun Espanja 1873 oli

julistettu tasavallaksi, rupesi S. oikeusministe

riksi; oli sittemmin muutamia viikkoja toimeen-

panevan vallan johtajana ja tästä toimesta luo-

vuttuaan kansalliskokouksen esimiehenä, kunnes
se valtiokaappauksen johdosta hajoitettiin 1874;

oleskeli tiiman jälkeen Pariisissa, mistä sai palata

Espanjaan 1881; valittiin 1SS2 uudelleen edus-

tajakamariin ja johti edelleen tasavaltalaista

puoluetta. J. F.

Salmi (ruots. Salini s). 1. Kunta, Vii

ptirin 1.. Salmin kihlak., Salmin nimismiesp.

;

Suomen kaakkoisin kunta, sijaitsee Laatokan

koillisraniiikolla Venäjän rajaa vasten ja kasit -

tiiii lisiiksi kaksi suuria Laatokan saarta:

Mantsinsaaren ja Lunkulansaaren.
Pii.iikvlä on Tulema, Tulemajoen suulla.

123 km Sortavalasi a. talviteitse n. 100 km (suo-

raan Laatokkaa pitkin n. SO km). Pinta-ala

1,440., km 2
, josta viljeltyä maata (1910) 5,487 ha

(siinä luvussa luonnonniityt 2,205 ha. viljaa-
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kasvava kaskimaa 173, 4 ha). Manttaalimäärä
98.05, talonsavuja 942, torpansavuja 6 ja muita
savuja 896 (1907). 11,588 as. (1913), joista

kreik.-katolisia 10,305; 1,659 ruokakuntaa, joista

maanviljelys pääelinkeinona 1,226:11a (1901),

maanviljelyksen ohella on huomattavina elin-

keinonhaaroina rannikkokalastus (varsinkin

Mantsinsaarella), kauppa ja liikenne (esim. huo-

mattavaa halkokauppaa Pietariin). Kauppalaivas-
toon kuului 1910 55 purjealusta (yht. 13,558
netto rek.-ton.) ja 2 höyryalusta (yht. 142 netto
rek.-ton.). 1.369 hevosta, 3,631 nautaa (1912).— 11 suomalaista kansakoulua (1915). yli 20
venäläistä kansakoulua (venäläisiä asukkaita ei

kunnassa ole). Kiertävä maamieskoulu. Kunnan-
lääkäri. Apteekki. — Teollisuuslaitoksia: Hosiai-
noffin höyrysaha, höyläämö ja mylly; Kotka-
niemen höyrysaha ja mylly; Uljanoffin höyry-
mylly (Luukalassa) ; 2 sähkölaitosta (Uuksujoen
varrella, toinen Jukakoskella, toinen Kiven-
kulmassa). — Muinaismuistoja: Työmpäisten
uhrikalmisto (Mantsinsaarella): Orusjärven mui-
naisen luostarin paikka. — Historiallisia muis-
toja: Va riski vi (ks. t.). — Säännöllinen
laivaliikenne Sortavalaan. — 2. S:ssa on 1 lute-

rilainen seurakunta, S:n rukoushuonekunta, sekä
4 kreik. -katolista seurakuntaa: Salmi, Manssila,
Orusjärvi ja Mantsinsaari. — S:n rukous-
huonekunta, Savonlinnan hiippak., Sorta-
valan rovastik.; muodostettu 1885 Impiiahteen
kuuluvaksi rukoushuonekunnaksi. — Kirkko
puusta, rak. 1877. -— 3. ks. Salmin kau-
punki, Salmin kreivikunta ja Sai-
ni in lahjoitu s m a.a. L. H-nen.
Salmi, kylä Kuortaneen pitäjässä Kuortaneen-

jiirven koillisrannalla lähellä järven luoteispäätä.

Adlerereutzin johtamat ruots.-suom. joukot, jotka
yöllä vasten syysk. 2 p:ää 1808 olivat peräyty-
neet tänne Ruonasta (ks. t.), ryhtyivät täällä

main. p:nä taisteluun Kamenskin johtamien ven.
joukkojen kanssa. Taistelun alussa Adlercreutz
joutui ajutantteineen odottamatta saarroksiin ja
sai miekka kädessä raivata itselleen paluutien.
Venäläisten yrittämä kiertoliike ruotsalaisten
vasenta sivustaa vastaan kohtasi ankaraa vastus-
tusta. Jälkimäisille edulliseksi kallistuva tais-

telu oli ratkaisematta, kun Lapualta saapui
Klingsporin määräys perääntyä sinne. Kauha-
joella oleva ruots. osasto oli nimittäin vetäytynyt
takaisin ja sen johdosta annettiin tämä harkitse-
maton käsky, jonka kautta Kuortaneen tärkeät
tienristeykset joutuivat venäläisten haltuun.

A. Es.

Salmi, maatila Vihdin pitäjässä "> km Ota-
lammen rautatieasemalta etelään, kä-illää

Fredriksgärdin ratsuvelvollisen säterin ja
Penttilän verotilan, yhteensä 1,5 manttaalia.
852,7i ha. S. on 1600-luvulta alkaen ollut m. m.
Rennerfelt . Eästesko-Fortuna-, Lagerhjelm-, Sahl-
svärd-, Malmborg-. Salmön- ja Gestrin-sukujen
jäsenillä. Viime aikoina se on ehtimiseen vaih-

tanut omistajaa. Xyk. omistaja (1915) maanviij.
J. lialkilahti. ,1. Es.

Salmi ks. Psalmi.
Salmiakki k s. A m m o n i u m k 1 o r i d i.

Salminen, rautatieasema (V 1.) Savon radalla.

Suonnejoen ja Kurkimäen asemien välillä. 235 km
Kouvolasta, 38 km Kuopioon; etäisyys Heisin
gistä 427 km.

Salmin kaupunki perustettiin 1632 Salmin
pitäjään Laatokan rannalle. Sen kehittyminen
jäi kuitenkin sikseen. Pormestaria, joka kau-
pungilla alkuaikoina oli ollut, ei siellä ollut enää
1653, ja ennen pitkää se häipyi tavalliseksi maa-
kyläksi.

Salmin kihlakunta käsittää Impilahden-
Kitelän, Suistamoa, Salmin, Suojärven. Korpi-
selän ja Soanlahden kunnat Viipurin 1. Pinta-
ala (maata) 9,012.-: km2

; väkiluku v. 1908
39.873 henkeä (=4,4 km-:iä kohti).

Salmin kreivikunta lahjoitettiin 1651 sota-

päällikkö Carl Gustaf Wrangelille. Se käsitti

Salmin ja Suistamon pogostat. yhteensä 2.653
arvioruplaa, ja tuotti vuosittain verotuloina

6,802 talaria. V. Itiö.") Wrangel vaihtoi S. k:n
Sölvesborgin kreivikuntaan (Blekingessä)

.

Salmin lahjoitusmaa oli pinta-alaltaan aika-
naan suurin maassamme. Se käsitti Salmin pitä-

jän, Suojärven ynnä Korpiselän kappelin sekä
ison osan Ruskealan pitäjää. Tämä alue oli

useissa erissä annettu eri ven. ylimyksille, mutta
joutui 1808-13 osittain perintönä, osittain oston
kautta yksiin käsiin, kreivitär Anna Orlov-
Tsesmenskylle, joka 1826 möi sen kauppiaille
F. ja S. Gromoville. S. 1. käsitti 1833 n. 491
taloa, 1,617 savua ja yli 1 milj. tynnyrinalaa.
Kokonaistulot siitä olivat vuosittain n. 400.000
ruplaa. Alueella oli main. v. 6 sahaa. Hovi-
tiloista oli Tuleman hovi Salmissa mainittavin.
Alue jakautui pian eri omistajille (vrt. Ran-
tala). Suurimman osan möivät Gromovit 1856
Venäjän vuorihallitukselle, joka möi osan alueesta

Suomen valtiolle, mutta pidätti itselleen Annan
rautaruukin (ks. t.) ja isoja metsäalueita Suo-
järven pitäjässä. Suomen valtion 1873 lunastama
osa S. l:ta käsitti 104 n /16 vanhaa manttaalia.
168,358 ha. (Hintaa ei ole tileissä erikseen mai-
nittu.) A. Es.

Salmin tuomiokunta käsittää seuraavat
5 käräjäkuntaa : 1. Salmi; 2. Impilahti-Kitelä

;

3. Suistamo; 4. Suojärvi; 5. Korpiselkä. Viipu-

rin hovioikeuden alainen.

Salmio, ratsuvelvollinen säteri (0.i«67 manttaa-
lia) Lopen pitäjässä luonnonkauniin Puneliajär-
ven rannalla, lohkaistu Sohiman-suvun omista-

masta Salon (ks. t.) säteristä. V. 1910 tila siir-

tyi oston kautta tehtaanomistaja V. Schultzilta
Kytäjän kartanon omistajalle kamariherra
llj. Linderille. jonka hallussa se nyk. (1915) on.

Salmo ks. Lohi.
Salmon [säm&n], George (1819-19041. engl.

matemaatikko ja teologi, tuli 1866 teologian pro-

fessoriksi Dublinin yliopistoon. S. on kirjoitta-

nut joukon paljon käytettyjä ja monelle kielelle

käännettyjä analyyttistä geometriaa ja korkeam-
paa algebrata koskettelevia oppikirjoja kuten
„Conic sections" (1848: 6:s pain. 1879), ,,Trea-

tise on higher plane curves" (1852; 3 :s pain.

1879), ..Treatise on analytic geometry of three

dimensions" ilS62: 4:s pain. 1884), „Lessons in-

troduetory to the modern higher algebra" (1859 :

4:s pain. 1885). S. on myös julkaissut useita teo-

logisia teoksia. U. S:n.

Salmonsenin tietosanakirja, tansk. tietosana-

kirja, joka ..Brodrene Salmonsen"in kustannuk-
sella ilmestyi Kööpenhaminassa 1893-1907;

18 osaa; täyteosa valmistui 1911. Uusi painos
alkoi ilmestyä 1915.
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Salmson, Hugo Fredrik (1843-94), ruots.

taidemaalari, opiskeli Tukholman taideakate-

miassa ja v:sta 1868 Pariisissa, jonne pääasial-

lisesti jäi asumaan. S. on maalannut, aluksi

osittain Diisseldorfin koidun henkeen, laatu-

kuvia Taalainmaasta ja Skänesta, siroja rokoko-

maisia salonkitauluja sekä etenkin Ranskan
ulkoilmamaalausta noudattavia talonpoikaiskuvia,

kuten esim. „Valkojuurikkaanpuhdistajia Picar-

diessa" (1878, Gööteporin museossa) ja ,,Rippi-

lapsia" (1882, Pariisin Luxembourg-museossa).
Viime aikoinaan S. toimi enimmäkseen muoto-

kuvaajana. E. R-r.

Salo. 1. Kauppala, Turun ja Porin lää-

nissä, Turun-Karjan radan varrella, lähellä Hali-

konlahteen laskevan Uskelan- 1. Salonjoen suuta,

molemmilla puolilla jokea Halikon ja Uskelan
pitäjistä pakkoluovutustoimenpiteillä erotetulla

alueella. As. 31 p. jouluk. 1914 kirkonkirjojen

mukaan 1,479 henkeä. — Kauppalan pinta-ala on

752,416 m-\ kortteliluku 49 ja tonttien luku-

määrä 186 (1915). — Kadut ovat leveät ja suorat

sekä puuistutuksilla kaunistetut; joen itäpuolella

on kauppa- ja eläintori. Rakennukset muuta-
mia poikkeuksia lukuunottamatta puusta ; huo-

mattavimmat: yhteiskoulu, kauppalantalo, kaksi

rukoushuonetta, palokunnantalo, työväentalo,

kansakoulu ja rautatieasema. —- Kauppalan tulo-

ja menoarvio v:lle 1915: tuloja: säästö v:lta

1914 Smk. 6,500:— , vuokra- ja verotuloja Smk.
8,600:-— , vaivaismaksuja Smk. 1,500:— , korkoja

Smk. 700:—, satamarahastosta Smk. 1,000: —
ja taksoitustuloja Smk. 28,000: —,

yhteensä

Smk. 46,300:— ; menoja: palkkoja Smk.
9,412:— , koulu- ja kirjastomenoja Smk. 7,800:—

,

vaivaishoito Smk. 4,000:-— , katuvalaistus, kaup-

palan kunnossapito y. m. Smk. 10,500: — , kuo-

letuksia ja korkoja Smk. 5,750: — , sekalaisia

menoja Smk. 4,000: — , säästö v:lle 1916 Smk.
4,838: — ,

yhteensä Smk. 46,300:—. — Kansa-
koulu ja yhteiskoulu (5-luokkainen). S:n säästö-

pankki (lähiseudun kuntien yhteinen), S : n kaup-

palan säästöpankki, Kansallis-osakepankin, Turun
osakepankin, Uudenmaan osakepankin ja Länsi-

Suomen osakepankin haarakonttorit. Apteekki,

piirilääkärin (lisäksi 2 muuta lääkäriä) ja piiri-

eläinlääkärin asuinpaikka. Halikon kihlakunnan
tuomarin ja ruunuvoudin asuinpaikka. Sähkö-
lennätinkonttori ;

puhelinkeskusasema, joka on
yhteydessä lähipitäjien ja kaupunkienvälisen lin-

jan kanssa. — Teollisuuslaitoksia: S:n seudun
osuusmeijeri, S:n hienonahkatelidas, S:n sähkö-

Salon kauppala Lukkarinmäeltä.

Salo ennen paloa.

ja konetehdas o.-y., E. & J. Leinon puunjalostus-

ja maanviljelyskohetehdas, O.-y. Koulukalusto.

Veljekset Vähäsilta (konepaja), Saarnijoen huone-

kaluliike y. m. — Rautatieasema ja laivasatama;

laivaliikennettä rannikkopitäjiin ja Turkuun;
tärkeä vientitavara lankut.

Historia. S:n sillan seutu on ikivanhoista

ajoista saakka ollut keskus- ja kauppapaikka,

jossa sisämaan väestö on vaihtanut viljaansa

ja muita tuotteitaan saaristolaisten kaloihin.

Tämä kauppa oli saanut vapaasti jatkua 1600-

luvulle saakka ilman kenenkään silmälläpitoa,

mutta mainitulla sataluvulla paikan omistaja

Joensuun herra Maurits Horn ja hallitus kiin-

nittivät siihen huomiotaan. Vaihtokauppa ja

muu liike paikkakunnalla näyttää olleen vilk-

kaimmillaan markkinoiden aikana, joita keski-

ajalta periytyneen tavan mukaan oli pidetty

Halikon kirkon luona Birgitan päivänä (2 p.

lokak.) ja luultavasti myös Perttelin kirkon

luona Pärttylin päivänä (24 p. elok.), mutta
jotka sittemmin siirrettiin S:n sillan tienoille.

— Tälle paikalle, vaikka se olikin tärkeä keskus,

asettui asukkaita verraten myöhään, vasta 1700-

luvulla. Tämä 1700-luvun S. oli varsin pieni:

vasta Suomen sodan jälkeen, jolloin sitä ensi

kerran nimitetään S:n kauppalaksi (ruots. Salo

köping), alkoi elämä siellä vilkastua. — V. 1853

S. sai erikoisia elinkeino-oikeuksia ja 1856 se

määrättiin kaupungiksi. Viimemainittu määräys
kuitenkin 1860 peruutettiin, mutta sen sijaan

laajennettiin aikaisemmin annettuja oikeuksia

Iiarjoittaa kauppaa ja muita elinkeinoja. Var-

sinaiset kauppalan oikeudet S. sai vasta 20 p.

kesäk. 1887. S. paloi 15 p. heinäk. 1887 mel-

kein kokonaan, mutta kohosi kuitenkin taas

nopeasti seuraavina vuosina. V:n 1891 alusta

se määrättiin itsenäiseksi kunnaksi. Tiiman jäl-

keen S. on vaurastumistaan vaurastunut, ollen

nykyään varsin merkittävä liikepaikka Lounais-

Suomessa. — [E. L.(umme), ..Hajanaisia tietoja

S:n kauppalan ja sen ympäristön menneisyy-

destä" (1889): Väinö Kallio, ,.S:n seutu" (1910);

Juhani Rinne, ,,Halikonlahden seudun muinai-

sesta kaupasta" (ylipainos Historiallisesta aika-

kauskirjasta. 1906); Uusi Aura (S :n numero)

n:o 258, 1910; Kotiseutu (S:n seudun numero)

n:ot 7-9, 1911; V. J. Kallio, »Piirteitä S:n kaup-

palan entisyydestä" (Uusi Aura n:o 149 1915).

j

2. Seurakunta, keisarillinen, Turun arkki-

hiippak., Perniön rovastik.; määrättiin 1906 itse-
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naiseksi kirkkoherrakunnaksi; tämä päätös voi-

tiin kuitenkin pauna toimeen vasta 1
/s 1914.

Jumalanpalveluksia pidetään vanhassa rukous-

huoneessa. V. J. A.

3. K autati e a s e m a (III 1.) Karjan-Turun
rataosalla, Perniön ja Halikon asemien välillä,

57 km Karjan asemalta, 56 km Turkuun; etäi-

syys Helsingistä 144 km. Asemalla v. 1913 oli

saapuvien matkusta jäin luku 41,774, lähtevien

45,661; saapuvaa tavaraa sain. v. 16,384 Imi.

(suurimmat erät : puutavaroita 6,293 ton., kiviä,

kalkkia ja sementtiä 1,672 ton., jauhoja ja ryj

nejä 1,492 ton.. metalliteollisuudentuotteita 1,199

ton.), lähtevää tavaraa 11,602 ton. (suurimmat

erät: puutavaroita 3,881 ton., kiviä, kalkkia y.

m. s. 1.179 ton., maitoa 941 ton., metalliteolli-

suuden tuotteita 680 ton.). /,. U-nen.

Salo (myös Sälöinen), pitäjä, Kemin
kera Pohjois-Pohjanmaan vanhin, mainitaan jo

1329. S:n pitäjän alueella oli vanhastaan tunnettu

ja paljon käytetty satama ja markkinapaikka
„Salo", jonka Pietari Brahe määriisi kaupungiksi
1649. Kaupungin niinenäkin pysyi aluksi S.,

kunnes se 1652 sai perustajansa mukaan nimen
Brahestad (suom. Raahe) senjälkeen kuin

Pietari Brahe sam. v. oli kruunulta ostanut S:n
pitäjän ja yhdistänyt sen alueen aikaisemmin
saamaansa Kajaanin vapaaherrakuntaan. V. 1652

kaupunki sai oman khran. V. 1690 kunink.

majest. päätöksellä 20 p:ltä toukok. määrättiin
Raahen kirkko emäkirkoksi yhdistetyssä R a a-

hen-Salon (1. Raahen-Saloisten) khrakunnassa,
minkä tulivat muodostamaan Raahen kaupunki
ynnä suurin osa entistä Salon emäseurakuntaa,
kun taas pienemmästä osasta tehtiin Salon
kappeli, joka sai pitää vanhan emäseura-
kunnan kirkon. — Saloon aikoinaan kuuluneesta
alueesta erotettiin sittemmin Muhoksen, Limingan,
Paltamon, Oulun. Kalajoen, Pyhäjoen, Hailuodon,

Siikajoen. Rantsilan, Pulkkila n y. m. seurakun-

nat, joista nykyjään on muodostettu kaikkiaan
47 khrakuntaa ja kappelia. — Alkuperäisestä
S : n pitäjästä viimeiseksi kantapitäjäksi jäänyt
R a a h e n-S a 1 o n (1. Raahen-Saloisten) khra-
kunta on parhaillaan muodostamisen alaisena

4:ksi eri khrakunnaksi: 1. Raahen kau-
punki; 2. Salo (tuleva Pattijoki);
3. Sälöinen (virallinen nimi ennen v :ta 1913

Salo [kappeli]!; 4. Vihanti (ks. n.). [K. G.

Leinberg. ..Finlands territoriala församlingars
namu, älder" siv. 141-151.] L. Il-nen.

Salo (ennen myös Sälöinen), tuleva Patti-
joki, osa (maalaiskunta ja maaseurakunta)
R a a li e n-S a 1 o n 1. R a a h e n-S a 1 o i s t e n
emäseurakuntaa (vrt. Salo. pitäjä). 1. Kunta.
Oulun L. Sälöisten kihlak., Salon-Saloisten -Vi-

hannin nimismiesp. Pinta-ala (v:een 1913) 332.8

km'-', josta viljeltyä maata (1910) -1.07:1 ha (siinä

luvussa luonnonniityt 3.282 ha)
;
manttaalimäärä

-''
m, talonsavuja 171. torpansavuja S5 ja muita

savuja 3 (1907); 2.071 as. (1910) ; 484 ruokakun-
taa, joista maanviljelys pääelinkeinona 320:11a

(1901); 288 hevosta, 1,427 nautaa (19121. Alue-

järjestelyn johdosta m initt ii n ii t p i n t a-a 1 a

(v:sta 1913): 2:>2. T km- ja manttaalimäärä 2l 5
/A8 ;

nykyisellä alueella 2,281 as. (1914). — Kansa
kouluja 2 (1915). Säästöpankki. — Teollisuus

laitoksia: Pattijoen meijeri. — Muinaismuistoja:
Kastellin taimi luona olevat rauniot, n. s. ,.

;

iit-

tiläiskirkko". — Historiallisia muistoja: O 1 k i-

j o k i (ks. t.) : Kirkkomäellä (Pietarininäellä)

patsas vv:ii 1808-09 sotatapausten muistomerk-
kinä. — Kirkonkylän nimitys Pattijoki. —
2. Sen r a kunt a, keisarillinen, Kuopion hiip-

pak., Raahen rovastik. ; muodostaa toistaiseksi

vielä Kaalien kaupungin kanssa yhteisen R a a-

h e n-S aion (1. Raahen-Saloisten) emäseurakun-
nan, johon kappeleina myös toistaiseksi kuuluvat
Sälöinen (Salon kappeli) ja Vihanti; jo 1S96

(sen. päät. 18 p:ltä helmik.) määrättiin Vihanti

muodostettavaksi eri khrakunnaksi ja 1901 (sen.

päiit. 27 p:ltä maalisk.i samaten Sälöinen
;

vih-

doin sen. päiit. 22 p:ltä huhtik. 1909 määrättiin

vielä Kaalien kaupunki erotettavaksi S :sta eri

khrakunnaksi. joten nykyisestä emäseurakun-
nasta muodostuu 4 uutta khrakuntaa: Raahe,

Pattijoki (Salo), Sälöinen (Salon kappeli) ja Vi-

hanti. Varhaisemmista kirkollisista vaiheista ks.

Salo, pitäjä. — Kirkko puusta, rak. 1650-lu-

vulla, perinpohjin korj. 1881 ja 1884. Raahen
kaupungilla oma uusi kirkko (rak. 1910-12), ks.

Raahe. [,,Raahe-Salo-Pattijoki" (,,Liitto" 1911,

n:o 140, A.).] L. U-nen.

Salo, Oulunsalon (ks. t.) lyhempi paikka-

kunnallinen nimitys.

Salo, ratsuvelvollinen säteri Lopen pitäjässä

Kartjärven rannalla 20 km kirkolta länsi luotee-

seen. Tila, josta lohkaistuja ovat Salmion ja

Leppäniemen (ks. n.) sekä Rautakosken ja Rii-

malan tilat, käsitti kokonaisuudessaan 9,743, c s ha.

Nyk. pinta-ala on 2,671,ao ha (0,i2es manttaalia).

S. on ollut kauan aikaa (lähes 300 vuotta?)

Sohiman-suvulla; nyk. omistaja (1915) tilan-

omistaja M. T. Helle (Sohiman). A. Es.

Salo [-o'], piirikunnanpääkaupunki Pohjois-

Italiassa, Brescian provinssissa, kauniilla pai-

kalla Garda-järven länsirannalla. S:n lahden

äärellä; 5,098 as. (1901). — Goot. kirkko, kau-

pungintalo, teatteri, muutamia oppi- ja ammatti-
kouluja. Harjoitetaan appelsiininviljelystä, likööri-

teollisuutta (cedro). — S:n luona 3 p. elok. 1796

ranskalaiset voittivat itävaltalaiset. Pari km poh-

joiseen on Garda-järven rannalla ihanan ilman-

alansa ja luontonsa vuoksi suosittu virkistys- ja

toipumispaikka Gardone monine hotelleineen

ja parantoloineen.

Salofeeni. a s e t y 1 i p a r a-a m i n o s a 1 o 1 i,

vaaleahko kiteinen jauho, jota käytetään lääk-

keenä. Sulamispiste 187-188° C S. s.

Sälöinen (myös Salon kappeli; vrt.

Salo, pitäjä). 1. Kunta. Oulun 1., Sälöisten

kihlak., Salon-Saloisten-Vihannin nimismiesp.

;

kirkolle Raahen kaupungista 5 km. Pinta-ala

(v :teen 1913) 137.2 km'-, josta viljeltyä maata
(1910) 2.521 ha (siinä luvussa luonnonniityt

1,843 ha); manttaalimäärä 1418/ie, talonsavuja

116, torpansavuja 28 ja muita savuja 2 11907):

1.718 as. (1910). 272 ruokakuntaa, joista maan-
viljelys pääelinkeinona 221:118 (1901); 107 he-

vosta, 897 nautaa (1912). Aluejärjestelyn

kautta muuttunut pinta-ala 216,8 km2 ja

manttaalimäärä 21 7
/48 ; nykyisellä alueella 2,553

as. (1914). -- Kansakouluja 2 (1915). Säästö-

pankki. 2. Seurakunta, keisarillinen,

Kuopion hiippak., Raahen rovastik.; kuuluu tois-

taiseksi kappelina Raahen-Salon emäseurakun-
taan, määrätty erotettavaksi eri khrakunnaksi
sen. piiat. 27 p:ltä niaalisk. 1901. Varhaisen»-
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mistä kirkollisista vaiheista ks. Salo, pitäjä.

— Kirkko puusta, rak. 1621 ; vanhoja katolilaisia

pyhimyksiä sekä raamatullisia seinämaalauk-
sia v:lta 1641. — 3. vrt. Salo, pitäjä ja Salo
(Pattijoki). L. H-nen.
Sälöisten kihlakunta (myös Salon kih-

1 a k.) käsittää Salon (Raahen-Salon 1. Patti-

joen), Sälöisten (1. Salon kappelin), Vihannin,
Alavieskan, Kalajoen, Raution, Ylivieskan, Sie-

vin, Pyhäjoen, Merijärven, Oulaisten, Paavolan,
Rantsilan, Siikajoen, Revonlahden ja Hailuodon
kunnat Oulun lääniä. Pinta-ala (maata) 6,357,s

km2
; väkiluku v. 1908 56,517 henkeä (=8,9 km2 :iä

kohti).

Sälöisten tuomiokunta (myös Salon tuo-
m i o k.) käsittää seuraavat 4 käräjäkuntaa: 1.

Salo (Raahe-Salo 1. Pattijoki), Sälöinen (1. Sa-

lon kappeli) ja Vihanti ; 2. Pyhäjoki, Oulainen
ja Merijärvi; 3. Kalajoki, Alavieska ja Rautio;
4. Sievi ja Ylivieska. Vaasan hovioikeuden alai-

nen.

Saloli, salisylihapon fenyliesteri, saadaan kuu-
mentamalla natriumsalisylaatin ja -fenolaatin

seosta fosforitrikloridin kanssa. Valkoisia, hei-

kosti hyvälle tuoksuvia, veteen miltei liukene-

mattomia kiteitä, jotka sulavat 42° :ssa. Käyte-
tään lääkkeenä suolitaudeissa y. m. 8. S.

Salome, juut. naisennimi: 1. Herodes Boethok-
sen ja Herodiaan tytär, joka äitinsä yllytyksestä

vaati ja sai isäpuolensa Herodes Antipaan mes-
tauttamaan Johannes Kastajan (Mat. 14i-i2 ;

Mark. 614-29). Käsitelty useissa draamoissa, m. m.
Sudermannin ,,Johannes Kastajassa" ja Oscar
Wilden „Salomessa". — 2. Galilealaisen kalas-

tajan Sebedeuksen puoliso, apostolien Jakobin ja

Johanneksen äiti, kuului Jeesuksen seuralaisiin

Mark. 15«; 16J. A. F. P.

Salomo, Davidin poika, Israelin kuningas,
hallitsi n. 970-937 e. Kr. Batseba, S:n äiti, ja

profeetta Natan, hänen kasvattajansa, saivat

Davidin vähän ennen kuolemaansa määräämään
S:n seuraajakseen syrjäyttämällä vanhemman
pojan Adonjan (1 Kun. li-246 ). S. pyrki vah-

vistamaan perimänsä laajan valtakunnan ulko-

naista valta-asemaa ja sisäistä yhteyttä. Hän
ei käynyt ainoatakaan valloitussotaa, vaan koetti

ylläpitää ystävällisiä suhteita naapurivaltioiden

kanssa. Egyptin kanssa hän sai solmituksi liiton

ja nai faaraon tyttären (1 Kun. 3i; 9ie). Davidin
aikuiset ystävälliset välit Tyyron kuninkaan Hi-

ramin kanssa jatkuivat (1 Kun. 5i ja seur. ; 9u
ja seur.). Jopa säilyi ulkonainen rauha kahden
vasallivaltion, Edomin ja Damaskoksen kanssa,

jotka tekivät itsensä riippumattomiksi (1 Kun.
11 14-25). S. voi edelleen käyttää Edomin läpi kul-

kevaa kauppatietä ja Akaba-lahden päässä ole-

vaa Esjongeheriä satamakaupunkinaan. — S. piti

hyvää huolta maansa ja pääkaupunkinsa varus-

tuksista (1 Kun. 3i ; 9i5 .i7 ja seur.; II07). Hänellä
oli itämaalaisille itsevaltiaille ominainen loppu-

maton rakentamishalu. Jerusalemin itäiselle kuk-
kulalle, ,,Davidin kaupungin" yläpuolelle hän
rakensi kuuluisan temppelinsä ynnä sarjan ko-

meita palatsirakennuksia, jotka vetivät vertoja

muiden kuningasten loistorakennuksille (1 Kun.
7i- n ). Näihin rakennustöihinsä samoinkuin lois-

teliaaseen hovielämäänsä (1 Kun. 11 3 ) sekä suu-
ren sotajoukkonsa ylläpitoon (1 Kun. 102e) S.

tarvitsi paljon rahaa. Hän osasi suuresti kartut-

taa tulojaan. Erinomaisen tuottava oli kauppa,
jonka hän järjesti yhdessä Hiramin kanssa Pu-
naiselle merelle. Heidän yhteisesti varustamansa
kauppalaivasto kulki Etelä-Arabian 1. Saaban sa-

tamissa, jotka olivat kauppayhteydessä sekä Af-
rikan itäisen rannikon että Persiantahden ran-
tamien kanssa (1 Kun. 92e ja seur.). Palestiinan
kaupan vilkastuessa lisääntyivät tulliverotkin
moninkertaisesti. Samoin oli muiden verojen
laita. Saadakseen verotuksen tehokkaaksi S. ja-

koi valtakuntansa 12 maakuntaan, joista jokai-

sen oli yhtenä kuukautena vuodessa suoritettava
kaikki, mitä kuninkaan hovi tarvitsi ylläpidok-

seen (1 Kun. 47 ja seur.). Uusi maakuntajako
hallintoineen syrjäytti vanhan heimokuntajärjes-
tyksen.

Näin muuttui kuninkuus Israelissa samanluon-
toiseksi kuin muissa itämaalaisissa valtioissa.

S:n hallitus muodostaa uuden vaiheen Israelin
yhteiskunnallisessa ja henkisessä kehityksessä. Tär-
keänä tekijänä oli siinä israelilaisten asettuminen
kanaanilaisten kaupunkeihin ja sopeutuminen hei-

dän sivistysmuotoihinsa. Kanaanilaisten kansan-
ja kulttuuriainesten sulautuminen Israeliin tuli

suurimpaan vauhtiinsa. Samalla oli kosketus Etu-
Aasian kulttuurikeskusten kanssa mitä likeisin.

Davidin aikuista kansallista kokoomusta seurasi

israelilaisen kulttuurin luomisaika. S:n pääpyr-
kimyksenä oli luoda kansastaan kulttuurivaltio,

joka. pystyisi kilpailemaan Etu-Aasian vanhojen
sivistysmaiden kanssa. — S:n suuriin ansioihin
Israelin kulttuurielämän kehittämisessä ja rikas-

tuttamisessa kuului myös kirjallisuuden edistä-

minen. S. oli itse samoinkuin isänsä runoilijana

kuuluisa; hänen kerrotaan sepittäneen 1,005 lau-

lua ja 3,000 ,,sananlaskua" 1. ajatelmaa, jotka liit-

tyivät varsinkin luonnonaineisiin (1 Kun. 532 ja

seur.). Juutalainen perintätieto asettaa hänet sa-

manlaiseen suhteeseen Raamatun hokma- 1. vii-

sauskirjallisuuteen (ks. Salomon sananlas-
k u t) kuin Davidin psalmeihin. Kieltämättä mai-
nittu kirjallisuus vastaakin S :n luonnetta.

S:n uskonnollisuudessa ilmenee samaa väljää

maailmallisuutta, joka leimaa hänen politiik-

kaansa ja muita harrastuksiaan. Hän tosin pal-

veli kansansa Jumalaa Jahvea, mutta meni suvait-

sevaisuudessaan muita uskontoja kohtaan niin

pitkälle, että rakensi öljymäelle erinäisiä pyhäk-
köjä (1 Kun. 11 7 ; 2 Kun. 23 13 ), joissa hänen haa-

remiinsa kuuluvat ulkomaalaiset prinsessat voi-

vat uhrata omille jumalilleen. Sillä osoitettiin

samalla huomaavaista kohteliaisuutta niille ul-

komaalaisille ruhtinaille, joiden kanssa S. oli lii-

tossa, kuin myös vieraille kauppiaille, jotka saa-

puivat Jerusalemiin.

S:n persoonallisuudesta ja merkityksestä on
lausuttu suuresti eriäviä arvosteluja. Jo S:n
omat aikalaiset katselivat häntä ja hänen halli-

tustaan hyvin erilaisilla silmillä. Toiselta puo-

lelta ihailtiin hiilien mahtinsa häikäisevää lois-

toa, hänen viisauttaan ja oikeamielisiä tuomioi-

taan, toiselta puolelta nuristiin hänen hallituk-

sensa raskaita rasituksia ja paheksuttiin hänen

uskonnollista löyhyyttään. Tyytymättömyyttä
vallitsi varsinkin alemmassa kansassa, jota ve-

rojen taakka pahimmin painoi. Myöskin israeli-

laisten voimakkaan vapaudentunteen oli vaikeata

sietää yksinvaltiutta niin ankaran johdonmukai-

sesti toteutettuna, kuin S:n hallituksessa. Kiu-
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saantunut oli mieliala varsinkin pohjoisten hei-

mojen keskuudessa. Niinpä puhkesi siellä jo S :n

eläessä kapina Jerobeam ben Nabatiu johdolla ja

profeetta Abijan aloitteesta (1 Kun. llse-io). S:ii

elämänkuvan varjopuolet eivät häipyneet van-

hemmasta perintätiedosta. S:n historian (1 Kun.
3-11) kirjoittaja, joka lienee elänyt 9:unellä vuo-

sis., ne tuntee selittäen, että S. loppuiällään muu-
kalaisten vaimojensa viettelemänä lankesi epä-

jumalanpalvelukseen ja siten veti päällensä on-

nettomuuksia. Tällainen S:n elämänkuvaa kah-

tiajako ei ole todellisuutta vastaava ; varjopuo-

let eivät tule yksinomaan vanhuuden päivien
osalle. Tämä puoli 8:11 jälkimaineesta painui

myöhempinä aikoina yhä enemmän unohduksiin
huikkaan temppelinrakentajan sekä mahtavan ja

viisaan hallitsijan kirkkaan kuvan rinnalla.

Niinpä Aikakirjojen (ks. t.) tekijä vaikenee siitä

kokonaan. Lopulta S:sta tehtiin kaikenlaisten

salatietojen edustaja. Ar. 11.

Salomonin-saaret (engl. S<ilo»w)i islands, saks.

Salomonit/sein). Englannille ja Saksalle kuuluva
saaristo Isossa valtameressä, Melaneesiassa.

Uuden-Guinean itäpuolella 5° ja 11° et. lev..

154° 40' ja 162° 30' it. pit.; n. 48,300 km2
,

n. 210,000 as. — Saaret ulottuvat kahtena yhden-
suuntaisena jonona luoteesta kaakkoon. Suurim-
mat pohjoisessa jonossa: Bougainville (ynnä
Buka 10,000 km 2

), Choiseul (5,850 km2
), Isa hei

I. Ysabel (5,840 km 2
), Malaita 1. Malapaina (ynnä

Maramasiki G.200 km 2
) ; eteläisessä jonossa : Uusi-

Georgia-ryhmä (3.220 km-'), jossa Vela la Velha,

Kulambangra, Kausagi ja Marovo, Hammondin-
saaret, Guadalcanar 1. Guadalcanal (6,500 km 2

),

Bauro 1. San Christoval (3.100 km 2
). Koilli-

sessa S:iin liittyy sarja pieniä laguunisaaria

(Nissan-, Carteret-. Lord Ho\ve- 1. Ongtong-Java-
y. m. ryhmät). S. ovat toistaiseksi sangen vähän
tutkittuja; sisäosat ovat aivan tuntemattomat.
Mikäli tiedetään, on saaristossa vuoriperustana
arkeisia aineksia, jotka melkein kokonaan ovat

peittyneet auorvulkaanisten ainesten alle. Tuli-

peräisestä toiminnasta kertovat solfataarit, kuu-
mat lähteet sekä tulivuori Bougainvillellä. Koralli-

kalkkimuodostumia tavataan varsinkin pienem-
millä saarilla, jotka suureksi osaksi ovat niistä

syntyneet. Rannikkoja reunustavat pitkät koralli-

riutat. Vuorisista saarista korkeimmat ovat

Bougainville (Balbi 3.100 m yi. merenp.) ja

Guadalcanar (Lammas 2.400 m yi. merenp.). —
Ilmasto kuuma 1 lämpötila rannikolla vaihtelee

-f-24°-
—-)-30

o
C). epäterveellinen, kostea; sataa

2.500-3.800 mm v:ssa. Luoteismonsuuni ja kaak-
koispasaati vuorottelevat, edellinen voimakkaim-
pana pohjoisosissa ja marras-maalisk. muuallakin,
jälkimäinen valliten etelässä ja huhti- marrask.

myös pohjoisessa. Kasvillisuus rehevää aarnio-

metsän rannikoilla mangrovErimeitä Sisämaassa
vain erittäin huokoisella maaperällä syntyy
savannikasvillisuutta. Kotimaisia nisäkkäitä ovat

vain siipij aikaiset; sika. koira ja rotta oval

muualta tuodut. — Alkuasukkaat ovat voimak-
kaita, verraten kookkaita, sangen tummaihoisia,
lait a via savi teosten ja puuleikkausten valmistajia

he ovat ihmissyöjiä, sotaisia ja ovat niin katke-

roituneet valkoisten harjoittamasta plantaasityö
miesten pakkopestauksesta. että viime aikoihin

saakka ovat tehneet saarillaan euroopp. uutis-

asut uksen ja tutkimuksen mahdottomaksi. Rodul-

taan he ovat m e 1 a n e e s i a 1 a i s i a (ks. t.). —
S:n taloudellinen merkitys on vielä aivan vähäi-

nen. Englannille kuuluvassa osassa, joka käsit-

tää kaikki muut paitsi Bougainvillen ja Bukan
1. yhteensä 384300 km- ja 150,000 as.. 1912 asui

n. 500 valkoista ja heillä oli n. 7,400 ha kookos-

palmu-, kautsukki-, bataatti-, hanaani-, puuvilla-

y. m. istutuksia: 1912-13 vienti Englannin S:sta

oli arvoltaan 2.8 milj. mk. (kopraa 1.9 milj..

tahiti-pähkinöitä 0,s milj. mk.), tuonti sinne

3.3 milj. mk. Kauppa tapahtui melkein yksin

omaan Sydneyn kanssa, Saksalle kuuluvista S :sta

in. liuu km 1'. liO.OOO as.) viedään santelipuuta ja

kilpikonnankuoriä. Siellä toimii muutamia lähe-

tysseuroja, joiden kouluissa on n. 120 oppilasta.

Englannin S : n etunenässä on Fidzi'n kuver-

nöörin alainen resident commissinner; Saksan S.

kuuluvat hallinnollisesti Saksan Uuteen-Guineaan.
— S. löysi esp. Alvaro Mendafia 1507

; löytöä

pidettiin salassa ja saaret unhottuivat kokonaan,
kunnes 200 v. myöhemmin Carteret, Bougainville

ja Surville löysivät ne uudestaan. Tarkemmin
niitä tutki Dumont d'Urville 1838. Sopimuksella
1885 Englanti ja Saksa jakoivat keskenään saa-

riston omistusoikeudet, 1899 Saksa luovutti

Englannille useimmat osalleen langenneista saa

iistä, pitäen vain Bougainvillen ja Hukan. Suur-
valtain sodan yhteydessä Austraalia talvella 1914

miehitti ne. E. E. K.

Salomon oodit (ks. Oodi), muinaiskristilli-

nen runokokoelma, jonka 42 runosta tunnettiin

ainoastaan muutamia, kirkkoisä Lactantiuksen
eräässä kirjoituksessa ja ,,Pistis Sophia" nimi-

sessä teoksessa säilyneitä otteita, kunnes 1909

Rendel Harris eräästä 300-400 v. vanhasta käsi-

kirjoituksesta löysi syyrialaisen käännöksen,
josta puuttui vain pari ensimäistä runoa; 1912
löytyi toinen. 10:nneltä vuosis. oleva syyrialai-

nen käsikirjoitus, johon sisältyi kokoelmasta run-

saasti puolet. Runot ovat alkuaan kirjoitetut

kreikaksi, mutta muussa suhteessa on niiden

alkuperä riidanalainen. Niissä on kirjava juuta-

laisten, kristillisten ja pakanallisten aatteiden ja

aiheiden sekoitus sekä vahva mytologinen väri-

tys. Todennäköisimmin ne ovat syntyneet jossa-

kin kristillis-gnostilaisessa piirissä, ehkä Egyp-
tissä, 1 :sen vuosis. lopulla tai 2:sen vuosis. alku-

puolella. S. o. ovat uskonnonhistoriallisessa suh-

teessa hyvin mielenkiintoiset ja myöskin niiden

kirjallis-esteettinen arvo on huomattava. [J. Ken
del Harris, ,,The odes and psalms of Salomon"
(2:nen pain. 1911); A. ITarnack, ..Ein judisch

christliches Psalmbuch aus dem ersten Jahr-

hundert" (1910); J. Labourt et P. Battifol, ..Les

Odes de Salomon"' (1911): G. Kittel. ..Die Oden
Salomos" (1914).] Ar. II.

Salomon psalmit, pseudepigrafinen psalmi

kokoelma, joka tavataan useissa kreik. käsikir-

joituksissa. Nämä psalmit, luvultaan IS. jotka

alkuaan ovat kirjoitetut hepreaksi, ovat 1 :seltä

vuosis. e. Kr. : muutamissa niistä i ps. 2. S. 17'

on näet selviä viittauksia Pompejuksen aikaan

(63 is e. Kr.). Lähteneinä farisealaisten pii

ristii ne ovat tärkein länteemme vanhemman
farisealaisuuden tuntemiseen ja valaisevat silloi-

sia puoluevastakohtia juutalaisten keskuudessa.

[11. Kittel. ..Die Psalmen Salomos" (Die Apo-
kryphen und Pseudepigraphen des A. T:s, herausg.

V. E. Kautzsch II. 127-148).] Ar. II.
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Salomon Saarnaaja (hepr. köhelet, kreik. ekkle-

sia'stes), V:n T:n opetuskir joihin kuuluva kirja,

joka sisältää ,,Saarnaajan" (12-12; 727; 12s- 9. 10)

mietteitä ja opetuksia. „Saarnaaja" on maail-

maa paljon nähnyt ja elämää paljon kokenut
mies, joka tutkimalla kaikkea, mitä auringon
alla tapahtuu (lu; 8i6 ) , on vakavasti pyrkinyt
hankkimaan itselleen viisautta. Hän on tul-

lut siihen pessimistiseen lopputulokseen, että

..kaikki on turhuutta" (14 ; 128 ). Pessimistisestä

maailmankatsomuksestaan huolimatta hän pitää

kiinni uskosta Jumalaan ja siveelliseen maailman-
järjestykseen teroittaen jumalanpelkoa ja nöy-

rää alistumista Jumalan käsittämättömään hal-

litukseen. ,,Saarnaaja" esittää itseään Jerusale-

missa hallitsevaksi kuninkaaksi, epäilemättä Sa-

lomoksi (li. 12) ; tämän Israelin kuninkaista rik-

kaimman ja mahtavimman suussa tulee julistus

kaiken turhuudesta erikoisen vaikuttavaksi. To-

dellisuudessa hän oli, niinkuin kirjan loppukap-
paleessa sanotaan, ,,viisas" ja kansanopettaja
sekä eli kreik. ajalla. Kirjan sekä kieli että si-

sällys, esim. viittaukset erinäisiin historiallisiin

tapahtumiin (4i3-i6 ; 9i4 -i fl ), todistavat, ettei

kirja ole kirjoitettu ennen v. 300. — Kommen-
taareja S. S:aan ovat julkaisseet m. m. W. Volck

(1889), G. Wildeboer (1898) ja C. Siegfried

(1898).

Ar. II.

Salomon sananlaskut, Raamatussa oleva

sananlaskukirja, jota ainakin osaksi on pidetty

Salomon laatimana. S. s. ynnä Jobin kirja

ja Saarnaaja edustavat kanonissa n. s. hokma-
1. viisauskirjallisuutta, joka käsittelee ihmiselä-

mää ja oikeata elämäntaitoa. Siinä annetaan ko-

kemukseen perustuvia, käytännöllisiä elämänoh-
jeita, joita noudattamalla ihminen saattaa elää

elämänsä onnellisesti. Samanlaista didaktista kir-

jallisuutta viljelivät useat muut muinaiskansat

;

niinpä on egyptiläisten kirjallisuudesta tavattu

viisauskirjoja, jotka ovat sekä sisällyksen että

muodon puolesta läheistä sukua vanhimmille hep-

realaisten S. sille. Onpa arveltu, että tämä kir-

jallisuuden laji on egyptiläisten luoma ja heiltä

levinnyt muihin kansoihin, jotka olivat Egyp-
tin kulttuurivaikutuksen alaisina. Heprealaisten

S. s:lle on uskonnollis-siveellinen pohjasävy omi-

nainen. „Niissä lyödään profeettojen opin kul-

lasta käypää rahaa ; niiden ansiona on niinmuo-
doin tämän opin kansanomaiseksi saattaminen."
— S. s.-kirja on laadittu useammasta kokoel-

masta, jotka ovat selvästi erotettavissa. Ne voi-

daan parhaiten ryhmittää seuraavasti: a) 1 :nen

kokoelma ,,Salomon sananlaskuja" (10!-22i6 )

sekä 1 :nen kokoelma ,,Viisaiden sanoja" (2217
-

2422 )
ynnä niiden liitteenä ,,Aigurin ben Laken

sanat" (30i-u) ; b) 2:nen kokoelma ,,Viisaiden

sanoja" (2423 -
34) ynnä liitteenä ,,Numerolausel-

mat" (0O15-33) ja ..Lemuelin, Massan kuninkaan
sanat" (31 1

-
9 ) ; ja c) 2:nen kokoelma „Salomon

sananlaskuja" (25i-29 27) ynnä liitteenä ,,Kunnon
perheenemännän ylistys" (31 10-37). Kirjan joh-

dantona ovat luvut 1-9, joissa kellotetaan pyrki-

mään viisauden omistamiseen. Kokoelmat ovat
muodostuneet Salomon aikoja myöhemmin, toden-

näköisesti 8-4:nnellä vuosis. ; 2:nen kokoelma
„Salomon sananlaskuja" sanotaan „Hiskian mies-
ten" laatimaksi (25i), mikä voi perustua luotet-

tavaan perintätietoon. [Kommentaareja ovat jul-

22. VIII. Painettu ">/
2 16.

kaisseet m. m. Bertheau-No\vack (1883), H. Strack
(1888), P. Volz (1911).] Ar. 77.

Salomon temppeli, kuuluisa pyhäkkö, jonka
Salomo rakennutti Jerusalemin itäiselle kum-
mulle siihen paikkaan, missä nykyisin on Kal-
liomoskeia (1 Kun. 5-7; Hes. 40 ja seur.). —
Aurinkolemppelin malliin rakennettu temppeli
oli suorakaiteen muotoinen, 27 m pitkä, 9 m le-

veä ja 13 1
/2 m korkea. Se oli siis kooltaan ver-

raten pieni, se kun ei ollut tarkoitettu seura-

kunnan kokoushuoneeksi, vaan ,,Jumalan huo-
neeksi". Fasadi oli käännetty suoraan itään,

auringon nousuun päin. Siinä oli eteinen, joka

ulkoni päärakennuksesta 4 x
j2 m. Portaat, joissa

oli 10 askelta, johtivat sisäänkäytävälle; sen

muodosti kaksi pronssista pylvästä, „jäkhln" ja

,,böas" (1 Kun. 7i5 ja seur.), jotka tyyrolainen
taiteilija Huram Abi oli valanut. Todennäköi-
sesti ne kuvasivat kahta ,,vaskivuorta", joiden

välistä auringon ajateltiin nousevan (vrt. Sak.

61 ja seur.). Eteisestä tultiin n. s. ,,
pyhään".

Siellä oli kymmenen kultaista kynttilänjalkaa,

viisi oikealla ja viisi vasemmalla kädellä

(1 Kun. 74i), jotka edustivat kiertotähtiä. „Py-
hässä" oli vielä näkyleipäpöytä ja suitsutusalt-

tari (1 Kun. 74») • „Pyhän" takana, temppelin
läntisessä osassa, oli päähuone (debir), „pyhistä

pyhin", joka oli pilkkosen pimeä, aivan niinkuin

egyptiläisten temppeleissä (vrt. 1 Kun. 8i2 LXX).
Huone oli kuutionmuotoinen (1 Kun. 620), sen-

muotoiseksi kuvitellun taivaan vastineena. Siellä

oli liitonarkki (ks. t.). — Varsinaisen temppelin

ympäri kulki kolmelta puolelta 4 1
/ 2 m:n levyi-

nen kylkirakennus, joka ulottui päärakennuksen
puoleen korkeuteen. Siinä oli kolme kerrosta, jo-

kaisessa kolmekymmentäkolme kammiota (Hes.

41 6 ), joita käytettiin pappien tarpeisiin ja va-

rastohuoneina. — Temppelirakennuksen paksut
kalkkikiviseinät olivat sileät ja jäsennöimättö-

mät; muuripinnoissa ei mainita olleen mitään
tyylittelyä tai koristelua. Pilareitakaan ei ollut

kuin mainitut kaksi. Katto oli luultavasti ta-

sainen laakakatto. — Paitsi polttouhrialttaria

on esikartanolta mainittava ,,vaskinen meri",

suuri, kahdentoista pronssisen härän kannattama
vesiallas, johon mahtui 72,800 litraa (1 Kun.

723 ja seur.). Samanlaisia ,,taivaan valta-

merta" kuvaavia vesialtaita tunnetaan babylonia-

laisten temppeleistä. Myöskin pienille, pyörillä

liikkuville vesiastioille (1 Kun. 727 ja seur.).

joissa pidettiin vihkivettä, on tavattu muualta

vastineita. — Temppelin esikartano oli ympä-
röity muurilla. Sen eteläisessä laidassa oleva

portti johti ,,toiseen esikartanoon" (1 Kun. 78 ).

jossa oli kuninkaan palatsi. Temppeli esikarta-

noineen oli yhtenä kuninkaallisten rakennusten

osana, kuninkaallisena palatsipyhättönä. Omi-

naista S. t:lle oli, ettei siinä ollut jumalankuvaa.

S. t:n hävitti Nebukadnesar 586. [de Vogiie\ „Le

temple de Jerusalem" (1864) ; Chipiez ja Per-

rot, „Le temple de Jörusalem et la maison du

Bois-Liban restitueV' (1889); Schick, „Die Stifts-

hiitte, Der Tempel in Jerusalem und der Tempel-

platz der Jetztzeit" (1896); Caldecott. „Salo-

mon's temple, its history and its structure"

(1907).] Ar. II.

Salomon tuomio, viisas, oikeamielinen tuomio,

myös vaikeasti täytettävä tuomio (ks. Salomo).
Salomon viisaus (Viisauden kirja),
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V:n T:n apokryfisia kirjoja, kreikankielinen,

kirjoitettu 1 :sellä vuosis. e. Kr. Aleksandriassa.

Tekijä on kreik. filosofiaan tutustunut juutalai-

nen, joka on häntä nuoremman Philonin (ks. t.)

hengenheimolainen. Kirja on tähdätty epäjuma-
lanpalvelusta ja epikurealaismielisten juutalais-

ten jumalattomuutta vastaan, mutta tarkoittaa

samalla juutalaisuuden suosittelemista pakanalli-

sille piireille. [K. Siegfried. ..Die Weisheit Sa-

lomos" (Die Apokryphen und Pseudepigraphen

des A. T:s herausg. v. E. Kautzsch II, 476-507).]

Ar. II.

Salona /-'>'-/, muinaisen Dalmatsian tärkein

kaupunki, sijaitsi nyk. Spalaton läheisyydessä.

Room. keisariajalla sen sotilaallinen merkitys oli

varsin suuri. N. 640 avaarit sen valloittivat.

Saloniki (kreik. Thessaloniki, slaav. Solun,

turk. Selanik), kaupunki Polijois-Kreikassa, Make-
doniassa, Aigeian-merestä Kalkidiken niemimaan
länsipuolella luoteista kohden pistävän suuren

S :n-l a h d e n sisimmässä perukassa puolikuun-

muotoisesti Kissos-vuoren juurella; 144.200 as.

(1913), joista liki puolet 1500-luvulla Espanjasta
karkoitettujen, espanjan kieltä puhuvien juuta-

laisten jälkeläisiä, lisäksi länsi-eurooppalaisia,

kreikkalaisia, turkkilaisia y. m. m. kansallisuuk-

sia. — S. tekee etäämpää viehättävän vaikutuk-

sen torneineen, valkoisille taloineen ja monine
puutarhoineen, mutta on läheltä katsoen uudis-

tuksista huolimatta kapeakatuiuen, likainen, talot

enimmäkseen vähäpätöisiä savella sivuttuja puu-

rakennuksia. Mainittakoon vanha, rappeutunut
sitadelli, monet kymmenet moskeiat (joista useat

ovat ent. kirkkoja, m. m. 500-luvulla rak.

P. Sofian ja 300-luvulla rak. P. Yrjön kirkko),

kirkot ja synagogat ; uudempia rakennuksia ovat

ottomaanisen pankin, koulujen, sairaaloiden y. m. s.

talot. Monista mieltäkiinnittävistä tähteistä roo-

malaisajalta mainittakoon n. s. Konstantinuksen
riemuportti (rak. todennäköisesti keisari Gale-

rius) entisen Via Egnatian varrella sekä hippo-

dromin portieon jäännökset. — Kouluja, myös
korkeampia, on useita. Kreik.-katolisen arkki-

piispan istuin. — Sähköraitiotie. — Harjoitetaan

melkoista nahka- ja puuvillateollisuutta, lisäksi

olut-, rauta-, tiili- y. m. tehtaita. Pääelinkeinona

kuitenkin on kauppa, jonka perustana ovat olleet

laaja kauppapiiri ikoko Makedonia, puolet Alba-

niaa y. m.) ja hyvä satama (uusi, aallonmurta-

jalla suojattu, valmistui 1901); Turkin vallan ai-

kana S:n merkitystä lisäsivät Konstantinopoliin.

Nisiin. Mitrovitsaan ja Monastiriin rakennetut

rautatiet. Vv. 1900-1005 viennin (viljaa, tupak-

kaa, silkkikoteloita, malmeja, opiumia. vuotia, vil-

laa y. m.) arvo vuosittain oli keskim. 30 miij. mk.,

tuonnin (kankaita, koneita, sokeria, kahvia y. m.)

63 milj. mk.; S. oli Konstantinopolin jäl-

keen Euroopan Turkin tärkein kauppakaupunki.
Satamassa, johon poikkeavat kaikkien tärkeim-

pien välimerenlinjain laivat, selvitettiin 1905-07

vuosittain keskim. 1,8 milj. rek.-ton. Senjälkeen-

kuin S., Bukarestin rauhassa 1913 jouduttuaan

Kreikalle, menetti suurimman osan kauppapiiris-

tään, on sen kauppa suuresti vähentynyt
;
varak-

kaimmat kauppahuoneet ovat muuttaneet pois.

Satamaoloja uhkaa lisäksi S-.n-lahden perukkaan,
viihän S:n ulkopuolelle laskevan Vardarin tuoma
liete. — Historia. S:n (vanhan ajan Thcs-

saJonVkt) per. Kassandros 315 e. Kr. vanhemman

Thermi nimisen kaupungin pohjoispuolelle. Siitä

tuli pian Makedonian tärkein kaupunki ja sit-

temmin Dyrrachiumista Bysantioniin vievän Via
Egnatian pääliunoitus. Apostoli Paavali perusti

sinne kristityn seurakunnan, jolle kirjoitti kaksi

kirjettä. Keisari Theodosiuksen käskystä 390 sur-

in. .itiin 7.000 kapinallista S:n asukasta hippo-

dromissa. Gootit ja slaavilaiset piirittivät menes-
tyksettä S:ia, mutta 904 Kyrenaikan saraseenit

\ alloitl ivat sen ja myivät 22,000 asukasta orjiksi.

Vaihtelevien kohtaloiden jälkeen S. 1430 sitkeästi

puolustauduttuaan joutui turkkilaisten valtaan.

S. oli nuorturkkilaisen liikkeen pääpesiä
;

siellä

..Yksimielisyyden ja edistyksen komitea" 1908
julisti vallankumouksen. Balkanin sodassa 8 p.

marrask. 1912 Hassan Tasin pasa antautui vasta-

rinnatta sotavoimineen (29,000 miestä) kreikka-
laisille, jotka siten saivat kaupungin haltuunsa
bulgaarialaisten saapuessa sinne seur. p. Buka-
restin rauhassa 1913 Kreikka sai pitää S:n.

E. E. K.
Salonjärvi, järvi Suojärven pitäjässä, Suo-

joen vesialueella, Suojärven länsipuolella ;
suurin

pit. pohjoisesta-etelään n. 20 km, suurin lev. n.

8 km. Keskellä järveä 5 km pitkä Salon saari,

jossa Salonkylän kylä ja kansakoulu (pienempi
osa Salonkylää sijaitsee S:n länsirannalla saa-

ren vastapäätä). S. laskee Annankoskea myöten
Annanruukin kohdalta Suojärveen. L. H-ncn.

Salon kappeli ks. Sälöinen.
Salonki (ransk. salon), sali, seurusteluhuone;

taide-esitysten kuulemista t. näkemistä varten

varattu huone; taidenäyttelyjen huoneusto, myös
itse taidenäyttely. — Pitää salonkia = kut-

sua kokoon määräaikoina kirjallinen, soitannol-

linen y. m. seurapiiri.

Salon kihlakunta ks. Sälöisten kihla-
kunta.
Salonkikivääri (ks. Salonki ja Kivääri),

pienikaliberinen kuulakivääri, jolla voi harjoi-

tella ampumista huoneessa. M. v. H.
Salonkimusiikki (ks. Salonki ja Mu-

siikki) on sellaista laulelua ja soittelua, jonka

tarkoituksena on pelkkä huvittelu. Se versoo

musiikkia harrastavan ,,suuren yleisön" kehitty-

mättömästä tai matalasta mausta ja laskelmiaan

siihen perustavain tusinasäveltäjien kevyestä

tuotteliaisuudesta. Sellaisena se on täyttävinään

hyvän helppotajuisen kotimusiikin tarvetta,

/. K.

Salonkivaunu ks. Rautatievaunu.
Salon maamieskoulu ks. Pohjankar-

tano.
Salon tuomiokunta ks. Sälöisten tuo-

miokunta.
Salottensipuli, chalottensipuli (Allium

ascalonicum), sipulikasvi, jota pidetään puna-
sipulin viljelysmuotona ja eroaa siitä siinä, että

sen sipuli on kerrottu, sillä kun muodostuu sipuli-

lehtien väliin jo ensimäisenä kesänä lukuisia

pikku sipuleja, ja siinä, etteivät varsi ja lehdet

ole turvonneita. Kukkii meillä harvoin. Sipuli

on keltaisenruskeasuomuinen, maku on miedompi
ja hienompi kuin punasipulilla. Menestyy meillä

Inarissa asti. mutta viljellään meillä, kuten

muuallakin huomattavasti vähemmän kuin puna-

sipulia. Usein sekoitetaan näitä laatuja toisiinsa.

Tieteellisen nimensä s. on saanut Ascalonin kau-

pungin mukaan (Palestiinassa), mistä seudusta jai.
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Vähästä-Aasiasta se ou kotoisin. Siitä on s.-nimi-

tyskin mukailtu. vrt. A 1 1 i u m ja Pun a-

sipuli. . K. L.

Salpa ks. Vaippaeläimet.
Salpapatamo ks. Laakso salpa.
Salpausselkä on nimenä kahdella sora- ja

hietaharjanteella, jotka yksijaksoisina rinnakkais-

kaarina rajoittavat etelässä ja kaakossa Suomen
järviylänköii. Eteläinen 1. ulompi S., jota taval-

lisimmasta S:n nimellä tarkoitetaan, alkaa

Hankoniemessä vedenalaisena särkkänä ja kulkee

sieltä Lohjanharjun nimisenä, väliin katketen,

koillissuunnassa Hollolan pitäjään Lahden länsi-

puolella. Täältä se kääntyy itäkaakkoon ja itään

kulkien, taaskin viiliin katketen, suurena kaa-

rena Saimaan kaakkoisrannalle ja sieltä koillis-

suunnassa Simpeleen ja Pyhäjärven kaakkois-

puolitse Värtsilään, jossa se päättyy. Toinen 1.

sisempi S. kulkee pari peninkulmaa edellisen

pohjoispuolella rinnakkain sen kanssa. Sekin

alkaa merenrannalla Hankoniemen luoteispuo-

lella ja kulkee sieltä Sammattiin, jossa se kat-

keaa, ja on sitten näkymättömissä aina Janak-
kalaan saakka, jossa Turengin aseman tienoilta

alkaa koillissuuntainen selänne, jota Turengin ja

Lammin välinen maantie seurottelee. Asikkalan
pitäjän ja Lammin välillä harju häviää. Vasitui-

nen sisempi S. alkaa sitten Asikkalan pitäjässä

Vesijärven luoteispuolella, missä se kulkee Vesi-

järven ja Päijänteen väliä ja sitten ulomman
S:n kanssa rinnakkaisena kaarena Saimaalle,

johon se muodostaa pitkän Kylänniemen (ks. t.).

Saimaalta se jatkaa matkaansa koilliseen, häviää

ja katkeaa paikoitellen, mutta esiintyy samassa
suunnassa uudelleen, kulkee Puruveden ja Pyhä-
järven välitse ja päättyy lopuksi luoteissuuntai-

sina harjuina Jaamankankaaseen Höytiäisen
kaakkoispuolella. S:n aines on kaikkialla

huuhtoutunutta ja kerroksellista soraa ja hietaa

s. o. samaa kuin harjuissa, jonka perustalla

S:iä voi nimittääkin harjuiksi. Erotukseksi
varsinaisista 1. pitkittäisharjuista, jotka seuraa-

vat muinaisen maajään kulkusuuntaa, sanotaan
S:ää poikittaisharjuksi ; sen kulkusuunta on
näet useimmiten kohtisuorassa maajään kulku-

suuntaa vastaan. Samaten kuin pitkittäishar-

juissa ovat S :nkin harjanteet usein pinnaltaan
kivikkoisia ja louhikkoisia: suuria kiviä on
väliin pinnalla niin runsaasti, että muunlaista
ainesta ei ole ollenkaan näkyvissä. Kaikissa
leikkauksissa on kuitenkin nähtävänä melkein
poikkeuksetta kerroksellinen sora- ja hieta-aines.

S:n muoto on vaihteleva: alkaessaan Hanko-
niemestä se muodostaa ensin matalia somerikko-
särkkiä ja leveitä hietakankaita, joiden pinta
on paikoitellen lentohietakenttiä, paikoitellen

kivikkoista kangasta. Loivarinteisen selänteen

muoto on S :llä kuitenkin jo Lappvikin luona
n. puolivälissä Hankoniemen ja Tammisaaren
välillä. Katkettuaan merenlahteen ennen Tammi-
saarta S. alkaa Tammisaaren kaupungissa mata-
lahkona harjuselänteenä ja esiintyy sitten pai-

koitellen tyypillisenä, kahden puolen saman-
laisena harjuna, paikoitellen leveäpäällystäisenä

nummena. Lohjanjärven kohdalla S. sitten

kohoaa korkeammaksi harjuselänteeksi, joka
kohoaa 60 ja 70 m yläpuolelle Lohjanjärven pin-

nan ja jolla nyt on S:lle tyypillinen muoto:
jyrkkä ja penkereinen luoteissivu, jotensakin

tasainen ja kaakkoiseen vähän kalteva päällystä
sekä leveä ja loiva, hietainen kaakkoissivu.
Samanlainen on S. Hiidenveden kohdalla, missä
se Nummelan aseman luona kohoaa 83 m yläpuo-
lelle Hiidenveden pintaa; vain vähän korkeam-
pia (n. 86 m ylempänä läheisen järven pintaa)
ovat jotkut S:n kukkulat Vesijärven eteläpuo-

lella. Hyvinkään aseman seudulla S. on sangen
leveä ja sen pinta on melkein tasainen; täl-

lainen platoomuoto on sitten pitkin matkaa
hyvin yleinen, kuten esim. Hollolassa, Utissa,

Joutsenon pitäjässä j. n. e. Leveimmillään on
eteläinen S. Hollolassa, jossa se on n. 5 km leveä.

Samanlaisia leveitä platoita on sisemmällä

S :lläkin, jossa tasaisen platoon leveys Savitai-

paleen ja Saimaan välillä on yli 5 km. Ominai-
sia S:lle ovat vielä kuoppamaisemat,
joissa on erisuuruisia, useimmiten jyrkkäsivuisia

kuoppia tasaisen platoon keskellä tahi reunalla

;

tällaisia kuoppamaisemia on etenkin siellä,

missä pitkittäisharjuja liittyy S:ään, kuten
esim. Hikiän aseman eteläpuolella, missä Hattel-

nialan harjujono yhtyy S :ään, Hollolan ja Kär-
kölän rajalla, missä Kosken harju yhtyy siihen

j. n. e. Paikoitellen S. hajaantuu yksinäisiksi

kukkuloiksi ja selänteen kappaleiksi, kuten eten-

kin itäosissaan. Yleensä on S :n pohjoinen rinne

jyrkempi ja kivikkoisempi kuin eteläinen, vaikka
on poikkeuksiakin, kuten esim. Kyliinniemi Sai-

maalla. Kuoppa- ja kukkulamaisemat ovat myös-
kin tavallisesti pohjoissivulla, tasaiset hiekka-

kankaat tavallisimmin lähempänä eteläsivua.

Itäpäässään S. muuttuu vähitellen ja melkein
huomaamatta luoteissuuntaisiksi harjuselänteiksi,

joiden jatkona on pitkittäisharjuja. Kallio-
perusta pistää usein esille S:n pinnasta,

mikä silloin käy tavallisesti hyvin kivikkoiseksi,

ja usein S. liittyy korkeampiin kalliokukkuloihin

kiertäen niiden sivuja leveinä penkereinä, kuten
Tiirismaan luona Vesijärven eteläpuolella. S:n
rinteillä on monin paikoin veden kuluttamia
pengermiä ja rantakivikolta, joita

meri on muodostanut. Kasvullisuus on

S:llä metsäkasvullisuutta, hietaisemmilla paikoin

vallitsee mänty, kivikkoiset kohdat ja pohjoiset

rinteet ovat useimmiten kuusta ja mäntyä tahi

pelkkää kuusikkoa kasvavia, kosteahkoilla rin-

teillä, etenkin missä kallioperusta on lähellä,

kasvaa edellisten seassa myöskin lehtipuita, eten-

kin koivuja. Itäosassa on kaskimailla leppä val-

lalla. Maisemat S:n kahden puolen ovat eri-

laiset. Luoteis- ja pohjoispuolella on runsaasti

järviä, kaakkois- ja eteläpuolella laajoja savi-

kenttiä. Syntynsä puolesta S. on maa-
jään reunamuodostus 1. n. s. reunamoreeni (sana

on vähän eksyttävä, kun S:ii aines ei ole n. s.

moreenia), joka on syntynyt maajään sulamis-

kaudella jäänreunan pysähtyessä pitemmäksi
aikaa sille paikalle, missä S. nyt on. Oletetaan,

että pysähtymiseen oli syynä ilmaston kiristy-

minen. Ensimäistä kylmenemistä seurasi uudel-

leen lämpimämpi aika, jolloin jäänreuna peräy-

tyi jonkun matkaa, kunnes uusi kylinäkausi

pysähdytti sen sisemmän S:n kohdalle. S :n ker-

roksellinen aines saa de Geerin teorian mukaan
selityksensä siitä, että suuret sulamisvesijoet

toivat sora- ja hieta-aineksia kasaten niitä suis-

toiksi jäänreunan ääreen mereen, joka sulamis-

kaudella peitti koko Etelä-Suomen, uiiu että
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jotkut yksinäiset kukkulat vain lienevät kohon-
neet yläpuolelle merenpinnan. Tasaiset platoot,

joiden pinta viettää loivasti ulospäin, saavat
selityksensä tällaisina suistomuodostuksina. Aika.
joka tarvittiin näin valtavan soraselänteen
muodostumiseen, on de Geerin arvelun mukaan
ollut vain n. 200 vuotta. Jään peräytyminen
S :n ulkopuolella ja molempien Srien välissä

on tapahtunut nopeasti, n. 50-150 m v :ssa.

/. L.

Salpetriere [-riä'rj, Pariisissa oleva, alkujaan
asevarikoksi perustettu suuri sairashuone, jossa

pääasiassa hoidetaan hermosairaita naisia.

Salpietari dat. sai petrae = kalliosuola) , ennen
yleinen nimitys kaikille typpihapon suoloille,

esim. kali-, natron- 1. chile-, kalkki-s. Nykyään
tarkoitetaan s :11a tavallisesti kali-s:ia 1. kalium
nitraattia.

Tavallista s:ia, KN03 , muodostuu kaikkialla,

missä orgaanisia typenpitoisia aineita mätänee
ilmassa kalisuolojen läheisyydessä. Mätänemisen
lopputuloksina ovat m. m. hiilihappo, vesi ja am-
moniakki, joka viimemainittu voi muuttua ha-

pettuen s.-bakteerien välityksellä typpihapon suo-

loiksi. Tämä tapahtuu humus-maassa yleensä.

Kuitenkin on s:n löytöpaikkoja harvassa, sillä

vesi liuottaa helposti syntyneet varastot vieden

ne mukanaan.
Suurimmat kali-s:n löytöpaikat ovat Itä-In-

tiassa. Ceylonin saarella sitä on runsaasti vuor-

ten luolissa, joihin sitä karttuu lepakkojen y. m.
jätteistä. Bengaalissa on jokien kuivunut tulva-

lieju hyvin s:n-pitoista (n. 5%). Sitäpaitsi ta-

vataan s:ia vielä Turkestanissa. Egyptissä, Ita-

liassa, Pohjois-Ameriikan Yhdysvalloissa, Es-

panjassa, Ranskassa y. m. Keinotekoisesti val-

mistetaan sitä usealla eri tavalla (ks. S a 1 p i e-

tariteollisuus). S:n käytännön arvellaan

kiinalaisten ensinnä keksineen. S. kiteytyy viirit-

töminä, kidevedettöminä pitkinä rombisina pris-

moina, jotka maistuvat suolaiselta ja kylmältä.

Se liukenee 5 reen osaan kylmää ja 0,s reen osaan
kuumaa vettä, mutta ei alkoholiin. Om.-p. 2.i.

Sulamisp. 339°. Hajaantuu kovemmin kuumen-
nettaessa hapeksi ja kaliumnitriitiksi ja vihdoin

kaliumhydroksidiksi. Räjähtää palavien aineiden

kera kuumennettaessa hapenpitoisuutensa takia.

Sria käytetään pääasiallisesti ruudin ja ilotuli-

tuslaitteiden valmistukseen, metallurgiassa, lihan

suolaamiseen, koska se säilyttää lihan punai-

sen värin, lääkkeenä y. m. Srn tuotannon mail-

massa arvosteltiin olevan 1880 53,641 tonnia.

1890 70,768 ton. ja 1900 66,625 ton. Tuotannon
väheneminen johtuu savuttoman ruudin käytäntöön
ottamisesta. Suomeen tuotiin 1913 n. 5.000 kg.

ks. C h i 1 e-s a 1 p i e t a r i. N. S.

Srn valmistusta ruvettiin harjoittamaan 1700-

luvulla Suomessa, s. o. melkein yksinomaan Etelä-

ja Keski-Pohjanmaalla. S. -latoja alettiin rakentaa

varsinkin 1760-luvulla: Pietari Gadd toimi innolla

taidon levittämiseksi rahvaan keskuuteen, niin

että sm valmistus vuosisadan lopulla jo nousi

vuosittain 6,000-9,000 leiviskään ja useat s. -lato-

jen omistajat ansaitsivat 50-100 riikintalaria

vrssa. Kaikki s. myötiin määrättyyn, verraten

alhaiseen hintaan kruunulle. Norrköpingin val-

tiopäivillä s:n pakollinen myönti lakkautettiin

vrsta 1801 alkaen, jotavastoin voimaan astui s.-

vero, l
/j leiviskää manttaalia kohden; korvauk-

seksi maksettiin 1 riikintalari 24 killinkiä lei-

viskältä. Koska muualla Suomessa sm valmis-

tus oli mitätön, täytyi s.-veroon tarvittava s.

hankkia Pohjanmaalta. Sen johdosta, ja ulko-

mailla vallitsevan sotatilan takia, srn valmistus
kohosi 30,000 leiviskään v rssa. Srn valmistuk-
sen keskustana oli Vöyri, jassa vuosittain saa-

tiin 6.000-9.000 leiviskää. .Muita s.-pitäjiä olivat

Mustasaari, Laihia, Isokyrö, Vähäkyrö, Närpiö
ja Maalahti. Napoleonin sotien päätyttyä ky
syntä ulkomailla melkein lakkasi, ja kun Ruotsi

1816 kielsi srn tuonnin Suomesta seur. vrsta al-

kaen, uhkasi s.-teolhsuutta turmio, joka olisi vai-

kuttanut sangen pahasti Pohjanmaan rahvaan
toimeentuloon. Srn vienti, joka 1814 oli ollut

11.921 leiviskää, arvoltaan 123.557 ruplaa pankko-
assignaatteja ja 1816 51,025 leiviskää, arvoltaan
581.557 ruplaa (7 c

/r koko Suomen viennistä), aleni

niin. että se 1818 arvoltaan oli enää vain 13,099
ruplaa. S. -teollisuuden pelastamiseksi säädettiin

srlle 1820 vientipalkkio (

x
/2 ruplaa Itämerelle ja

1 rupla Itämeren ulkopuolelle viedyistä srsta).

Mutta siitäkään ei ollut paljoa apua; sm vienti

oli 1821 arvoltaan 87.849 ruplaa (17.369 leivis-

kää), mutta 1825 vain 49,685 ruplaa. Ainoana
parannuskeinona pidettiin kotimaisen ruutiteh-

taan perustamista. Ensin aiottiin sellainen ra-

kentaa valtion tarkoitusta varten 1819 ostamalle

Fredriksforsin tehtaalle Satakunnassa, mutta
1825 senaatti saikin määräyksen tehdä sopimuk-
sen ruukinpatruuna Wasast jernan kanssa avus-

tuksesta, jota tämä oli anonut perustaakseen ti-

lalleen Seinäjoelle (östermyra) ruutitehtaan.

Fredriksforsia pidettiin sopimattomana ja pää-

tettiin myödä. Seinäjoen ruutitehtaasta tuli sit-

temmin Pohjanmaan salpietarin varma ostaja.

E. E. K.

Salpietaribakteerit 1. nitrobakteerit
ks. Nitrifikatsioni (vrt. myös Denitri-
fikatsioni).
Salpietarihapoke ks. Typpihapoke.
Salpietarihapoke-eetteri ks. T y p p i h a p o k e.

Salpietarihapoke-esterit ks. T y p p i h a p o k e.

Salpietarihappo ks. T y p p i h a p p o.

Salpietarihappoeetteri ks. T y p p i h a p p o.

Salpietarihappoesterit ks. T y p p i h a p p o.

Salpietarikaasu on typen oksideja, ks. T y p p i.

Salpietarikeittimö, tehdas, missä salpietaria

eristetään. Ennen oli Suomessakin sröjä sal-

pietarilatojen yhteydessä, ks. Salpietari ja

S a 1 p i e t a r i t e o 1 1 i s u u s. 8. • S.

Salpietaririkkihappo, salpietarihapon ja rikki

hapon sekoitus, jota käytetään nitreerattaessa

esim. pumpuliruudin, nitroglyseriinin y. m. s.

valmistuksessa. S. S.

Salpietarisuolahappo ks. K u n ingasvesi.
Salpietariteollisuus, typpihappoisten suolojen

eristäminen ja valmistaminen, on nykyajan tär-

keimpiä kem. teollisuuden haaroja. Sen tuottei

den saanti on määräävänä tekijänä maan
viljelyksen kehitykselle, sodankäynnille (koska

räjähdysaineitten valmistus on täydelleen riippu-

vainen srsta), väriaineteollisuudelle y. m. m.
kem. teollisuuden haaralle. V:een 1905 s. oli

vain luonnossa muodostuneiden tai muodostuvien
salpietarila jien erottamista ja puhdistamista.

Nykyään on tämän rinnalle astunut keinotekoi-

sen, ilmasta sähkön avulla synteettisesti valmis-

tettujen salpietarilajien valmistus, jonka tuotteet
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jo menestyksellä kilpailevat luonnon omien tuot-

teiden kanssa.

Kalisalpietaria tuotiin n. v :een 1850 miltei

yksinomaan Itä-Intiasta, jossa sitä kootaan

Ganges-virran seutujen humuspitoisen maan pinta-

kerroksista. Erityinen kansanluokka, n. s. sora-

vallahit kokoavat tämän kerroksen, josta kali-

salpietari hyvin alkuperäisin tavoin erotetaan

uuttamalla, kalisuoloja lisäämällä ja haihdutta-

malla liuos ensin ilmassa, sitten tulella. Näin

saatu raaka tulos sisältää vielä n. 27-42 % muita
suoloja, keittosuolaa, kaliumkloridia y. m. Uudel-

leen kiteyttäminen puhtaaksi suolaksi tapahtuu
tav. Euroopassa. V. 1900 oli Itä-Intian kalisal-

pi2tarituotanto 19.985 ton., koko maailman tuo-

tannon ollessa 66,625 ton. ; 1905 se oli 16,820 ton.

ja 1913 sen arvo oli n. 5 milj. mk.
17:nnellä ja 18:nnella vuosis., jolloin kali-

salpietarin käytäntö ruudin valmistuksessa yhä
kasvoi, alettiin hallituksien määräyksestä Unka-
rissa, Saksassa, Ruotsissa, Espanjassa ja Suo-

messakin valmistaa kalisalpietaria keinotekoisesti

salpietariladoissa 1. -tarhoissa. Nämä olivat lai-

tetut siten, että niissä voi muodostua salpietaria

samoin kuin luonnossakin. Kovalle savipohjalle

asetettiin kerroksittain löyhästi vuorotellen ruoka-

multaa ja kaikenlaatuisia mätäneviä kasvi- ja

eläinjätteitä, vähiin kalkkia y. m. Kerroksia sekoi-

teltiin tuon tuostakin ja ne pidettiin sopivan kos-

teina lantavedellä. Parin, kolmen v:n perästä,

kun tarpeellinen määrä salpietaria bakteerien

vaikutuksesta oli muodostunut, uutettiin multa
ja uutoksesta poistettiin liika-aineet. Salpietari-

latojen suojana oli tavallisesti olkikatto ja har-

vat seinät. Kerroksien tavallinen suuruus oli

11x45x1.5 m. (vrt. Salpietari.)
Tällaisten pienten puhdistamojen ja keittämöi-

den merkitys väheni sittenkuin Chilen suuret

natronsalpietarivarastot otettiin käytäntöön ja

se on nyt aivan lopussa. Ruotsissa valmistettiin

vielä 1873 n. 100 ton. kalisalpietaria ladoissa.

Kun kalisalpietarin kysyntä Krimin sodan
aikana oli tuotantoa paljon suurempi, alettiin

Saksassa muuttaa chile-salpietaria tehdasmaisesti

edelliseksi, jota sanottiin k o n v e r s i o n i s a 1-

pietariksi. Aluksi käytettiin muuttamiseen
potaskaa, mutta nykyään se tapahtuu yksinomaan
kaliumkloridin avulla. Vaihtohajaantumisen kautta
syntyy, yhtälön NaN03+KCl = KN03+NaCl mu-
kaan, kalisalpietaria ja keittosuolaa. Tavallisesti

valmistetaan ensin kuuma kaliumkloridiliuos

(om.-p. 1,2), johon lisätään chile-salpietaria. Liuosta
haihdutetaan, kunnes om.-p. on 1,5 ; silloin alkaa
keittosuola vähitellen saostua ja jääneestä liuok-

sesta saadaan haiduttamalla ja kiteyttämällä miltei

puhdasta konversionisalpietaria. Tällä tavoin val-

mistetaan nykyään suurin osa kaupassa olevaa

kalisalpietaria. V. 1906 valmistettiin tällä tavoin

koko maailmassa 46,991 ton., josta n. puolet Sak-
sassa, joka nyt kalisuolarikkautensa takia on
suurin tuotantomaa. Sam. v. vietiin Saksasta
11,564 ton., arvoltaan n. 6 milj. mk. V. 1913 ovat

luvut seuraavia: 16,058 ton., lähes 7 milj. mk.
Natronsalpietari (vrt. C h i 1 e-s a 1 p i e t a r i)

tuodaan miltei yksinomaan Chilestä, jonka suu-

rien varastojen vuoksi vielä muut löytöpaikat
esim. Transkaspiassa. Egyptissä, Saharassa ja

Kaliforniassa ovat käytäntöön ottamatta. Näiden
on laskettu vielä kestävän 40-60 v. Vienti sieltä

alkoi v:n 1820 paikkeilla, ollen alussa hyvin
pieni. Suurteollisuudeksi s. muodostui täällä vasta
n. 1852. Alussa käytettiin vain rikkaimmat ker-

rokset, nyt kelpaavat jo 15-prosenttisetkin.

Natronsalpietaria sisältävät kerrokset ovat har-

voin maanpäällisiä, tavallisesti niitä peittää

V2-3 m:n pintakerrokset. Ensin on kipsin, hie-

kan ja saven muodostama n. s. c h u c a-kerros,

tämän alla soran, saven, kivien ja rikkihappois-

ten suolojen muodostama c o s t r a-kerros, joka

vähitellen muuttuu c o n g e 1 o ksi, mikä on pää-
asiallisesti keittosuolaa ja magnesiumkloridia.
Nämä pintakerrokset räjähdytetään pois, jolloin

savikerroksen, c o b a n, päällä lepäävä natron-

salpietarikerros, caliche (paksuudeltaan 0,as-

1.5 m), tulee esiin. Caliche kuljetetaan sal-

pietaritehtaisiin (o f i ci n a s), missä se muser-
retaan ja uutetaan kuumalla vedellä. Liuoksen
annetaan kiteytyä, ja kidemassa saa kuivua ulko-

ilmassa säkkeihin pakattavaksi. Tärkeimpiä sal-

pietarisatamia ovat Iquique, Pisagua ja Caleta

Buena. Salpietarinvienti on Chilen kokonaisvien-

nistä n. */5 . S. onkin siellä pääelinkeinona.

Vv:n 1880-1902 kokonaistuotanto oli 20, 5 milj.

tonnia; 1903 se oli l,4s milj. ton., 1913 2,77 milj.

ton. Yksistään vientitullia hallitus kantoi vv.

1898-1903 keskimäärin n. 88 milj. mk. V:n 1914
vientitulli on laskettu n. 171 milj. mk :ksi.

Salpietarin ja yleensä typpiyhdistysten käytän-
nön vuosi vuodelta yhä suuretessa on jo kauan
etsitty uusia tuotantomahdollisuuksia. Ensi
sijassa on yritetty saada ilman typpi ja happi
tähän tarkoitukseen vallatuksi. Cavendish huo
masi ensimäisenä (1781), että typpihappoa muo-
dostui, kun vetyä poltettiin ilmassa. Sittemmin
(1784) hän havaitsi, että sitä muodostuu myös
sähkökipinän lyödessä läpi ilman. Ensimäisen
patentin salpietarin valmistamiselle ilmasta otti

rouva Leföbre 1859. Naville-Guye'n tapa (1895)

oli jotenkin nykyaikaisten uusimpien menetel-

mien tapainen. V. 1912 perustettiin Ameriikassn
,,Atmospheric products comp.", joka käytti

Bradley-Lovejoy'n menetelmää. Yhtiö lopetti tek

nillisten vaikeuksien takia, toimintansa 1904.

Paremmin onnistuttiin Sveitsissä v. Kowalski-
Moscickin menetelmää sovelluttaen. Mikään näistä

menetelmistä ei kuitenkaan voi kilpailla norj.

Birkeland-Eyden menetelmän (ks. t.) kanssa.
V. 1903 Birkeland ja Eyde alkoivat kokeilla pie-

nellä laboratoriuunilla ja sam. v. perustettiin

pieniä koetehtaita Frognerhileniin ja Anker-
lökkeniin (Kristiaanian luona) sekä Vassmoeniin
ja vihdoin (1905) suurempi salpietaritohdas

Notoddeniin (Telemarkissa) , jonka omisti ,,Norsk
hydroelektrisk kvadstof-aktieselskab". Sam. v.

perusti ..Badische Anilin- und Sodafabrik" koe-

tehtaan Schönherrin menetelmän tapaan. Sittem-

min perustettiin kilpailun estämiseksi 2 yhteistä

yhtiötä, jotka rakensivat Rjukan-kosken suuren
tehtaan, missä molemmat menetelmät ovat käy-

tännössä. Nykyään on edellä mainittu norj. yhtiö

aikeissa rakentaa toisenkin suuren tehtaan
Rjukan-koskelle ja ottaa käytäntöön muutkin
n. 600.000-hovosvoimaiset vesivoimansa.

Typpeä sidottaessa ilmasta tuottaa sitomisen

pysyttäminen teknillisiä vaikeuksia. Typpi ja

happi yhtyvät seuraavan yhtälön mukaan

:

N2+02 ^2NO. Reaktsioni on siis edestakainen,

ja kaasuseoksen kokoomus muuttuu lämpötilan
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ja paineen muuttuessa. Teoreettisten tutkimusten

tulokset osoittavat, että ilmaa täytyy kuumentaa
mahdollisimman äkkiä n. 2-3,000° :seen ja sit-

ten nopeasti jäähdyttää, ettei muodostunut typpi-

oksidi pääsisi hajaantumaan. Tämä voi tapahtuu

ainoastaan käyttämällä sähköliekkiä. Bradley ja

Lovejoy käyttivät monien pienten platinakärkien

viilille syntyviä sähkövalokaaria, mutta jäähdyt-

täminen ei menetelmän mukaan toiminut tyydyt-

tävästi. Birkeland-Eyden uunissa magneettikenttä

hajoittaa sähkövalokaaren ohueksi, kentän voima-

viivoja vastaan kohtisuoraksi levyksi, jonka lämpö-

tila on n. 3,200° C. Uunit ovat valuterästä ja

raudasta tehtyjä, sisältä tulenkestävillä tiililiä

verhottuja n. 3 m:n läpimittaisia rasioita. Ilma

ajetaan ventilaattorilla uunin sivuilta reikien

läpi keskustaan, missä elektrodien välinen liekki

polttaa osan ilman typpeä. Kaasuseos poistuu

erityisiä kanavia myöten uunista n. 1,000° :n

lämpöisenä.
Schönherrin uunissa vedetään taas

sähkövalokaan pitkäksi pystyssä rautatorvessa.

Toinen elektrodi on torven alapäässä ja torvi itse

on toisena elektrodina. Alhaalta ensin purkautuva
sähkövalokaari puhalletaan näin ilmavirran

mukana 5 m:n pituiseksi tasaiseksi valoliekiksi,

jonka kuumuudessa ilman typpi palaa. Uuneissa

on vielä vesijäähdytys, kuten Birkeland-Eyden-

kin uuneissa. — Uunihuoneen uuneista johdetaan

kaasuseos, joka sisältää n. 1-2 % typpioksidia,

NO, höyrykattiloiden tulitorvien läpi (jolloin sen

lämpö kuumentaen haihdutuskojeitä y. m. alenee

n. 200°:seen) suuriin hapetuskammioihin, joissa

typpioksidi muuttuu typpidioksidiksi ilman hapen
vaikutuksesta (2NO+02 = 2N02 ). Täältä se jota-

kuinkin jäähtyneenä pakotetaan ventilaattoreilla

suuriin, n. 20 m korkeisiin, 6 m:n läpimittai-

siin kvartsipaloilla täytettyihin graniittisiin tai

hiekkakivisiin absorptsionitorneihin, joissa typpi-

dioksidi ylhäältä valuvan veden kanssa muo-
dostaa typpihappoa (reaktsionin 3NO+H2 =

2HNO3+NO mukaan). Tornit ovat järjestetyt

toistensa yhteyteen siten, että yhtenäisellä kierto-

kululla saadaan kaikki muuttumaan toivotun

väkeväksi typpihapoksi. Ensimäisestä tornista

saadaan n. 40-, toisesta n. 25-, kolmannesta
15-prosenttista happoa. Viimeisessä on veden
asemesta absorptsioninesteenä soodaliuosta tai

kalkkimaitoa, jottei typen oksideja hukkautuisi.

Kalkkisalpietaria saadaan tästä siten, että typpi-

happoliuos kootaan suuriin graniittisäiliöihin,

mistä se lasketaan pienempiin kalkkikivellä täy-

tettyihin säiliöihin, missä hiilihapon poistuessa

muodostuu kalkkisalpietariliuosta. Tämä neutrali-

soidaan kalkkimaidolla ja väkevöidään haihdut-

tamalla, ja liuoksen jäähdyttyä jäähdytyshuo-
neissa viedään jähmettynyt kiteytynyt kalkki-

salpietari rouhintakoneisiin ja viedään kaupan
tynnyreissä. Tällä tavoin valmistetaan nykyään
vuosittain n. 100,000 ton. Norjan- 1. kalkki-
salpietaria. Jo 1907 valmistettiin 1,344 ton.

(arvoltaan n. 300,000 mk.). Tämä valmistaminen
on riippuvainen sähkövoiman hinnan helppou-

desta, ja Norjan korkeat vesiputoukset ovatkin
tässä suhteessa s:lle hyvin edulliset. Paitsi

kalkkisalpietaria valmistavat tehtaat vielä natron-

ja ammoniumsalpietaria, natriumnitraattia ja

väkevää typpihappoa. Kalkkisalpietaria käyte-

tään miltei yksinomaan apulannoitusaineena,

mutta sen avulla voidaan valmistaa myös kali-

salpietaria y. m. S :11a voi olla Norjassa muita-
kin kehitysmahdollisuuksia, joten maa ennen pit-

kää voi tulla tämän kem. suurteollisuuden kes-

kustaksi.

Paitsi mainitulta menetelmiä salpietarin val-

mistamiseksi ilmasta ovat vielä m. m. Paulingin

ja Moscickin menetelmät käytännössä. Ne ovat

kuitenkin viihemmänarvoisia. — Eräs tapa val-

mistaa salpietaria, jolla nyt jo on hieman talou-

dellistakin merkitystä ja jolla mahdollisesti on
suurikin tulevaisuus, on Ostwald-Brauerin mene-
telmä. Se perustuu ammoniakin hapettami-

seen ilman hapen avulla käyttämällä platinaa

y. m. katalysaattorina. Kaasut kuumennetaan
n. 1,000° :seen ja johdetaan nopeasti katalysaat-

torin yhteyteen, missä ne eivät saa olla

V1000 sekuntia kauempaa, koska silloin osa ammo-
niakista muuttuisi arvottomaksi typeksi. Lothrin-

genin Gerthessä eräs salpietaritehdas tuotti 1911

tällä tavoin 1,495 ton. ammoniakkisalpietaria.

Typenpitoisten aineiden käytännön äärettömän

monipuolisen ja yhä suurenevan kulutuksen takia

onkin kilpailu eri tuotteiden välillä hyvin suuri.

Kalkkityppi ja ammoniakki ovat m. m. s:n

kilpailijoita. Aivan varmaa ei vielä ole, että

synteettinen s. tulee yksinomaan vallitsemaan

maailman typpitarpeen tyydyttämisessä, sitten-

kuin luonnon varastot loppuvat. Toistaiseksi on

s :11a painavin merkitys, ja sen kehitys osoittaa,

ettei typpihätää tarvitse peljätä. [K. W. Jurisch,

..Salpeter und sein Ersatz" (1908) ; A. Perlick.

.,Die Luftstiekstoffindustrie" ; G. Brion, ,,Luftsal

peter".] 8. 8.

Salpingitis (ks. Salpinksi), munatorven-
tulehdus, vrt. Naistaudit.
Salpinksi (kreik. salpirjks = soittotorvi) , torvi,

munatorvi (tnba Fallopii), korvatorvi (tuba

Euslachii).

Salpinx (kreik. salpirjks), sotilassoitin (trum-

petti) .

Sal-puu ks. S h o r e a.

Salsette [sälse't], saari Etu-Intian länsiranni-

kolla, pohjoiseen Bombay'sta, jonne rautatiesilta

ja -valli; 624 km2
, 146,933 as. (1901). — Buddha-

laisia luolatemppeleitä. Bombavlaisten huviloita.

E. E. K.

Salsola, savikkakasvien heimon suku. Ainoa
meikäläinen laji kalisuola yrtti 1. otaki-
lokki (S. kali) on 15-30 cm korkea, tav. rento,

hyvin haarainen, kalju, vaaleansinivihreä, harvi-

nainen merenrantaruoho, jolla on liereät, otapäi-

set, pistävät lehdet ja valkeat t. punervat, yksit-

täin lehtihangoissa olevat kukat. S. Sodan viljel-

lään Etelä-Euroopassa soodan valmistusta varten.

K. L.

Saita. 1. Provinssi Etelä-Ameriikassa, Argen-

tiinan luoteisosassa, Chilen ja Bolivian rajalla

;

161,099 km2
. 147,657 as. (arv. 1910). — Länsiosa

on vuorista, tuottaa monenlaisia mineraaleja, itä-

osa tasankoa, enimmäkseen vielä intiaanien asuma-

alana. — 2. Edellämainitun provinssin pääkau-

punki, Hio Arias nimisen joen ja rautatien var-

rella; 30,000 as. (1911). Kansalliskollegi, pari

seminaaria; piispanistuin. — Per. 1582.

Saltarello /-e'-/, it. ja esp. tanssi nopeassa,

hyppivässä (tasa- tahi kolmijakoisessa) rytmissä.

Tavataan jo 16:nnen vuosis. sävellyksissä hidas-

liikkeisen paduanao jälkitanssina. /. K.



687 Saltatoria—Saltzman C88

Saltatoria ks. Hyppyjalkaiset.
Salten, seutu Pohjois-Norjassa, käsittää Nord-

landin aratin pohjoisosan Ofotenin ja Salten-
fjordinl. S a 1 1 f j or d i n (n. 30 km pitkä. 4-5

km leveä, 360 m syvä) tienoilla. Luonto suurenmoi-
sen kaunista. Saltenfjordenin suussa, Bodon kau-
pungin itäpuolella olevassa, kapeimmalla kohdal-
laan 150 m leveässä salmessa vuorovesiliike syn-

nyttää tavattoman voimakkaan, aina 16 solmun
nopeudella kulkevan virran, Saltstrommen.
Rannikot kalarikkaita; vuorissa vaskea, rauta-

malmia.
Salt Lake City {söit leik siti] (,,Suolajärven

kaupunki"), Utahin valtion ja mormonien pää-
kaupunki Yhdysvalloissa, valtion pohjoisosassa
viljavassa Salt lake valleyssä, 20 km etelään
Suuresta-Suolajärvestä ja 3 km Jordan-joesta
itään, usean radan risteyksessä, 1,311 m yi.

merenp. ; 92,777 as. (1910), mormonien luku-

määrä muiden (gentiles) rinnalla vähenemässä.
— Kadut suorakulmaisesti toisiaan leikkaavat,

puiden varjostamat; sähköraitiotieverkko. Kau-
pungin keskustana on Temple block-ryhmä, jossa

mormonien temppeli (rak. 1853-93), suunnaton,
soikea tabernaakkeli (1870), jonka katto on
kilpikonnankuoren muotoinen ja johon mahtuu
10.000 kuulijaa, kokoushalli (1880). Muita raken-
nuksia: Brigham Youngin kolme taloa, piispan-

palatsi, roomal.-katolinen sekä episkopaalinen
tuomiokirkko, liittorakennus, kirjasto (40,000
nid.), mormonien osuustoiminnallisen Zion's co-

operative mercantile institutionin rakennus y. m.
Monista oppi- ja sivistyslaitoksista mainittakoon
Utah university (1,224 ylioppilasta 1912; per.

1850), Latter-day saints' university (1,146 yli-

opp.), taideopisto, teatteri. Harjoitetaan suurta
teollisuutta (konepajoja, kirjapainoja, olut-,

sokeri-, jalkinetehtaita, myllyjä, teurastimoita

y. m., valmistusarvoltaan 69,4 milj. mk. 1909,

27,5 % koko valtion teollisuustuotannosta) ja

vilkasta kauppaa. •— Ulkopuolella Fort Douglasin
linnake ; kuumia terveyslähteitä. — Ensimäiset
mormonit saapuivat S. L. C:n paikalle 1847;
Brigham Youngin määräyksestä sinne heti ruvet-

tiin kaupunkia rakentamaan. Lännen kultalöytö-
jen johdosta se pian kasvoi suureksi ja tär-

keäksi läpikulkukaupungiksi. E. E. K.
Salto mortale [-ta'-] (it.), kuolemanhyppy

;

vaarallinen sirkushyppy; liian uskalias yritys.

Saltsjöbaden f-tsöbädenj, kauppala ja huvila-

kaupunki Ruotsissa, V2 tunnin junamatkan päässä
Tukholmasta länteen luonnonkauniissa ympäris-
tössä Baggensfjärden-lahden rannalla; 5.410 as.

(1913). — Varakkaampien tukholmalaisten huvi-

loita; sanatori kylpylaitoksilleen. Suosittu mat-
kailijapaikka. — Pohjoiseen S:sta on kapea Stä-

ketin salmi, jonka luona pieni ruots. sotavoima
1719 torjui venäläisten maallenousuyrityksen

;

haistelun muistomerkki pystytettiin 1905.

Saltstremmen ks. Salten.
Saltvik /-f-/. 1. Kunta, Turun ja Porin 1.,

Ahvenanmaan kihlak., Sundin-Värdön-Saltvikin-
Finströmin-Getan nimismiesp. ; Ahvenanmaan
mantereen keski- ja koillisosassa. Pinta-ala 137,

o

km2
,
josta viljeltyä maata (1910) 1,792 ha (siinä

luvussa luonnonniityt 387 ha). Manttaalimäärä
5921

/32 , talonsavuja 131, torpansavuja 91 ja

muita savuja 141 (1907). 3,074 as. (1914), joista

suomenkielisiä n. 150. 511 ruokakuntaa, joista

maanviljelys pääelinkeinona 319 :llä (1901). 265
hevosta, 1,039 nautaa (1912). — Kansakouluja 5

(1915). Säästöpankki. — Teollisuuslaitoksia:

Haraldsbyn saha ja tiilitehdas; Qvarnbon vesi-

mylly
; Bertbyn ja ödkarbyn meijerit ; Sähkö-

laitos (valaistustarkoituksiin). — Muinaismuis-
toja: Längbergsödan kivikautinen asuinpaikka;
viikinkiajan hautakumpuja y. m. — Vanhoja
kartanoita: Hagan kuninkaankartano, Germundö
ja Johannisberg. — Luonnonnähtävyyksiä: Ah-
venanmaan korkeimmat vuoret, Orrdalsklint
(132 m yi. merenp.) ja Äsgardan Kasberg S:n
pohjoisosassa; Färjsundin salmen seudut ja siitä

pitäjän sisään pistävän pitkän lahden luon-

nonihanat rannikot. — Kirkonkylän nimitys
Qvarnbo. — 2 huomattavampaa laivalaituria;

Färjsund (5 km kirkolta) ja Qvarnbo. —
2. Seurakunta, keisarillinen, Turun arkki-
hiippak., Ahvenanmaan rovastik. ; vanha seura-

kunta, jolla oli oma khra jo ainakin 1322. —
Kirkko, harmaasta kivestä, mainitaan ensi ker-

ran 1322 (vanhin Ahvenanmaan nykyisin käy-
tännössä olevista kirkoista) ; korjattiin 1858.

[A. A. Stiernman, ,,Minnesmärken i Finlands
kyrkor", siv. 126-129 (Vet. soc. bidrag n:o 38).

J

L. H-nen.
Saltykov [o'f], Mihail Jevgrafovits

(1826-89), ven. satiirikko, myös tunnettu sala-

nimellä Stsed rin; astui valtion palvelukseen
Pietarissa 1844, mutta karkoitettiin erään satii-

risen novellin johdosta („Sotkuinen juttu", 1848)
Vjatkaan, josta pääsi palaamaan 1855; oli sen-

jälkeen varakuvernöörinä Rjazanissa ja Tverissä.

mutta jätti pian virkansa ja antautui kokonaan
kirjalliseen toimintaan. Oleskelu valtakunnan eri

osissa oli tehnyt S:sta oivallisen kansanelämän,
etenkin virkamiesolojen tuntijan. Siitä olivat

todistuksena jo 1856-57 ilmestyneet maaseutu-
kuvaukset („Gubernskija otserki"), jotka tekivät

hänen nimensä tunnetuksi kautta koko Venäjän.
Uupumattomalla innolla hän jatkoi aina kuolin-

hetkeensä asti säälimätöntä arvosteluaan, jonka
esineenä olivat maaseudun kurjat olot. maa-
orjuuden seuraukset, virkamiesten mielivaltai-

suus, lahjomisjärjestelmä j. n. e. Hänen satii-

rejaan voidaan pitää kokonaisen aikakauden elä-

män ja olojen taiteellisena muistomerkkinä.
Niissä on erinomaiseen ihmistuntemukseen yhdis-

tynyt voimakasta huumoria ja lyyrillistä lentoa.

Viimeisinä elinpäivinä kirjoitettuihin teoksiin

ovat pessimismi ja surumielisyys painaneet lei-

mansa. Hänen monista teoksistaan mainittakoon:
..Kirjeitä maaseudulta", ..Ajan merkkejä", „Tas-
kentin herrat", ,,Mies- ja nais-pompadourej:i''

,,Golovlevin herrasväki". ,,Kirjeitä tädilleni",

,
,Elämän pikkumaisuuksia", ..Posehonjen (= Höl-
mölän) muinaisuus". Kootut teokset ilmestyivät

ensi kertaa 1889 9 niteessä. [N. K. Mihajlovskij.

..Krititseskije opyty" ja ..Materialy dlja litera-

turna£ro portreta Saltvkova" ; A. N. Pvpin,
„M. J. S."] V. J. M-kia.
Saltzman f-lts-J, Fredrik (1839-1914), suom.

lääkäri, lääket. toht. 1867, dosentti 1871, viini.

prof. 1879, kirurgisen kliniikan prof. 1883, lää-

kintähallituksen ylipäällikkö 1890-1902. Opiskel-

tuaan Listerin luona Edinburgh'ssä S. oli ensi-

mäinen. joka meillä ryhtyi käytännössä toteutta-

maan antiseptistä haavakäsittelyä sovittaen sen

maamme oloihin ottamalla kävtäntöön rahkasam-
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malkääreen. S:n ansioita on ajanmukaisen ki-

rurgisen sairaalan perustaminen Helsinkiin. Hä-
nen aloitteestaan syntyivät uudessa kirurgisessa

sairaalassa ensimäiset täydelliset sairaankoitaja-

tarkurssit, joiden kautta sivistyneitä naisia alet-

tiin saada sairaanhoitajattariksi. Ylipäällikkönä

S. innokkaasti toimi sairaskuoneolojemme (erito-

ten mielisairaalain) parantamiseksi, lääninsairaa-

loihin järjestettiin kursseja sairaanhoitajattaria

varten, joiden sivistystä ja taloudellisia ehtoja

hän koetti kohottaa. Hän oli puheenjohtajana
1906 asetetussa valtion komiteassa, jonka tehtä-

vänä oli laatia ehdotus terveyden- ja sairaanhoi-

don parantamiseksi maassamme. Innokkaana mu-
siikinharrastajana S. oli Helsingin musiikkiopis-

ton perustajia. S:n julkaisuista mainittakoon:
„Om septikämi" (1867), ,,Om resektion af arm-
bägs leden" (1871), „Om laparotomi vid tarm-
ocklusion" (1882), ,,Sju ovariotomier jämte strödda

meddelanden i frägor rörande ovariotomins när-

varande ständpunkt" (1877), ,,Om aflägsnandet

af sköldkörteln och dess följder" (1884). ,,Sur V
operation d'Estlander" (1884), „Ett bidrag tili

frägan om pylorusresektionen" (1886), „Om de se-

naste framstegen inom urinorganernas kirurgi"

(1890), ,,Medicinalverkets i Finland utveckling

under ären 1891-1901". Ej. v. B.

Saluen ks. S a 1 w e n.

Salunööri (ransk. jalonneur < jalon - linjasei-

väs; sotaväen suuntauslippu), soturi, jonka pai-

netinkärjessä on nahkatupella kiinnitetty pieni

lippu. S :ejä on yksi kutakin joukko-osastoa var-

ten alkaen plutoonista ylöspäin (plutoonan-, komp
panian-, pataljoonan j. n. e. s:ejä). Nämä liput

ovat eriväriset kullakin joukko-osaston komppa-
nialla. S:t ovat rintamassa joukkonsa 2:sen

rivin takana, seuraavat marssiessa lähinnä sen

jälkeen ja niiden tehtävänä on rintamalinjan
osoittaminen joukon asettuessa eri rintamamuo-
dostuksiin, jolloin heidät kutsutaan rivistä jou-

kon päällikön käskystä. S:ejä käytetään myös
n. s. seremoniamarssissa paradeissa, jolloin hei-

dät asetetaan suoraan riviin ilmaisemaan sitä

suuntaa, johon joukkojen seremoniamarssissa on
kuljettava. M. v. H.

Salus (lat., = terveys, pelastus, menestys), mui-
naisroomalaisilla olennoitu terveys t. menestys,
varsinkin valtion menestyksen jumalatar („S. pu-

blica" t. ,,S. populi Romani") ; keisariajalla S :ta

myös palveltiin keisarien suojelusjumaluutena

(„S. Augusta"). S:ta katsottiin samaksi kuin
kreik. terveydenjumalatarta Hygieiaa. E. R-n.

Saluteerata (lat. salutä're), tervehtiä, suorit-

taa tervehdys sotilaallisin kunnianosoituksin.

Salut-saaret [saly'-] (ransk. Iles du Saltit),

kolme vähäistä saarta Etelä-Ameriikan pohjois-

rannikolla, Ranskan Guayanan edustalla 50 km
Cayennestä luoteiseen. Niitä käytetään rangaistus-

siirtolana. Kuuluisaksi on tullut Pirunsaari (Ile

du Diable) Dreyfusin (ks. t.) karkoituspaikkana.

Saluuna (amer. suom., < engl. saloon),

kapakka.
Saluutti (ks. Saluteerata), tervehdys-

laukaus.

Saluzzo [-lu'tso], piirikunnanpääkaupunki Poh-

jois-Italian länsiosassa, Cuneon provinssissa,

Torinosta etelään; 16,394 as. (1901). — Goot.

tuomiokirkko (1480-1511), San Giovanni-kirkko

(rajakreivi Ludvik II :n kaunis hauta), vanha

linna; Silvio Pellicon muistopatsas. Seminaari

y. m. oppilaitoksia, teatteri. Piispanistuin. —
Silkki-, kone- y. m. teollisuutta, vilja-, karja- ja

viinikauppaa.

Salvador [-o'r] (virallisesti Republica del Sal-

vador) , tasavalta Keski-Ameriikassa, Ison valta-

meren rannikolla, 34,126 km2 (planimetristen

mittausten muk. 21,160 km2
), 1,200,000 as.,

57 km2 :liä (1913), Keski-Ameriikan valtioista

pienin, taajimmin asuttu, taloudellisesti ja val-

tiollisesti kehittynein. — S. on, lukuunottamatta

32 km leveää, merestä jyrkkärantaisena kohoavaa
alluviaalitasankoa pitkin rannikkoa, n. 600 m
korkeaa, tuliperäisistä aineksista syntynyttä,

jokien silpomaa ylätasankoa, josta monet huiput

kohoavat yli 1,500 m yi. merenp. (vilkkaasti toi-

miva tulivuori Izalco 1,640 m, korkein San Vin-

cente 2,640 m). Tuhoisat maanjäristykset taval-

lisia. Pisin joki Lempa (300 km). Paljon järviä.

— Ilmasto kuuma, koska suurin osa kuuluu

tierra calicv ie-vyöhykkeeseen (v:n keskilämpö

San Salvadorissa + 22,5° C), vain rannikolla epä-

terveellinen; sadeaika (jota S:ssa nimitetään tal-

veksi) touko-lokakuussa (v:n sademäärä San
Salvadorissa 1,680 mm). — Kasvillisuus rehevää;

ylätasangoilla paikoitellen savanneja. Verraten

köyhä eläimistö muistuttaa meksikkolaista.

Asukkaista 1901 (1.006,848 henkeä) oli

55 % intiaaneja, 40 % sekarotuisia, 4, s % val-

koisia, 0,5
<f

neekereitä. Vain Costa del Balsamon
piirikunnassa pieni, aztekilaisperäinen intiaani-

väestö on säilyttänyt kielensä ja tapansa. Muualla

puhutaan espanjan kieltä. Uskonto roomal.-katoli-

nen. Kirkkojen omaisuus on otettu takavarik-

koon ja luostarit lakkautettu. Piispa asuu pää-

kaupungissa. Kansanvalistus huonolla kannalla
;

kansakouluja 486, oppilaita 29,569 (1912). Koulu-

pakko, opetus maksuton. Korkeampia oppilaitok-

sia 20; yliopisto pääkaupungissa, pari sataa yli-

oppilasta. — Väestön lisääntyminen suuren yli-

syntyneisyyden (1912 20,5 °/oo) johdosta nopea:

maahanmuutto vähäpätöinen. — Pääelinkei-
nona on maanviljelys, joka hyvin hedelmälli-

sestä maasta tuottaa melkoisia kahvi- (95 milj.

kahvipensasta, 30 milj. kg kahvia tiliv. 1912-13),

sokeri-, tupakka-, indigo-, puuvilla- ja viljasatoja;

metsistä saadaan kautsukkia ja palsamia. Karjan-

hoito kehittymätön; 1908 oli 284,000 nautaa.

74.000 hevosta, 21,000 lammasta, 423.000 sikaa.

Vuorityö tuottaa kultaa ja hopeaa; lisäksi vuo-

rissa on vaskea, rautaa, elohopeaa y. m. Teolli-

suus kehittymätöntä, käsityömäistä. — Hallitus

on tarmokkaasti ryhtynyt rakentamaan hyviä

maanteitä, joita jo on' n. 3.200 km. Rautateitä

1911 291 km; raitioteitä 29 km. Postiasemia 117,

sähkölennätinlinioja 3,788 km, puhelinlinjoja

3.153 km (1912). Kauppalaivoja 2 purjealusta,

yhteensä 326 rek.-ton. (1911). V. 1912 S:n sata-

miin (tärkeimmät Libertad. Union ja Aeajutla)

saapui 419 yhteensä 0,7 milj. rek.-ton. vetoista

höyryalusta. — Ulkomaankauppa (1912, milj. mk.)

:

tuonti (puuvillakankaita, rautatavaroita, jauhoja

y. m.) 33,7, vienti (kahvia 38,?, kulta- ja hopea-

malmeja 4, kultaa 3, sokeria, hopeaa, indigoa,

palsamia, vuotia) 49.5. Tärkeimmät kauppatutta-

vat ovat Yhdysvallat, Saksa ja Englanti. —
Rahayksikkönä on käytännössä hopeapeso 1. -dol-

lari = 100 centavoa, nyk. = Smk. 1:93 (nimellis-

arvo Smk. 5:— ). V:sta 1897 S:ssa on kulta-
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kanta. — Mitat ja painot metriset v:sta 1885;

vanhat kastilialaiset mitat ja painot kuitenkin

vielä käytännössä.

Nyk. hallitusmuoto on v:lta 1864. Toi-

meenpanovalta on 4 v:ksi valitulla presidentillä.

Hänellä on rinnallaan 4-miehinen ministeristö.

Lakiasäätävään, yksikamariseen eduskuntaan vali-

taan 42 jäsentä 1 v:ksi erältään. Pääkaupunki
San Salvador. Paikallista hallintoa varten

S. on jaettu 14 departementtiin. Oikeushoidon

ylin ;is1(> on ylin oikeushovi. - Valtion raha-

asiat on taitavalla hallinnolla saatettu tyydyttä-

välle kannalle, tuloja lisätty ja valtiovelkaa

lyhennetty tuntuvasti. Tulot (tuonti- ja vienti-

tullista, viinaverosta y. m.) 31, s milj., menot
(valtiovelka, sotalaitos y. m.) 30, s milj. mk. 1912.

Valtiovelka 53,8 milj. mk. 1913. — Sotajoukko

rauhan aikana 15,600 miestä, sodan aikana 83,000

miestä; yleinen asevelvollisuus. Sotalaivastoa ei

ole. Vaakunasta ja lipusta ks. liitekuvaa

Lippu.
11 istoriasta Keski-Ameriikan liittoutunei-

den valtioiden tasavallan hajaantumiseen asti

1S39 ks. K e s k i-A meriikka. Seur. neljännes-

vuosisadan aikana jatkuivat sisälliset riitaisuu-

det ja sodat naapurivaltioita vastaan. Uusia liit-

toja tehtiin (S., Nicaragua, Guatemala ja Hon-
duras 1842, S., Honduras ja Nicaragua 1851),

mutta ne hajosivat pian ja 1853 S. julistautui

itsenäiseksi valtioksi. V:sta 1864 alkoi rauhalli-

sempi sisäisen kehityksen ja järjestyneitten olo-

jen aika, jonka vain kenraali Ezetan diktatuuri-

kausi 1890-94 katkaisi. Suurempia häiriöitä eivät

saaneet aikaan ulkonaiset sodatkaan: 1898 Hon-
durasia ja Nicaraguaa, 1907 Hondurasta ja

Guatemalaa ja 1908-09 Nicaraguaa vastaan. Vii-

meiseen Yhdysvallat sekaantuivat S:n puolesta.

E. E. K.

Salvain, hirsinurkka, ks. Puu liitokset.
Salvaminen = kuohitseminen (ks. t.).

Salvandy f-vädi'], N a r c i s s e A c h i 1 1 e

(1796-1856), ransk. politikko ja kirjailija; oli

1819-24 ja 1828-29 valtioneuvoston jäsenenä, liit-

tyi 1830 heinäkuun monarkiaan, tuli uudelleen

valtioneuvostoon ja valittiin edustajakamariin;

oli 1837-39 ja 1845-48 opetusasiainministerinä,

1841 lähettiläänä Madridissa; julkaissut paitsi

valtiollisia lentokirjasia m. m. Espanjan oloja

oivallisesti kuvaavan romaanin „Don Alonzo"

(1824) ja ,,Histoire de Polonne avant et sous

le roi Jean Sohieski" (1827-30). J. F.

Salvarsan, Ehrlichin antama lääkenimi hänen
laboratorissaan 1909 keksitylle (Bertheim) dioxy-

diamidoarsenobenzolille, jolla jap. oppinut H at a

teki perustavat eläinkokeet. Aine oli järjestyk-

sessä jo 606 :s orgaaninen arsenikkiyhdistys, jolla

oli kokeiltu Ehrlichin kemoterapeutisen opin mu-
kaan. Siksipä aine alussa kulki milloin Ehrlichin

„hyperidealin", milloin Hata-lääkkeen. milloin

606 :n nimellä. Vaikka 606 kemiallisena yksilönä

onkin uusi aine, niin ei sitä luonnostaan voida

„aivan uudeksi" lääkkeeksi sanoa. Sillä niin

syfiliksen kuin mitä moninaisimpien muitten tau-

tien hoidossa oli jo ennen käytetty sekä kolmi-

valenssista arsenikkia että sangen useita arse-

nikin benzoli-yhdistyksiä. Eivät myöskään ne
suunnattoman suuret lupaukset, joitten voimalla

s. 1910 äkkiä valloitti eri maat, ole yhdessä

ainoassakaan kohdassa likimainkaan täyttyneet.

Aine ei pysty yhdellä iskulla paranta-

maan tautia, ei ainakaan syfilistä (n. s. therapia

sterilisans magna) ; se ei pysty kaikkiin
taudinmuotoihin; se ei saa aikaan lopullista
parantumista, ei ainakaan useammin kuin voi

makas elohopeahoito; vaikka taudinoireet usein

häviävätkin uskomattoman nopeasti, niin paran
Uiminen on vain näennäinen, liian pintapuoli-

nen, vaillinainen; oireet ja uusinnat myöhästyvät
usein, mutta eivät jää tulematta. Pahinta kai-

kesta on se, että aine tuottaa aivan odottamatta
ankaroita arsenikkimyrkytyksia, jotka voivat

päättyä kuolemaan tai tuottaa vaikeita hermoston
tauteja. Näitä on koetettu työntää syfiliksen las-

kuun. Mutta se selitys ei sovi ainakaan niihin

tapauksiin, joissa myrkytykset ovat tavanneet

semmoisia henkilöitä, joilla ei ole koskaan ollut

syfilistä, vaan joita on s :11a hoidettu muiden
tautien vuoksi. Mentberger on selostanut

kolmena ensimäisenä s.-vuonna julaistut 274 kuo-

lemantapausta, joissa oli 41 kuppataudista vapaata.

Ehrlich itse on vähitellen huomannut, että s. ei

ollutkaan se ihannelääke. jota oli toivottu. Sen-

vuoksi on hänen johdollaan etsitty yhä uusia

ja 1912 ilmoitettiin valmisteen 914, n e o s a 1 v a r-

sanin (formaldehydisulfo'oxylihapon ja s:n

yhdistys), olevan entistä monin verroin parem-
man, jonka vuoksi vanha s. jätettäisiin pois

kaupasta. Mutta toiveet ja lupaukset eivät nyt-

kään täyttyneet. Neo-s:llakin ovat sivuvaikuiuk

sensa ja sen parantava voima on pienempi kuin

s:n. Senvuoksi sangen monet kuuluisat spesia-

listit ovat palanneet takaisin 606:een. Mutta
tuskin on enää ketään, joka uskaltaisi väittää,

että s. on lyönyt elohopean laudalta; päinvastoin

kaikki luotettavat tutkijat — Ehrlich itse etu-

nenässä — vaativat, että syfilistä on hoidettava

sekä s :11a että varsin voimakkaasti elohopealla,

ja onpa sangen suuri niittenkin luku, jotka tur-

vautuvat miltei yksistään jälkimäiseen, käyttäen

s:ia vain erikoisissa tapauksissa ja vain avus-

tavana lääkkeenä. Hoidon tulokset näyttävät kui-

tenkin olevan parhaat, jos aivan varhaisia kuppa-

tapauksia hoidetaan aluksi useilla s.-annoksilla

ja sitten jatketaan voimakkailla elohopeahoidoilla.

— S:ia annettiin alussa ihonalaisina väkevöi-

tyinä ruiskutuksina. Mutta säännöllisesti esiin-

tyvät kuoliot ruiskepesäkkeessä pakottivat kään

tymään hyvin ohennettuihin liuoksiin, joita ruis-

kutetaan laskimosuoniin. J. J. K.

Salvat (lat. ungue'ntum = voide), sekoituksia,

joissa perusmassana on paraffiinia, vahaa, talia,

lanoliinia, vaseliinia, rasvaöljyjä, hartsia y. m.

Eri tarkoituksia varten lisätään perusaineeseen

lääkkeellisesti vaikuttavia, tav. kosmeettisia

aineita kuten boorihappoa, elohopeata, lyijy-,

elohopea-, sinkki- y. m. yhdistyksiä, rikkiä, glyse-

riiniä, tärkkelystä, y. m. Käytetään haavoihin,

ihottumiin, hieromisiin, y. m. 8. 8.

Salvation army /.sj/rr'(.v» ämij tengl.) ks. Pe
1 as t u s a r m e i a.

Salvator [-vä'-J (lat.),

Salvator Rosa [-v(V-

ks. Ros a.

Salve (lat.), tervel

(misericordi se), ole tervehditty (laupeuden)

kuningatar! eräs katolinen laulu Neitsyt Marian
kunniaksi.

Salveliuus, nieriän suku, ks. Lohi.

vapahtaja.

m /. it. taidemaalari

— Salve regina
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Salwen (myös Saluen, Sahcecn, birmalaisten

Thanlioin, kiinalaisten Lukiang 1. Nukiang), joki

Taka-Intiassa, alkaa 32° 30' pohj. lev. Tibetissä,

Tangla-vuoristossa, virtaa aluksi itään, kääntyy

sitten etelään juosten pitkän matkaa Mekongin
kanssa yhdensuuntaisesti, siirtyy Kiinan alueelta

Birmaan, laskee Amherstin kohdalla Martabanin-

lahteen ; 1,649 km.-— Vuolas, koskirikas, liikenne-

merkitys vähäinen; suuremmille aluksille kulku-

kelpoinen vain suussa, ylempänä koskien väli-

sillä taipaleilla alkuasukasten veneille. — Lisä-

jokia Pon ja Thaungyin.
Salvesen, o.-y. (omistaja Aktiebolaget

T. & J. Salvesen), Suomen suurimpia saha-

liikkeitä, jonka suurin saha ja pääkonttori

on Lauritsalassa Lappeen pitäjässä. Toimi-

nimen perustivat 1882 T. W. ja J. E. Salvesen

Helsingissä, 1905 liike muutettiin o.-y:ksi (osake-

pääoma 3,500,000 mk.) ja siirrettiin Lauritsa-

laan. Osakkeet ovat perustajien käsissä. Johto-

kuntaan kuuluu perustajain ohella Emil Sal-

vesen. Yhtiö omistaa n. 250 maatilaa Saimaan
vesistön varsilla sekä n. 50 maatilaa Pohjan-

maalla Kalajoen, Lestijoen ja Pyhäjoen laaksoissa

sekä seuraavat sahat : Lauritsalan höyry-

sahan Lappeen pitäjässä, rak. 1893, täydelleen

uusittu 1906, 650 hevosv. höyrykone, 8 kaksois-

raamia. 4 reunaus-, 2 kimpi- y. m. laitteita;

Härskiänsaaren höyrysahan Ruokolahden
pitäjässä, ostettu 1897, täydelleen uusittu 1911,

•65 hevosv. höyrykone, 1 kaksoisraami, 1 reunaus-,

1 kimpi- y. m. laitoksia: Himangan höyry-

sahan Himangan pitäjässä, ostettu 1888, täydel-

leen uusittu 1900, 150 hevosv. höyrykone, 2 kak-

soisraamia, 1 reunaus-, 1 kimpi- y. m. laitteita;

Ylivieskan höyrysahan Ylivieskan pitä-

jässä, ostettu 1903, 125 hevosv. höyrykone, 1

kaksois-, 1 yksinkertainen raami, 1 reunaus-.

1 kimpi- y. m. laitteita; Haapakosken
koivusahan Jyväskylän lähellä, 70 hevosv. höyry-

kone, useita halkaisu- ja reunaussirkkeleitä.

Valmistus kaikissa sahoissa on n. 30,000 stan-

derttia, vientiarvoltaan 5 milj. mk. — Vienti

kahdesta ensinmainitusta sahasta käy Viipurin

lastauspiiriin kuuluvan Koivusaaren, Himangan
sahasta Himangan, Ylivieskan sahasta Ykspih-

lajan ja Haapakosken sahasta Valkomin sata-

man kautta. — Toiminimen työväestöön kuuluu
n. 1,000 henkeä. — S. -yhtiö omistaa vielä A k-

tiebolaget Finland w o o d c:o:n,

(per. 1872, osakepääoma 2,500,000 mk.), jonka
johtokunnan jäsenet ovat samat kuin S.-yhtiön.

Finland \voodilla on Haapakoskella Jyväskylän lä-

hellä suuri Haapakosken höyrysaha (5 raa-

mia y. m.), jonka sahaus on n. 10.000 standert-

tia vuosittain. Vientisatama Valkoni. E. E. K.

Salvetti (it. salvietta, < mlvare suojella),

lautasliina.

Salvi, Giambattista ks. Sassofer-
r a t o.

Salvia, korkeita huulikukkaisia ruohokasveja

(myös pensaita), joilla on suuret, siniset kukat
ja, tav. kapean herttamaiset lehdet. Meillä pari

satunnaisina tavattua lajia. Koristekasveina vil-

jellään puutarhoissa useita, m. m. hopeakarvaista

8. cBthiopsia,. Suvussa on n. 500 lajia. K. L.

Salviati [-Ci'-], Antonio (1816-90), it,

mosaiikkitaiteilija, opiskeli aluksi oikeustiedettä,

mutta innostui 1859, jolloin kysymys Venetsian

S. Marco-kirkon mosaiikkien uudistamisesta oli

vireillä, tutkimaan vanhaa, Venetsiassa enneu-

nin inoin kukoistanutta lasimosaiikkitekniikkaa,

jolle hän sitten omisti koko elämänsä. Yleistä

huomiota hänen työnsä ensikerran herättivät

Lontoon maailmannäyttelyssä 1862 ja Itävallan

hallitukseltakin S. tämän jälkeen sai tuntuvaa
kannatusta. S :n 1860 Muranon saarelle lähelle

Venetsiaa perustama tehdas, jota hän laajensi

myöskin 1500- ja 1600-luvun mainioiden venetsia-

laisten lasien valmistamista varten, siirtyi 1867

eräälle S:n johtamalle yhtiölle; 1877 S. vetäy-

tyi tehtaasta erilleen ja jonkun ajan berliini-

läisen mosaiikkitehtaan johtajana oltuaan palasi

takaisin Venetsiaan, perusti siellä uuden teh-

taan, joka ei kumminkaan sekään ollut pitkä-

ikäinen. S:n ja hänen työpajansa tunnetuimpia

töitä on S. Marcon mosaiikkien uudistus, Eng-
lannissa m. m. P. Paavalin katedraalin kupu-

mosaiikit. Saksassa Aachenin ja Erfurtin tuomio-

kirkkojen mosaiikit y. m. U-o N.

Salvinia, vesisaniaisiin (ks. Sanikkaiset)
kuuluvia pieniä vesikasveja, joilla 3-lehtisten

lehtikiehkurain 2 lehteä ovat veden pinnalla

uivia, eheitä, 3:s juurimaisesti haaroittunut, tyvel-

lään itiöpesäkkeistöjä kannattava. S. natans,

ainoa euroopp. laji, kasvaa pohjoisimpana Sak-

sassa. Sitä kasvatetaan usein kasvihuoneissa.

K. L.

Salvius, Johan ks. A d 1 e r-S a 1 v i u s.

Salvius Julianus [-ä'n-], roomal. oikeusoppi-

nut, eli keisari Hadrianuksen aikana, n. 130

j. Kr. Hän keräsi ja järjesti kokonaisuudeksi

room. preettorien ediktit ja julkaisi useita lain-

opillisia kirjoituksia, m. m. ,,Digesta"n.

Salvo jure [-Ö -U-J (lat.), oikeuttansa varaten.

Salvosrakennus (saks. Blockhaus), hirsiraken-

nus, ks. P u u t y y 1 i.

Salym, Obin lisäjoki vas., Toboljskin kuver-

nementissa, n. 375 km pitkä, kesällä kuljettava

vain pienillä veneillä. Rantamaat, vähälukuisia

ostjaakkeja lukuunottamatta, melkein asumatto-

mat. — S. lähtee n. 135 km:n pitkästä, 110 km
leveästä S :n-r ä m e e s t ä.

Salza [zaltsa], Hermann von (k. 1239),

saksalaisen ritarikunnan suurmestari v:sta 1210;

hänen aikanaan saks. ritarikunta asettui Preus-

siin; keisari Fredrik II :n ystävänä hän usein

esiintyi välittäjänä tämän ja paavien keskinäi-

sissä riidoissa.

Salzach [zaltsah], Tonavaan laskevan Innin

suurin lisäjoki Itävallassa ja Itävallan ja Saksan

rajalla, lähtee Itäalpeilta 2,467 m yi. merenp.,

virtaa itäänpäin Pinzgaun alppilaakson halki,

kääntyy pohjoiseen, saapuu Salzburgin luona

tasangolle, laskee Haimingin luona Inniin;

226 km. — Kulkukelpoinen Halleinista alkaen

;

käytetään kuitenkin etupäässä vain tukinuittoon.

Salzbrunn [zalts-J, kylä ja tunnetut terveys-

lähteet Saksassa, sleesiassa, Breslausta lounai-

seen, lähellä Böömin rajaa; 10,412 as. (1905).

Kylpyvieraiden luku vuosittain 7,000. — Asuk-

kaat harjoittavat lasi-, posliini-, pellavateolli

suutta, kivihiilenlouhintaa. Lähettävät kauppaan

melkoiset määrät terveysvettä. — S:n terveysläh-

teet tiedettiin jo 1300-luvulla, mutta vasta 1800-

luvulla niitä ruvettiin käyttämään.
Salzburg [ealtsburhjj. 1. Ilerttuakunta ja

Itävallan keisarikunnan kruununmaa. muodos-



695 Salzburg 696

tettu ent. samannimisestä arkkihiippakunnasta,

n. s. Alppimaita, Baierin rajalla; 7,153 km2
,

219,114 as. (1912), 30 km 2 :llä. Itävallan har-

vimmin asuttu maa. — Etelässä S:n täyttävät

mahtavat alpit Hohe Tauern (Grossvenediger

3,660 m) ja Niedere Tauern (jälkimäisen etelä-

puolella oleva Lungaun laaksoseutu Murin ylä-

juoksun ympärillä kuuluu myös S:iin), jotka

Pinzgau ja Pongau (Salzachin ja Ennsin laak-

soissa) erottavat pohjoisempana olevista, mata-
lammista S:n kalkkialpeista (Torstein 2,946 m,
Hochkönig 2,938 m). Niiden pohjoisjuurella on

palanen kumpuista tasankoa. — Joet (Salzach,

Enns, Mur, Saalach) koskirikkaita (Gasteinin ja

Tauernin putoukset y. m.) ; suurin järvi Zel-

lersee. — Ilmasto vaihteleva, terveellinen; v:n
keskilämpö pääkaupungissa -|- 8° C, sademäärä
1,116 mm. Rankkasateita usein. — Sangen van-

hoilliset asukkaat ovat kookasrakenteisia

saksalaisia (99,7 % väestöstä 1910), uskontunnus-
tukseltaan roomal. -katolisia (98,5 %). Kansan-
opetus paremmalla kannalla kuin muissa Alppi-

maissa. Korkeammista oppilaitoksista ks. S. 2.

- Sanomalehtiä 34 (1912), kaikki saksankielisiä.

- Elinkeinoista vain karjanhoito on kor-

keammalle kehittynyt; niittyjä ja alppilaitumia

on n. 42% pinta-alasta, peltoa vain n. 9%. met-

sää n. 33%. V. 1910 S:ssa oli 128.618 lehmää,

11,710 hevosta (Pinzgaussa voimakkaita työhevo-

sia), 22,583 sikaa, 35,991 lammasta ja 16,479

vuohta. Maanviljelys tuottaa ruista, vehnää,

perunoita y. m., mutta melkein puolet viljatar-

peesta on muualta tuotava. Metsänhoito sangen

tärkeä. — Vuorityön tuotteita ovat suola (Hal-

leinista; 3,4 milj. mk:n arvosta 1912), vaski-

malmi (Mitterbergistä; 1,7 milj. mk:n arvosta),

rautamalmi, marmori. Useita terveyslähteitä. —
Teollisuutta edustavat S:n kaupungin tehtaat sekä

muualla sahat, paperi-, sementti- ja oluttehtaat.

— Kauppa vähäinen. — Matkailijaliikenne sangen
vilkasta. — Rautateitä 425 km (1911). Uitto- ja

kulkukelpoisia vesiteitä 98 km (1912) ; ei yhtään
höyryaluksilla kuljettavia. — Hallinto. Pai-

kallisia asioita varten S :11a on omat maapäivät
(28 jäsentä) : pääkaupunki S. 2. Itävallan valta-

kunnanneuvostoon S. lähettää 7 jäsentä. — Vaa-
kuna kaksiosainen : vas. musta leijona kultai-

sella pohjalla, oik. hopeinen vyö punaisella poh-

jalla; maan värit: punainen, valkoinen.

E. E. K.

Nykyinen S. vastaa entistä arkkihiippakuntaa,
jonka pinta-ala oli 9,900 km 2 ja asukasluku
n. 200.000. S:n arkkipiispa oli myös paavin

legaatti ja v:sta 1750 Saksan primas. S :n apos-

toli ja ensimäinen piispa oli Rupert (v:sta 696).

Varsinaisesti järjesti hiippakunnan Bonifatius

739. V. 798 piispa Arno korotettiin arkkipiis-

paksi ja paavin iegaatiksi. — 1500-luvun alku-

aikoina elpyi S;n vuorit vö. Uskonpuhdistuksen
aikakaudella arkkipiispa Matteus Lang ja useat

hiinen seuraajistaan vainosivat protestantteja.

V. 1802 S. muutettiin maalliseksi vaaliruhtinas-

kunnaksi ja 1805 se Pressburgin rauhassa joutui

Itävallalle. V. 1809 S. annettiin Napoleonille,

joka seur. v. jätti sen Baierille, mutta 1814 Itä-

valta sai sen suurimmaksi osaksi takaisin.

V. 1S24 perustettiin S:ssa jälleen arkkihiippa-

kunta; se kuului sitten herttuakuntana Ylä-

Ttävaltaan, kunnes se 1849 tuli itsenäiseksi

kruununmaaksi. [Rieder, ,,Kurze Geschichte de.-

Landes S."] G. R.

2. Edellämainitun herttuakunnan pääkaupunki
herttuakunnan pohjoisosassa kauniilla paikalla.

Salzachin (jonka yli vie 7 rautasiltaa) varrella

Kapuzinerberg ja Mönchsberg nimisten vuorten

(650 ja 542 m yi. merenp.) juurella usean radan
risteyksessä; 36,188 as. (1910; saksalaisia). —
Salzachin vas. puolella puoliympyrässä Mönchs-
bergin (jonka lävitse vie 1767 puhkaistu tun-

neli Neutor) ja joen välissä on vanhakaupunki,
jossa kadut yleensä ovat mutkikkaat ja kaidat,

mutta jossa it. tapaan on paljon kauniita toreja

(esim. Residenzplatz, jolla 14 m korkea Hof-
brunnen-kaivo, ja Mozartplatz, jolla 1842 pysty-

tetty Mozartin muistopatsas. Usein marmorista
rak. talot ovat tasakattoiset, pihoilla ja toreilla

on paljo kaivoja ja suihkulähteitä (,,Saksalainen
Rooma"). Salzachin oik. rannalla Kapuziner
bergin juurella on uusikaupunki, jossa m. m.
suuri Kurgarten-puisto. Joen rantoja reunustavat
kauniit puistokäytävät. Esikaupunkeja: Elisabeth

vorstadt, Schallmoos oik., Miilln, Nonntal ja

Riedenburg vas. rannalla. — Huomattavia raken
nuksia paljon, useimmat vanhassakaupungissa

:

25 kirkosta mainittakoon tuomiokirkko (Rooman
Pietarinkirkon jäljennös, rak. 1614-68), romaani
lainen St. Peter (rak. 1127, uusittu 1754), jonka

takana Mönchsbergin kallioseinän juurella olevalla

hautuumaalla on 1485 rak. Margaretenkapelle ja

kallioseinässä Pyhän Maximuksen erakkoluola.

fransiskaanikirkko (alkuaan 1000-luvulta), bene-

diktiini-naisluostari kirkkoineen (rak. 1423).

St. Sebastian (joen oik. rannalla; rak. 1505-12).

S:u ainoa protestanttinen kirkko rak. 1865 (joen

oik. rannalla). Kahdeksasta luostarista vanhin ja

tärkein benediktiiniluostari St. Peter (Pyhän
Rupertin perustama), jossa m. m. 40,000 nid.

käsittävä kirjasto. Muita rakennuksia: Die Resi-

denz (ent. arkkipiispan, nyk. Toscanan suurhert-

tuan asunto, rak. 1592-1724; maalausgalleria).

Neubau (aloitettu 1588; virastoja ja oikeushovi),

Chiemseehof (rak. 1305, uusittu 1697; siinä

kokoontuvat S:n maapäivät), Carolino-Augusteum-
museo (runsaat hist. kokoelmat, kirjasto, jossa

20,000 nid. y. m.), kaupungintalo (rak. 1407.

uusittu 1675), Kurhaus, kaupunginteatteri (molem-

mat joen oik. rannalla) y. m. Mönchsbergillä on
mahtava Hohensalzburgin linna (rak. 1060-88,

komea ruhtinassali y. m.; nyk. kasarmina), josta

suurenmoinen näköala. — Oppi- ja sivistyslaitok-

sia: teologinen tiedekunta (jäte 1623 peruste-

tusta, 1810 lakkautetusta yliopistosta), pari ylä

lukioa, yläreaalikoulu, opettajaseminaari, arkki-

piispallinen pappisseminaari, kauppakoulu y. m.
— Arkkipiispanistuin. — Harjoitetaan olut-,

mylly-, soittokone-, rautatavara-, kivi-, saippua-

y. m. teollisuutta. — S. on Itävallan matkailija-

liikenteen keskustoja; 1912 siellä kävi 130,006-

matkailijaa (enemmän vain Wienissä, Inns-

bruckissa ja Mariazellissa). — Ympäristössä pal-

jon kauniita linnoja ja luonnonnähtävyyksiä:
Hellbrunnin keis. huvilinna kallioon hakattuine

teattereilleen, Sclnvarzenbergin ruhtinasten Aigen-

linna, Leopoldskronin linna, Maria Plainin

pyhiinvaelluskirkko, Gaisberg, Untersberg y. m.
— Historia. S. on 100 j. Kr. olemassa olleen,

sittemmin herulien hävittämän roomal. Juvamim
(Juvavia) nimisen mahtavan munisipion paikalla-
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S. syntyi Wormsista tulleen Pyhän Rupertin

700 v:n tienoissa perustaman luostarin ympä-
rille; 700-luvulla S. oli ensin piispanistuin,

v:sta 798 arkkipiispanistuin, johon vähitellen lii-

tettiin suuret maa-alueet. Lunevillen rauhassa

1802 ne sekularisoitiin ja 1816 liitettiin Itä-

valtaan. Lähemmin ks. S. 1. Historia.
E. E. K.

Salzkammergut [zaltskamorgut]',
alppimaa-

kunta Itävallassa, käsittää laajemmassa merki-

tyksessä Traun-joen yläjuoksun tienoot Ylä-

Itävallassa, Steiermarkissa ja Salzburgissa,

n. 1,500 km 2
, 50,000 as., ahtaammassa merki-

tyksessä vain Ylä-Itävallassa. Sen täyttävät

luonnonkauniit Salzburgin kalkkialpit, jotka var-

sinkin ovat kuuluisat ihanista järvistään: Gmtin-

dener See 1. Traunsee, Hallstätter See, Kammer-
see 1. Attersee, St. Wolfgangsee 1. Abersee y. m.:

useimmilla on höyryalusliikennettä. Luonnon-
kauneus houkuttelee S:iin suuria matkailijapar-

via: suosittuja virkistyspaikkoja: Isehl, Gmunden,
Aussee. — Nimensä S. on saanut suolarikkau-

•destaan : tuottoisia suolakaivoksia ja -lähteitä on

m. m. Hallstattissa, Ischlissä, Ausseessä, Eben-
see.ssä y. m.
Salzmann [zalts-], Christian G o 1 1-

hilf (1744-1811). saks. pedagogi. Harjoitet-

tuaan teologisia opintoja ja oltuaan jonkun aikaa

papinvirassa hän innostui siihen koulukasvatuk-

sen uudistustyöhön, joka Basedovvin johdolla oli

pantu alkuun Dessaun filantropiinissa. Vv. 1781-84

hän hoiti uskonnonopettajan tointa tässä laitok-

sessa, mutta perusti viimemain. v. Gothan lähei-

syydessä olevalle Schnepfenthalin tilalle oman,
filantropistisen kasvatuslaitoksen, joka saavutti

suuren kukoistuksen. Siinä kehitettiin ansiok-

kaasti varsinkin kotiseutuopetusta, käsityön- ja

voimistelunopetusta. S. vaikutti myöskin kas-

vatusopillisena kirjailijana. Hänen teoksistaan

ovat tunnetuimmat kansankirjaset ,,Krebsbiich-

lein", jossa sattuvasti kuvataan järjettömän kas-

vatuksen seurauksia, ja ,,Conrad Kiefer", jossa

esitetään järjellisen kasvatuksen vaatimuksia.

M. S.

Samaani, mantsu-tunguusilainen sana, jolla

eräät Keski-Siperian kansat nimittävät tietä-

jäänsä. Uskontotieteessä sillä ymmärretään n o i-

t a a, joka horrostilassa. ,,loveen lankeamalla",

suorittaa tehtävänsä. S:n toimi edellyttää eri-

koisia sairaloisia taipumuksia, jotka usein mene-
vät perintönä samassa suvussa. Huumauksen
herättämiseksi käytetään myrkyllisiä yrttejä,

taikajuomia, paastoamista y. in., vieläpä tanssia

ja rummutusta (ks. Noitarumpu). Mieli-

kuvituksen kiihottamista tarkoittanee noidan
puku, jota hän loitsiessaan käyttää. Siperialaisen

s:n asu muistuttaa joskus suurta lintua. Mah-
tiansa osoittaakseen noita suorittaa merkillisiä

temppuja ja ihmeitä. Hänen uskotaan esim. voi-

van heittäytyä palavaan nuotioon ilman että tuli

voi häntä vahingoittaa. Eivät myöskään vesi,

rajuilma eikä teräaseet saata häntä tuhota. Paitsi

tietäjänä s. esiintyy monesti myös u h r i p a p-

p i n a. Tietojensa ja taitojensa vuoksi on hänellä
tavallisesti hyvin huomattava yhteiskunnallinen
merkitys. Suuresta noidasta kerrotaan lappalais-

ten käyttäneen sellaisia kunnianimityksiä kuin
,,tunturiherra" ja ,,tunturikuningas". Kuoleman
jälkeen pidettiin etevää s: ia mahtavana haltiana.

jota pelonsekaisella kunnioituksella palvottiin ja
lyyliteltiin (ks. Samanismi). U. Ebg.
Samaden [•&*•] (reto-romaanin kielellä Same-

aan), kylä Kaakkois-Sveitsissä, Graubundenin
kanttonissa, Ylä-Engadinissa Albula-radan var-

rella Saukt Moritzin lähellä, 1,728 m yi. merenp.

;

970 as. (1900), enimmäkseen protestanttisia reto-

romaaneja. Kuuluisa ilmaparantola.

Samakeskinen ks. Konsentrinen.
Samanarvoisuus = ekvivalenssi (ks. Ekviva-

lentti).
Samanhetkinen ks. Tautokroninen.
Samanidit, iraanilainen hallitsijasuku, jonka

kantaisä persialainen Ismail as Samani, abba-
sidikalifin maaherra Farghanassa, v. 903 val-

loitti Khorasanin ja Tabaristanin ja perusti

valtakunnan, joka ulottui Kaspian-merestä Indns.

virtaan. Maanviljelys, teollisuus, kauppa, taide

ja tiede nauttivat s:n huolenpitoa ja pääsivät

loistavaan kukoistukseen. S:n aikana elivät

RudakI, persialaisten ensimäinen lyyrillinen

runoilija, ja Ibn Sinä, kuuluisa filosofi ja lää-

käri. S:n loistoaika ei kestänyt kauan. Turkki-
laiset, jotka muodostivat suurimman osan heidän
alamaisiansa, saivat vähitellen haltuunsa kaikki
korkeat virat. Eräästä turk. maaherrasta polveu-

tuivat gasnavidit (ks. t.), jotka tekivät lopun
s:n vallasta. Viimeinen samanidi, Muntasir, mur-
hattiin 1004.

A'. T-1.

Samanismi 1. noitausko, mikä uskonnon
muoto tavataan useilla luonnonkansoilla, on saa-

nut nimensä siitä, että samaanilla (ks. t.) 1. noi-

dalla on siinä hyvin tärkeä sija. S. perustuu
sielu-uskoon. Ihmisen sairastumisen ajatellaan

aiheutuvan siitä, että jokin ilkeämielinen noita

tai jostakin syystä vihastunut vainaja estää sie-

lua palaamasta takaisin ruumiiseen. Sielun vangit-

semiseen on hengillä hyvä tilaisuus varsinkin kun
tämä esiin, unen aikana kuljeksii asuntonsa ulko-

puolella. Noidan toimena on etsiä sanottu sielu

sekä palauttaa se takaisin ruumiiseen, jotta ihmi-

nen jälleen tulisi entiselleen. Päästäkseen sielu-

paran avuksi on noidan langettava tainnostilaan.

jolloin hänenkin sielunsa uskotaan ruumiista

irtautuvan. Usein se tällöin pukeutuu jonkun
eläimen muotoon. Lappalaiset ja samojedit esim.

uskovat noidan sielun voivan liikkua kalan, käär-

meen, linnun, peuran y. m. haahmossa. Noidan
sielu voi lisäksi lentää tuulispäänä tai tulena.

Vaikein ja monesti hengenvaarallinen on noidan

toimi silloin, kun manalaiset ovat vieneet sairaan

sielun tuonelaan, eivätkä mistään hinnasta suostu

sitä antamaan takaisin. Tällöin on noidan ryh-

dyttävä taisteluun manalaisten kanssa. Paitsi

sairaan parantamiseen käytetään noidan apua
usein muulloinkin, esim. kun on kutsuttava vai-

naja elossa olevien omaistensa suojelushaltiaksi

tai kun lapselle on etsittävä jonkun esivanhem-

man nimi, josta sen viihtymisen ja menestyksen
uskotaan riippuvan. Myös kaukaisten seutujen

tapahtumista, maalian kätketyistä aarteista, har-

haan kulkeneesta karjasta, suotuisasta metsän ja

veden saaliista, vihollisten salaisista hyökkäyk-
sistä, uhrijuhlien viettoajasta y. m. on noidan

tainnostilassa hankittava tietoja. S. on myös suo-

men suvun lapsuusajan uskonto. [Julius Krohn,
,,Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus"

(1894); J. Stadling, „Shamanismen i Norra
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Asien" (1912) ; V. M. Mihajlovskij, ..Shamanstvo"

(1892).] U. Big.
Samara [-mä'-]. 1. Dneprin lisäjoki vas..

Etelä-Venäjällä, Harkovan ja Jekaterinoslavin

kuvernementeissa, virtaa läntistä pääsuuntaa,

laskee Dnepriin 9 km Jekaterinoslavin kaupungin
alapuolella; 308 km. Kuljettava Novomoskovskista
alaspäin (36 km). — 2. Volgan lisäjoki vas.,

Kaakkois-Venäjällä, lähtee Obstsij syrtiltä Oren-

burgin kuvernementissa, virtaa luoteista pääsuun-

taa S:n kuvernementin halki laskien S:n kau-

pungin kohdalla Volgaan; 556 km. Ei ole kulku-

kelpoinen. — 3. Kuvernementti (ven. Samarskaja
gubcrnija) Kaakkois-Venäjällä, Volgan itäpuolella

Aasian rajalla; 151,047 km2
, 3,710,100 as. (arv.

1913), 24 km2 :llä. — S. on pinnanmuodostuksel-
taan pohjoisosassa kumpuista, laajalti mustan-
mullan peittämää maata (korkein kohta 300 m
yi. merenp. Volgan ollessa S:n kaupungin koh-

dalla 13 m yi. merenp.), johon joet ovat uurta-

neet syviä uomia; metsää pohjoisosassa on pai-

koitellen (kaikkiaan 8% koko S:n pinta-alasta

1907). Eteläosa on tasaista, metsätöntä aroa. -

—

Joet laskevat Volgaan (Tseremsan, S., Irgiz), sen

lisäjokeen Kamaan ja Uraliin (Uzenj). Kuljet-

tavia vesiteitä 1,442 km, josta höyryaluksilla

1,145 km. — Ilmasto mantereinen; S:n kau-

pungissa v:n keskilämpö -|- 4,i° C, tammikin
— 12,8° C, heinäkin -f-

21,4° C. Sademäärä alhai-

nen (S:n kaupungissa 389 mm), onneksi sataa

eniten kesäkuukausina. — Asukkaista venäläisiä

68,9 %, mordvalaisia, joku määrä votjaakkeja ja

virolaisia yhteensä 8,8 %, saksalaisia (maanvilje-

lijöinä) 8,2 %, tataareja, tsuvasseja, baskiireja

y. m. Uskontunnustukseltaan k reik. -katolisia

on 81%, muhamettilaisia 10,4%, protestantteja

6,» %, katolisia 2,i %, juutalaisia 0,i %, pari

tuhatta pakanaa. Lukutaitoisia 22, i %. Maa-
taloutta harjoittaa 86 %, käsi- ja tehdasteolli-

suutta 4.7 %, kauppaa ja liikennettä 3,3 % väes-

töstä. Pääelinkeino maanviljelys tuottaa (viljaa

yli oman tarpeen) : vehnää 2,476.400 ton. (sato

suurempi kuin missään muussa Venäjän kuver-

nementissa), ruista 849,500 ton., kauraa 296.800

ton., perunoita 293,600 ton. (1913), tattaria y. m.
Maanviljelyksen alhainen taso ja kuivat kaudet

aiheuttavat usein katoja ja huonoja vuosia (1912

esim. vehnän sato oli melkein vain puolet 1913

v:n sadosta). Vielä viljellään tupakkaa (sato

2 1
/4 milj. kg. osaksi amer. laatuja), hedelmä-

puita, vähän pellavaa y. m. Karjanhoito kehitty-

mätöntä: hevosia 1,009,100, nautakarjaa 943,900,

lampaita ja vuohia 1,510,500, sikoja 189,700 kpl.

(1913). — Tehdasteollisuus vähäinen; aksiisista

vapaan teollisuuden (myllyjä) tuotantoarvo 23,7

milj. mk., työväestö 2.831 henkeä (1910). Aksii-

sinalaisista teollisuuksista (työväestö 3,177 hen-

keä 1911) ovat mainittavat vain sokeri- (1,596

työmiestä) sekä viina- ja olutteollisuus (1,256

työmiestä). Kotiteollisuus myös kehittymätöntä.

Vuorityötä ei ole. — Kantateitä 1.542 km (1912).

— Kansakouluja 2.520 (oppilaita 219,770), keski-

kouluja 24 (opp. 7,840), ammatillisia keski- ja

alempia kouluja 21 (opp. 3,741), muita kouluja

25 (opp. 1,649). Sairaaloita 134, lääkäreitä 238

(1911). — S. jakaantuu 7 piirikuntaan. — Koko
nvk. S:n alue oli 1500-luvun alkupuoliskolle asti

tataarien, baskiirien, kalmukkien ja kirgiisien

laidunmaana. Niihin aikoihin sinne rupesi asel

tumaan ven. karkureita ja myös tsuvasseja, mord-
valaisia, 1600-luvulla rupesi tulemaan lisäksi ven.

uutisasukkaita ja 1700-luvun jälkipuolella maa-
han kutsuttuja saks. siirtolaisia (1766-88
he perustivat 36 kylää). Laidunmaitaan puo-
lustavien paimentolaisten kukistamiseksi hal-

litus 1650-luvulta alkaen rakennutti puulin-
noituslinjoja, joiden turvissa maanviljelijät
tunkeutuivat eteenpäin. — Stenka Razinin ja

Pugatsevin kapinaliikkeet tapasivat S:ssa suo-
tuisan maaperän. — 4. Edellämainitun kuverne-
mentin pääkaupunki Volgan polvekkeessa Vol-
gan vas. rannalla rautatien varrella S.-joen

suussa; 104,400 as. (1912). — Puolenkolmatta-
kymmentä kreik. -katolista kirkkoa (tuomio-
kirkko, Kasaanin Jumalanäidin kirkko, Vapah-
tajan kirkastuksen kirkko), luterilainen kirkko,
pari luostaria, Aleksanteri II :n muistopatsas.
Lukioita, reaalikouluja, seminaareja y. m.; pari

kirjastoa ja museoa. Teatteri. — Harjoitetaan
sangen vilkasta kauppaa (viljaa, karjaa, karjan-
tuotteita). Teollisuuslaitoksista mainittakoon
myllyt. Satama Volgan parhaita. — Läheisyy-
dessä tunnettuja kumissiparantoloita. — S. per.

1586 rajalinnoitukseksi tataareja vastaan. Tuli
pian tärkeäksi jokisatamaksi ja kauppapaikaksi.
V. 1670 Stenka Pazin valloitti S:n. Kuverne-
mentin pääkaupunki v:sta 1851. E. E. K.
Samarang [-ra'-], samannimisen residentti-

kunnan pääkaupunki Jaavan saarella, sen poh-
joisrannikolla rämeisessä tulva-alueessa Kali Nga-
ran suussa; 96,600 as. (1905), joista alkuasuk-
kaita 76,413, kiinalaisia 13.636, eurooppalaisia

5,162. — Satama madaltunut. Batavian jälkeen

Surabajan rinnalla Jaavan tärkeimpiä kauppa
kaupunkeja: viedään riisiä, kahvia, sokeria,

indigoa y. m.
Samaria (kreik. Sama'reia, hepr. Someron,

aram. Samara'jin, ass. Sumerina). 1. Israelin

valtakunnan pääkaupunki Omri'n ajoista v:een
722 e. Kr., jolloin Sargon sen valloitti (2 Kun.
176 ). Aleksanteri Suuri siirsi sinne makedoni-
laisia ja kaupunki helleniläistyi. Diadokkien ja

makkabealaisten sodissa se hävitettiin useita

kertoja, mutta toipui aina nopeasti. Pompejus
(v. 63) erotti sen Juudan alueesta ja liitti

Syyrian maakuntaan. Mutta S:n uusi kukoistus-

aika alkaa vasta kun Augustus lahjoitti sen

Herodes Suurelle. Tämä koristi sen useilla loisto-

rakennuksilla ja antoi sille suosijansa kunniaksi

nimen Sebaste (= Augusta). Sen mukaan paik-

kaa vieläkin nimitetään Sebastijeksi. Mainion
asemansa vuoksi, se kun sijaitsi 443 m yi.

merenp. yksinäisellä kukkulalla, joka kohosi

100 m laakson pohjasta, S. erittäin hyvin sovel-

tui puolustukseen. Paikalla toimitetut kaivaukset

ovat saattaneet päivänvaloon m. m. Augustuksen
temppelin ja vanhoja linnarakennuksia (jotka kät-

kenevät jonkun Israelin kuninkaan palatsin tai

Baalin temppelin). Osia Herodeksen pilarikadusta

ja ristiretkien aikuinen Johanneksen (Kastajan)

kirkko on myös säilynyt. — 2. Pääkaupungin
mukaan nimitettiin koko valtakuntaa S:ksi

(vrt. Ilos. 7i) ja valtakunnan kukistuttua siirtyi

nimi vastaavalle maakunnalle. Tämä muodosti

persialaiskaudella erityisen hallintopiirin, jolla

oli oma käskynhaltijansa (vrt. Esr. 4i , 17), ja

vielä 3:nnen vuosis. lopussa ja 2:sen alussa S.

esiintyy eri hallintopiirinä. Josefuksen ja U :n T :n
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käyttämä Palestiinau jako Judeaan, S:aan ja

Galileaan on muodostunut makkabealaisajalla.

A. F. P-o.

Samarialaiset, Samarian (ks. t.) asukkaat.

Myöhemmät s. olivat sekakansaa, joka oli muo-
dostunut v. 722 maahan jääneistä israelilaisista

ja sinne sittemmin siirretyistä pakanakansoista,

jotka olivat kotoisin „Babelista, Kutasta,

A\vvvasta, Hamatista ja Sefarwaimista" (vrt.

2 Kun. 17). Israelilainen aines säilyi kuitenkin

enemmistönä, vieläpä voitti uhkaavan epäjuma-

lanpalveluksenkin. Siinä se näyttää saaneen

kannatusta myöskin Juudasta (vrt. 2 Kun. 23i5).

ja se osoitti pitävänsä arvossa Jerusalemin temp-

peliä (vrt. Jer. 41 5 seur.). Mutta sen palvelema

Jahve oli kaikesta päättäen lähempänä muinais-

israelilaista kansanomaista Jahvea kuin profeet-

tain julistamaa eetillistä Jumalaa. Se lienee pää-

syitä myöhemmin esiintyvään räikeään vihamieli-

syyteen s:n ja juutalaisten välillä. Heidät

estettiin osaa ottamasta Jerusalemin temppelin

uudelleen rakentamiseen (Esr. 4i seur.), ja he

puolestaan vastustivat Nehemian (ks. t.) uudistus-

pyrintöjä. Omaksi seurakunnaksi s. näyttävät

järjestyneen jo 5:nnen vuosis. lopulla, sillä hei-

dän ensimäinen ylimmäinen pappinsa, juutalainen

Manasse, on Nehemian aikalainen (vrt. Neh.

2iq, 1328). vaikka Josefus sijoittaa hänet ereh-

dyttävästi Aleksanteri Suuren aikaan. Juutalai-

nen on myös heidän kultiinsa, mutta V:sta T:sta

he omaksuivat pyhäksi kirjakseen ainoastaan

pentateukin (ehkä siitä syystä, että profeetalliset

ja muut kirjat ovat toimitetut jerusalemilais-

juutalaisessa hengessä). Oliko heidän Garitsim-

(ks. t.) vuorella sijainnut temppelinsä jo Manas-
sen vai vasta Aleksanteri Suuren ajalla rakennettu

(Josephus), ei varmaan tiedetä. Antiokhos Epi-

ph aneen vainoilta s. säästyivät vihkimällä temp-
pelinsä Zeus-jumalalle, mutta 128 e. Kr. sen

hävitti kostoksi makkabealainen Johannes Hyr-
kanos. Viha s:n ja juutalaisten välillä oli yhä
edelleen Jeesuksen ajalla erittäin suuri (vrt. Joh.

4 9 , 848), mutta Jeesus ei sitä hyväksynyt
(Luuk. 1030 seur. : ,.laupias samarialainen")

.

Nautittuaan ensin roomalaisaikana (noin 200

e. Kr.-lOO j. Kr.) melkoista ulkonaista menes-
tystä s:n tila kuitenkin huononi Rooman valta-

kunnan tultua kristityksi, ja vihdoin Justinianus

v. 529 sulki kaikki heidän synagogansa (sellai-

nen oli Roomassakin) ja julisti heidät tavallaan

kirouksen alaisiksi. Osa kääntyi kristinuskoon,

osa pakeni Persiaan. 12:nnella vuosis. oli

Sikemissä noin tuhatkunnan henkeä käsittävä

samarialaisseurakunta (Kesareassa 200 ja Damas
kuksessa noin 400 henkeä), 17:nnellä vuosis.

seurakunta vielä Kairossa. Nykyään on s:ia

Sikemissä (Nabuluksessa) pari sataa henkeä,
Jakob ben Aron ylimmäisenä pappinaan. He nou-
dattavat erittäin ankaraa sabbatinviettoa ja odot-

tavat Messiasta (Ta'eb, s. o. palaava), joka on
oleva vähempi Moosesta, kuoleva 110 v:n van-
hana ja esiintyvä maallisena ruhtinaana. —
S:n kirjallisuudesta on tärkein pentateukki,

joka on säilynyt sekä heprealaisena (samaria-
laisilla kirjaimilla kirjoitettuna) laitoksena että

samarialaisena (länsiaramealaismurteisena) kään-
nöksenä. [J. A. Montgomery, „The Samaritans,
the earliest jewish sect, their history, theology
and literature" (1907).] A. F. P-o."

Samariittikurssi (samariitti = samaria-
lainen ; nimitys aiheutuu U:n T:n ..laupiaasta

samarialaisesta"), lyhyempi tai pitempi kurssi,

jonka tarkoituksena on tutustuttaa osanottajia
kaikkiin niihin sairaloisiin tiloihin, jotka tapa-
turmain tai muiden äkillisten sattuma in aiheut-

tamina voivat ruumista kohdata, sekä antaa
ohjeita tällaisen vamman sattuessa ensi avun
antoon. S. käsittää siis lyhyen opin äkillisesti

alkavista taudeista, tapaturmain aikaansaamista
ruumiin vammoista, verenvuodosta, sijoiltaan-

menosta, luunkatkeamista, palohaavoista, myrky-
tyksistä, tukehtumisesta, hukkumisesta, pyörty-
mis- ja tajuttomuustiloista j. n. e., opin haavan
hoidosta, veren tyrehdyttämisestä, siteen asetta-

misesta ja siteiden valmistamisesta, varalastan

panosta, sairaan käsittelystä ensi apua annet-

taessa ja kuljetettaessa sairasta, henkiin virvoit-

tamisesta, keinotekoisen hengityksen antami-
sesta j. n. e. Kurssin tarkoituksena on valmis-

taa henkilöitä, jotka tapaturman sattuessa kyke-
nevät antamaan järkiperäistä ensi apua vioittu-

neelle. Suurissa tehdaslaitoksissa, kaivoksissa ja

muissa teollisuustoimissa, joissa tapaturmavaara
on suuri, annetaankin työmiehille usein tällai-

sia kursseja, mutta tavallisessa elämässäkin voi

sattua odottamattomia tapaturmia, minkä vuoksi

s :11a on tärkeä merkitys. Muutamissa maissa
onkin perustettu erityisiä s.-seuroja, joiden tar-

koituksena on työskennellä samariitti-aatteen

levittäjinä. Y. K.
Samarin [-mä'-], Jurij Fedorovits

(1819-76), ven. kirjailija, slavofiili. Opiskel-

tuaan Moskovan yliopistossa antautui virkamie-
heksi sisäasiainministeriöön; joutui virka-asioissa

1847 Itämeren-maakuntiin, joiden kansalliset

olot herättivät hänen mielenkiintoaan. Hänen
tältä alalta olevat kirjoituksensa, ..Riian kirjeet",

olivat syynä hänen karkoitukseensa Simbirskin
lääniin. Suurta huomiota herätti hänen saksa-

laisvihollinen teoksensa ,,Okrajny Rossii", jossa

hän kuvailee Itämeren-maakuntien oloja, eten-

kin lättiläisten ja saksalaisten välisiä suhteita.

Teos, joka 1868 painettiin ulkomailla, sai aikaan
kiihkeitä vastalauseita. Jo nuorena S. viehättyi

Hegelin oppiin ; tutustuttuaan slavofiilisyyteen

hän ryhtyi innolla kannattamaan tätä suuntaa
kehittyen yhdeksi sen lah jakkaimmista edusta-

jista. Talonpoikaisen kansan syvä ihailu teki

hänestä maaorjuuden leppymättömän vihollisen.

Hän otti osaa 1857-61 niiden valiokuntien työ-

hön, jotka pohtivat talonpoikien vapauttamista,

esiintyen maalaisväestön aseman ja elämäntapo-

jen tarkkana tuntijana. Mainittakoon vielä hänen
kuuluisa poleminen teoksensa ..Jesuiitat ja hei-

dän suhteensa Venä'ään". Hänen kootut teok-

sensa ilmestyivät 1S77 10 nidoksena.

V. J. M-kka.

Samariumi, maametalleihin kuuluva harvinai-

nen kem. alkuaine. Kem. merkki Sm. at. p. 150,4.

S. -metalli on valkeanharmaa, jokseenkin kova

ja raskas (om.-p. 7,7-7,s) metalli. Esiintyy kem.
yhdistyksissä pääasiallisesti kolmiarvoisena esim.

kloridi SmCl 3 , oksidi Sm2 3 , poikkeuksellisesti

myöskin kaksiarvoisena esim. kloridi SmCU.
Samoinkuin muidenkin maametallien on s:nkin

asema alkuaineiden periodisessa järjestelmässä

epävarma. S:n keksi 1879 Lecoq de Boisbaudran.
E. M-nen.
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Samarkand. 1. Provinssi (ven. Samarkand-
skaja ohlastj) Venäjän Keski-Aasiassa, Bukharan
pohjoispuolella; 87,560 km 2

, 1,194,000 as. (aiv.

1913), 13 km2 :llä. — S. on itärajalla ja etelässä

korkeata vuoristoa (Turkestanin- ja Hissar-vuori-

jonot, joiden välissä Zeravsanin laakso; huiput

paikoitellen 5,200 m), jonka rinteillä kasvaa
monenlaista metsää, pohjoisessa ja lännessä aroa

(Nälkäaro) ja erämaata (Kizilkumin kaakkois-

osa). Joet Zeravsan (etelässä) ja Syrdarja (poh-

joisessa) ovat monihaaraisille kastelukanavineen
maanviljelyksen välttämättöminä edellytyksinä.

Ilmasto mantereinen; kesät kuumat ja kuivat

(vuotuinen sademäärä Hodzentissa 1G0 mm), sy-

däntalvella usein kovia pakkasia. — Asukkaista
uzbekeja 68%, tadzikeja 27%, kirgiisejä 3%, ve-

näläisiä 1.6%. Muhamettilaisia on 97.e%. Luku-
taitoisia 3,2%. Maataloutta harjoittaa 76,9%,
käsi- ja tehdasteollisuutta 8,i%, kauppaa ja lii-

kennettä 6,3%. Maanviljelys tuottaa vehnää

(237,800 ton. 1913), riisiä, ohraa, maissia, vii-

niä, hedelmiä (aprikooseja, persikoita, saksan-

pähkinöitä sekä meloneja) y. m. Tärkeä on
puuvillanviljely, sato 18,000 'ton. (1913); niin-

ikään silkkiäistoukanhoito. Karjanhoitoa har-

joittavat varsinkin paimentolaiset kirgiisit ja

uzbekit; hevosia 111.600, nautakarjaa 238,900,

lampaita ja vuohia 951,000 kpl., kameleja

(n. 50,000 kpl.). — Tehdasteollisuus mitätön (työ-

väestö 1910 n. 250 henkeä), mutta käsiteollisuus

huomattava, tuottaen m. m. monenlaisia kankaita
ja kangasteoksia. — Keski-Aasian rautatie kulkee

S:n poikki (S:ssa 486 km). — Kansakouluja 39

(opp. 2,634), keskikouluja 3 (opp. 884), 1 maa-
taloudellinen koulu (43 opp.), 2,173 ei-kristittyä

koulua (opp. 19.407; 1912). Sairaaloita 17, lääkä-

reitä 26 (1911). — S. jakaantuu 4 piirikuntaan.
— S. muodostettiin 1887 entisestä Zeravsanin
piiristä. — 2. Edellämainitun provinssin pää-

kaupunki, hedelmällisellä, kastelukanavien halko-

malla tasangolla 6 km Zeravsanin vas. rannasta,

rautatien varrella; 81,810 as. (1911). — Jakaan-
tuu vanhaan, kapeakatuiseen, matalan muurin
ympäröimään alkuasukaskaupunkiin, sekä 1871

perustettuun, puistokatuiseen ven. kaupunkiin
edellisen länsipuolella; molempien välissä on venä-

läisten uusima sitadelli (eräässä sitadellin lin-

nassa Timurin valtaistuinkivi Koktas). Alku-
asukaskaupungin keskustana on neliskulmainen

Registan-tori, jota ympäröivät Sirdarin, Tillah-

kari'n ja Ulugbegin moskeiat medreseineen.

Basaari on verraten leveäkatuinen. Sitadellin

eteläpuolella on 34 m korkea, sinikupuinen

Timurin mausoleum (Guremir), jossa m. m. kah-

den mahtavan nefriittimöhkäleen peittämä Timurin
hauta. Vielä mainittakoon Timurin lempivaimonsa
muistoksi rakennuttaman Bibikhanumin mos-
keian rauniot sekä Sahsindan suurenmoinen
mausoleum ryhmä. Vanhankaupungin pohjois-

puolella on Afrosiab, ent. Marakandan paikka.
— Paljon muhamettilaisia oppilaitoksia, muuta-
mia ven. kouluja, teatteri, kirjasto. — Asuk-
kaat harjoittavat etenkin puutarhanhoitoa (viinin-

viljely huomattava), lisäksi silkki- ja puuvilla-

kankaiden kudontaa, nahka-, savenvalu- y. m. s.

teosten valmistusta sekä melkoista kauppaa. —
S., jonka kreikkalaiset tunsivat nimellä Mara-
kanda, kiinalaiset nimillä Tsin ja Semafiigan, on

todennäköisesti Keski-Aasian vanhimpia kaupun-

keja. Aleksanteri Suuri valloitti sen 329, arabia-

laiset 600-luvulla. Tsingiskaani 1221 (jolloin sitä

sanotaan puolustaneen 110,000 miestä). Timur
teki sen 1369 valtakuntansa pääkaupungiksi, jol-

laisena se saavutti tavattoman suuren taloudel-

lisen, taiteellisen ja tieteellisen kukoistuksen.

Asukkaita siinä siihen aikaan oli 150,000. Uzbe
kit valloittivat S:n 1499 ja muuttivat pääkau
pungin Bukharaan ja 1700-luvun alussa se oli

melkein autiona. Venäläiset valloittivat sen 1868.

E. E. K.
Samarovo (virallisesti Selo Samarovskoe)

[-mä'-J, ven. kirkonkylä Toboljskin läänissä

Irtysin oik. rannalla, n. 20 virstaa etelämpänä
tämän joen ja Obin yhtymäpaikkaa; perustettiin

1635-37 kyytiasemaksi (ven. jam) . Ensimäiset
asukkaat olivat Pohjois-Venäjän lääneistä

(Aunuksen, Vologdan, Permin) kerättyjä perheel-

lisiä miehiä. N. pari virstaa kylästä pohjoiseen

olevalla kukkulalla oli Siperian valloituksen
aikana vahva ostjaakkilainen varustus. Turhaan
kuitenkin koetti siinä ostjaakkiruhtinas Samar
puolustautua kasakoita vastaan; hänet ja useita

muita ostjaakkeja surmattiin, toiset pakenivat,

jäljellejääneet saivat suorittaa voittajan vaati-

man veron. — S. on vieläkin jokseenkin tärkeä

liikepaikkana, vaikka sen hallitseva merkitys
onkin paljon vähennyt kulkuneuvojen noilla

mailla suuresti parattua. S:ssa on rikas kirkko,

kansakoulu, lääkäri ja sairashuone, posti ja

sähkölennätinasema, höyrylaivasatama. Toimipa
siellä (vielä 1900 :n ympärillä) kaikkien tutkimus-
matkailijäin (m. m. Ahlqvistin) hyvän ystävän
ja auttajan V. Zemtsovin perustama kalansäilyke-

tehdas ja siihen yhdistetty valtion kannattama
koulu säilykkeiden valmistamisen opettamista

varten. K. F. K.

Samavoimainen ks. I s o d y n a m i n e n.

Sambesi [•&-] (myös Zambezi, Zambeze -

,,suuri vesi"), Tntian valtamereen laskeva joki

Etelä-Afrikassa, kooltaan Afrikan neljäs, alkaa

Englannin Rhodesiassa, kulmauksessa Belgian

Kongon ja Portugalin Angolan viilissä, virtaa

aluksi länteen päin kaartuen Angolan, sitten ete-

läistä pääsuuntaa Rhodesian alueella, osaksi tul-

van aikana veden vallassa olevien tasankoseutu-

jen halki, kääntyy, muodostettuaan Gonye-putouk-
set ja kosket, kaakkoon ja, saatuaan oik. K\van-

don, itään. Pian senjälkeen S. 1,800 m leveänä
Viktoriaputouksissa syöksee 119 m syvään kui

luun (maailman suurin vesiputous; sen alapuo-

lella joen poikki on rakennettu rautatiesilta).

Nyt alkaneessa keskijuoksussaan S. virtaa enim-
mäkseen kalliorantojen viilis>ä. paikoitellen muo-
dostaen liikennettä ehkäiseviä tai haittaavia

koskia, m. m. DeviPs gorge. Viimemainitun koski

sarjan jälkeen S. kääntyy koilliseen, sekä, saa-

tuaan Kafuk\ven vas., itään, siirtyy sitten

Portugalin alueelle, aloittaa vihdoin Kebrabasan
kosket sivuutettuaan ja kääntyen kaakkoon.
640 km pitkiin, kulkukelpoisen alajuoksunsa.

Laskee 8,000 km2 laajan suistomaan halki usean

suuhaaran (joista liikenteen käyttämiin Chinden
suun poikki olevalla särkällä matalanveden
aikana on 2 m vettä) kautta Tntian valtamereen.

Pituus 3,540 km, vesialue 1,430,000 km2
; kaik-

kiaan S. on kuljettava 2.600 km. Useat S:n
lisäjoista, ainakin Lungwebungu. K\vando (oik.),

Luena, Kafukue, Loangvva ja Shire ovat osit-
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tain kuljettavia, joten S:n koko vesistöstä on
n. 6,200 km kuljettavaa.— Jo keskiajalla euroop-
palaisilla arabialaisten kautta oli tieto S:sta,

mutta vasta Livingstone (ks. t.) ensimäisenä
eurooppalaisena kävi S:n yläjuoksulla tutkien

S:ia koko pituudelta. Livingstonen tutkimusten
huomattavin jatkaja oli majuri A. St. Hill Gib-

bons (1895-96 ja 1898-1900). E. E. K.
Sambre [subrj, Maasin lisäjoki vas.. alkaa

Ranskassa, Aisnen departementissa, virtaa koil-

lista ja itäistä pääsuuntaa siirtyen Jeumoiitin
kohdalla Maubeugen linnoituksen alapuolella

Belgiaan, laskee Namurin kohdalla Maasiiri;

190 km, josta 85 km Ranskassa. Kuljettava
160 km Landrecies'n kaupunkiin asti, josta

71 km pitkä S:n-kanava (rak. 1835-39) vie

Öiseen. — S:n laaksossa on ollut useita taiste-

luita; m. m. 1794, jolloin Jourdan'in johtamat
ranskalaiset voittivat liittolaisarmeian, sekä 1914,
jolloin saksalaiset von Kluckin ja von Bulovvin
johtamina yhtäjaksoisissa taisteluissa avasivat
itselleen tien syvälle Ranskaan. E. E. K.
Sambucus ks. S a k s a n h e i s i.

Sametti (kesk. lat. samVtum, < kreik. hek-
sa'mitos = säikeinen kudos) on nukka- 1. karva-
pintainen kangas, jonka nukan muodostaa joko
loimi tai kude. Nukkaa muodostava lankajärjes-
telmä tekee kutoessa kankaan pintaan joko
pitkiä juoksuja tai silmuja, jotka leikataan auki
niin että poikkinaiset langanpäät saadaan har-

jaamalla avautumaan kierteestään ja muodosta-
maan tiheän nukan. Puuvilla-s:sta ks. Man-
chester. — Loimi-s :t, joihin huonekalukankaat,
shagit ja plyysit kuuluvat, kudotaan tavallisesti

villanukkaisiksi ja leikataan nukkasilmut jo

kutoessa auki. ks. B r y s s e 1 i n m a t o t.

E. J. S.

Samettihaapa ks. Althaa ja Salko-
ruusu.
Samettipaperi 1. veluuripaperi on

koristepaperi, joka on valmistettu siroittamalla
värjättyä yillapölyä liimapintaiselle lujalle pape-
rille.

Saniiel (Sammael), muuan Saatanan (ks. Per-
kele) nimityksistä myöhäisemmillä juutalaisilla.

Nimi on ehkä yhteydessä aramealaisen gemäl
jumalan kanssa. A. F. Po.
Samil ks. g a m y 1.

Samiseng, jap. kielisoitin. Siinä on vain
3 kieltä. Viritetään pentatonisen asteikon mukai-
sesti. /. K.
Samkhya ks. S a n k h y a.

Samland, Itä-Preussin rannikosta keskiajalla
käytetty nimi. joka nimenomaan on kiintynyt Fri-

sches Haffin ja Kurisches Hailin väliseen saaren-
toon. Sen asukkaita nimitetään ,,Sembi", ,,Sambi".
ja nimitys on nähtävästi yhdistettävä Liettuan
alueella tavattaviin Samogitian ja Semgallenin
(ks. n.) nimiin. S. oli aikanaan myös eri hiippa-
kuntana. K. G.

Sammael ks. S a m i e 1.

Sammakko, alita immassa merkityksessä v a r-

sinaisten s:iden (Ranidce) pääsuku, tie-

teellinen nimi Rana. Tyypillisiä pyrstöttömiä 1.

hännättömiä sammakkoeläimiä, joiden iho on
yleensä sileä, vain osittain rauhasnystyräin peit-

tämä, ja takaraajat huomattavasti eturaajoja
pitempiä hyppyj aikoja. Räpylä tavataan vain
takaraajain varpaiden välissä; varpaiden päissä

23. VIII. Painettu 16
/2 16.

(S.H.)

*^v.

Kuva 1. Sammakon toisiaanseuraavia kehitysasteita (a— e):

a munia, e juuri maalle noussut sammakko. — Kuva 2. Sam-
makon toukan suoli, A yksinomaan kasviravinnolla, B yk-

sinomaan liharavinnolla ruokittaessa.

ei ole imunystyröitä. Rumpukalvo selvästi nä-
kyvä. Silmäterä pyöreähkö. Hampaita on ylä-

leuassa ja suulaessa, ei alaleuassa; limainen, ve-

nyvä kieli kiinni suun etuosassa, sen lepoasen-
nossa taapäin suuntautunut vapaa kärki on
kaksihalkoinen. Ravintona ovat kaikenlaiset
pikkueläimet ; tavallinen s. esim. syö etenkin
hyönteisiä ja näiden toukkia, matoja, etanoita

y. m., joita .se pyydystää limaisella kielellään no-
peasti sinkauttaen sen suusta ulos ja samalla tav.

hypähtäen saalista kohti. Saalis niellään koko-
naisena, hampaat estävät vain sitä pakenemasta.
Kutu tapahtuu keväällä vedessä. Munia ympä-
röivä suojeleva hyytelökerros paisuu suuresti ve-

dessä, yhdistäen munat suuriksi mätihyytelöiksi.
Munista kehittyy muutaman mm: n pituisia, raa-

jattomia toukkia, jotka etupäässä sijaitsevan

kahden imulevyn (muuttuneita limarauhasryh-
miä) avulla kiinnittyvät mätihyytelöön, sitten

vesikasveihin y. m. ja alkavat muodonvaih-
doksensa. Aluksi kehittyy kiduskaariin 2-3

paria ulkoisia tupsukiduksia, suuaukko syntyy
ja sivuilta litistynyt pyrstö saa lopullisen muo-
tonsa, sen ympärille kun kasvaa kaivomainen
eväreunus. Toukat ovat nyt vapaasti liikkuvia

ja itsenäiseen ravinnonottoon kykeneviä. Pyö-
reätä suuta reunustavat hammaslaitaiset sarveis-

tupet. Ravintona näyttävät olevan sekä kasvi-

että eläinaineet, suoli sen mukaisesti suhteelli-

sesti pitempi kuin yksinomaan eläinravintoa

käyttävillä täysikasvuisilla, lopulta tiheisiin

kierteisiin asettunut. S:n toukkien suhteen on

kokeellisesti voitu osoittaa (Baba k), että ra-

vinnon laatu todella suorastaan määrää suolen

pituuden (kuva 2). Jo pian ulkoisten kidustup-
sujen ilmestyttyä alkaa kummaltakin puolen nii-

den yli kasvaa ihopoimu, joka ne lopulta sulkee

sisäänsä; täten muodostuneet kidusontelot avau-

tuvat ulos vain yhden, vasemmalla puolen si-

jaitsevan aukon kautta. Ulkokidukset surkastu
vat ja kiduskaariin kasvaa kampamaiset sisä-

kidukset. Toukka on nyt tyypillinen ,,nuijapää",

etuosa on melkein pallomaisen pullea ja siihen

liittyy ohut, leveän uimakalvon reunustama lii-

kuntoelin, pyrstö. Tiiliä asteella toukat, voivat
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(S.H.)

Peltosammakko. Syötävä- 1 vesisan roik-
ku (kaikurakot esillä ).

Lentävä sammakko. Korpisammakku.

tulla huomattavan suuriksi, tavallisen s:n esim.

n. 4 cm, keski-euroopp. syötävän 1. vesi-s:n

5-8:kin em pitkiksi. Sitten kehitys alkaa käydä
selvemmin maaelämää kohti. Takaraajain ai-

heet tulevat näkyviin ja kehittyvät viisivarpai-

siksi jaloiksi. Nelivarpaiset etujalat syntyvät
varsinaisesti jotenkin samaan aikaan, mutta jää-

vät kidusonteloihin piiloon ja tulevat ulko-

puolisesti näkyviin vasta kiduskansien hävitessä

ja kiduksien surkastuessa. Tällöin toukka al-

kaa nousta vedenpintaan hengittämään, keuhkot
nim. alkavat toimia (ihohengityksen ohessa) ja

sydämen rakenne sekä verenkierto muuttuvat
vastaavasti (ks. Sammakkoeläimet).
Muista muutoksista mainittakoon, että suoli ly-

henee, tukielimistö alkaa luutua, sarveisleuat

putoavat pois, luuhampaat kehittyvät j. n. e.

Pyrstö samalla pienenee pienenemistään, sen ai-

nekset käytetään muiden osien tarpeeksi muo-
donvaihdoksen loppuasteilla, jolloin ravinnon-
otto on mahdoton. S:n maalle noustessa pyrs-

töstä on jäljellä vain lyhyt tynkä, joka eläimen
kasvaessa vähitellen häviää. Muodonvaihdos kes-

tää eri lajeilla eri kauan, yleensä n. 3-4 kuu-
kautta. Sukukypsyyden ainakin euroopp. s:t

näyttävät saavuttavan vasta kolmen vuoden
ikäisinä. — Rakenteesta y. m. ks. lisäksi Sam-
makkoeläimet.
S:n sukuun luetaan n. 140 lajia; meillä on

vain kaksi, tavallinen s. (R. tem poraria)
ja p e 1 1 o-s. (R. arvalis). Tavallisen s:n
pituus on tav. 7-8, joskus 9-10 cm, kuono
tylppä, takajalan pisimmästä varpaasta 2 ni-

veltä ulkona räpylästä, väri olopaikan mukaan
ja muutenkin hyvin vaihteleva, selkäpuolelta

yleensä harmahtavan t. vihertävän ruskea tum-
min pilkuin, usein 2, harvoin 3 vaaleaa juo-

vaa pitkin selkiiii, raajoissa tummia poikkivöitä
ja pilkkuja, vatsapuoli ja raajain alapuolet

vaaleahkot, tummapilkkuiset. Tavataan koko
Euroopassa ja Siperiassa, meillä Lapin perille

saakka. Mahdollisuus säilyä näin kaukana poh-

joisessa riippuu m. m. siitä, että kutu aikaa
heti lammikoiden ja ojien sulattua. Muna-
ryhmät painuvat aluksi pohjaan, mutta kohoa-
vat pian suurina mätihyytelöjoukkioina pinnalle,

joten auringon lämpö pääsee paremmin kehi-

tystä jouduttamaan; lisäksi on munien tumma
animaalinen puoli (mistä sikiö varsinaisesti ke-

hittyy) suoraan ylöspäin. Pelto-s:n pituus on

r>-6 cm, kuono suippo, takajalan pisimmästä var-

paasta 2 1
/2 -3 niveltä ulkona räpylästä. Nämä

ovat selvimmät eroavaisuudet tavallisesta s:sta.

Väri sensijaan voi olla hyvin samanlainen, usein

on kuitenkin selkäpuolella 3 vaaleaa juovaa ja

vatsapuoli pilkuton. Levenemisalue kuten edelli-

sen, mutta ei ulotu yhtä kauas pohjoiseen, itään

ja etelään ;
meillä verraten harvinaisena etelä-

ja keskiosissa maata, leveneminen ei kuitenkaan
vielä tarkkaan tunnettu. Meikäläiset lajit asus-

tavat varsinaisesti vedessä vain kutuaikana (lu-

kuunottamatta talvehtimista lammikoiden pohja-

mudassa y. m.), molemmille on myös yhteistä, että

koiras kurnuttaa pääasiassa vain kutuaikana.
Itämeren-maakunnista ja Etelä-Skandinaaviasta
Pohjois-Afrikkaan ja Atlantin merestä Tyynen
meren rannikolle saakka levinnyt syötävä 1.

v e s i-s. (R. esculenta) sen sijaan oleksii aina
vedessä t. sen välittömässä läheisyydessä ja koi-

ras, jolla on suuret ulospullistuvat kaikurakot,
on äänessä koko kesän. Koko jotenkin sama
kuin tavallisen s:n, pohjaväri vihreähkö mus-
tin pilkuin, takajalan pisin varvas kokonaan rä-

pylän sisässä. Takaraajain lihaa pidetään, sa-

moinkuin tavallisen s:nkin lihaa, etenkin Rans-
kassa ja Etelä-Saksassa herkkuna. Muista s.-

lajeista mainittakoon ainoastaan iso (n. 22 cm
pitkä) ja kovaääninen R. mugiens, joka asus-

taa Pohjois-Ameriikan itäosissa. — Laajim-
massa merkityksessä s. nimeä käytetään kai-

kista pyrstöttömistä 1. hännättömistä sammakko-
eläimistä. Näistä mainittakoon lentävä s.

(Rhacophorus), k o r p i-s. 1. konna (Bufo),

1 e h v i-s. (Ryla), sipuli-s. (Pelobates), tuli-
konna 1. k e 1 1 o-s. (Bomuinator), p ali o-s.

(Breviceps, kuva liitteessä Afrikan eläin-
kuntaa), kennokonna 1. t ä h t i s o r m i-s.

(Pipa) ja k ä t i 1 ö-s. (Alytes). [Knauer, „Natur-
geschichte d. Lurche" (1883); Babak, „tJber d.

Einfluss d. Nahrung auf die Lange des Darm-
kanals" (Biol. Zentralblatt, 1903) ; Hempelmann.
„Der Frosch" (1908).] . /. V-s.

Sammakkoeläimet (Amphibia) ovat pienen-

laisia sekä vedessä että maalla eläviä luuran-

koisia, jotka läheisesti liittyvät kaloihin ja kai-

kesta päättäen ovat näistä kehittyneet. Alhai-

simpien s:n joukossa on nim. täysikasvaneina-

kin sekä elämäntavoissaan että ruumiin ulko-

muodossa ja sisärakenteessa suuresti kalojen

(S.H.)

Sammakon luusto, a lapaluu, b olkaluu, c kyynäriini ja värt-

tinäluu (yhtyneet), e peräluu, d suoliluu, f reisiluu, g sääri-

luu ja pohjeluu (yhtyneet), h nilkan tyviluut.
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kaltaisia muotoja, mutta korkeim-

millakin muodoilla, jotka täysi-

kasvaneina elävät maalla ja joilla

ruumiin muoto on lyhyt ja litteä

tai matomainen, poikaset ovat sa-

malla kehitysasteella kuin alhai-

simmat s. Kaloista s. eroavat' huo-

mattavasti siinä suhteessa, ettei

niillä ole eviä, vaan parilliset,

useammasta kohdasta nivelikkäät

perusmuodoltaan viisivarpaiset

(pentadaktyliset) raajat; tosin on

eräillä alemmilla s:llä ja korkeam-
pienkin s:n poikasilla pitkä kala-

mainen pyrstö, jota reunustaa
yhtenäinen, selkäpuolelta vatsa-

puolelle ulottuva evämäinen poimu,
mutta tämä ei ole, kuten useim-

milla kaloilla, erilaistunut .selkä-,

pyrstö- ja peräeväksi, eikä siinä

ole tukena erityisiä luutuneita

eväruotoja. Alemmat s. käyttävät
pyrstöään liikuntoelimenä samalla
tavalla kuin kalat, ja lyhkäisillä

raajoillaan ne ryömivät pohjassa.

Korkeimmilla maalla elävillä s:llä,

joiden ruumis on lyhyt ja paksu,
raajat ovat tav. hyvinkin pitkät ja vahvat;
nämä liikkuvat maalla joko hyppien (esim. ta-

vallinen sammakko) tai ryömien (konna), ja ve-

dessä liikkuessaan ne käyttävät vahvoja var-

paidenvälisellä uimaräpylällä varustettuja taka-

raajojaan. Muutamat s. (esim. lehvisammakko)
voivat varpaiden päissä olevien imukuppien
avulla liikkua pystysuorillakin pinnoilla. Eräät
kuumien maiden s. ovat majattomia, ilmeisesti

seuraus niiden matomaisesta elämäntavasta maan
sisässä. S:n iho on paljas ja limainen, sillä

ihossa on runsaasti limaa (ja joskus myrkylli-
siä aineita) erittäviä rauhasia. Sitäpaitsi on
siinä runsaasti pigmenttisoluja. Värihiukkasien
paikan vaihtelusta riippuva, hermoston hallitsema

äkillinenkin värin muutos on yleistä. Ihon sar-

veutunut ohut ulkoketto (marraskesi) vaihtuu

Sammakon tärkeimmät valtimot.

; kaulavaltimokaan, 2 aortakaari,

4 keuhkovaltimokaan (numerot
samat kuin vastaavissa toukan
kidusvaltimoissa viereisessä ku-
vassa), v sydämen kammio, a ete-

hiset, aa valtimokeko ja valtimo-

runko, ad oikea, as vasen aorta-

kaari, ss eturaajan valtimo, p
keuhkovaltimo, cu ihovaltimo.

Salamanterin toukan verisuonistoa, r sy-

dämen kammio, a 1 ja a2 etehiset. aa val-

timokeko, /

—

4 kidusvaltimot, 1' - 3' kidus-

laskimot, b yhdisiyssuoni kiduksen ohi,

p keuhkovaltimo, c kaulavaltimo, as vasen
aortakaari, (aortajuuri) ad selkäaorta,

fc kidukset.

Sammakon aivot. I ha-
juhermo, L.o/ha.iulohUo,
VH isot aivot, f niiden
ja hajulohkojen raja, z

epifysis, ZH väliaivot

MH keskiaivot, ////pie-
net aivot, NH pitenty-
nyt ydin, Frh fossa

rhomboidalis.

Sammakon sisälmykset. 1 kieli.

:i keuhko, 4 sydämen kammio, 5 va-

sen etehinen, 6' valtimokeko, s

mahalaukku, 9 maksan liuskoja,

10 ohutsuoli, 11 munasarjat, 12

vasen munajohdin, 13 virtsa-

rakko, 14 „rasvakappaleu .

usein

naan.

teloja.

irtaantuen suurina liuskoina tai koko-

Verinahan alla on s:llä suuria lymfaon-

joten iho on vain heikosti kiinni alla ole-

vissa kudoksissa. Lihaksisto on vain alhai-

simmilla pyrstöllisillä 1. hännällisillä s :llä säi-

lynyt kalojen myomeri-asteella ;
.
varsinkin pyrs-

töttömillä 1. hännättömillä s:llä on raajojen huo-

mattava kehitys suureksi osaksi hävittänyt li-

haksien segmenttaalisuuden, ja lihaksisto on jo

perusryhmittelyltään samanlainen kuin korkeam-
milla maaeläimillä. S:n luustossa on huo-

mattava, että raajat ovat, kuten kaikilla maalla
elävillä luurankoisilla, useammalla nivelellä va-

rustettuja (eturaajassa olka-, kyynär-, ranne- ja

sormien nivelet, takaraajassa vastaavat lonkka-,

polvi-, nilkka- ja varpaiden nivelet) ja takaraa-

jat lujasti selkärankaan (yhteen ristinikamaan)

liittyneet. Eturaajojen kannatinluut, lapaluu

(ja sen yläpuolella usein tavattava rustoinen

suprascapula), korppiluu, solisluu ja rintalasta

eivät ole selkärangassa, ainoastaan lihaksissa

kiinni. Takaraajojen kannatinluista ovat taval-

lisesti pitkät kapeat suoliluut ristinikamassa

kiinni; istuinluu ja lantion etuluu ovat yhteen-

kasvettuneet. Selkärangassa nikamat ovat eri-

laistuneet kaula-, rinta-, lanne-, risti- ja häntä-

nikamiksi. Kaula ja ristinikamia on yksi kum-
piakin. Nikamien lukumäärä on usein suuri:

hännättömillä s:llä on kuitenkin vain 9 nika-

maa; viimeiseen nikamaan liittyy näillä pitkä

ja kapea, useammasta häntänikamasta yhteen-

kasvamalla syntynyt häntä- 1. peräluu (os coc-

cygis). Viimemainituilta s:ltä puuttuvat kylki-

luut, ja niilläkin, joilla tällaisia on, ovat ne

lyhyet eivätkä ulotu rintalastaan asti. Pää

kopassa on primordiaalikallo suureksi osaksi säi-

lynyt rustoisena; kalojen pääkopassa tavatta-

vista lukuisista luista on s:llä vain muuta-

mia jälellä. Kallo niveltyy ensimaiseen nika-

maan, kaulanikamaan, kahdella nivelnastalla.

Kieliluu ja kiduskaaret, jotka kaloilla ovat suu-

ret ja tärkeät, tavataan silläkin, jälkimäi-
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set korkeimmillakin muodoilla ainakin toukka-
asteilla, muutamilla kuitenkin huomattavasti
surkastuneina. S:n aivoissa ovat isot aivot

paremmin kehittyneet kuin kaloilla, mutta pie-

net aivot muodostavat vain kapean vähäpätöisen
poimun pitentyneessä ytimessä olevan suuren
fossa rhomboidaliksen etureunalla. Vesieläimistä

maaelämään siirtyminen on vaikuttanut suuria

muutoksia aistimissa. Silmissä on mykiö
(linssi) pallomainen vedessä elävillä muodoilla.

litteämpi „mykiömäinen" maalla elävillä s:llä.

Silmiä suojelevat kuivumasta liikkuvat silmä-

luomet (ylempi ja alempi); hännättömillä s :llä

on alemman silmäluomen paikalla räpytyskalvo
1. vilkkuluomi (menibrana nictitans). Kuuloeli-

meen ou viimemainituilla s:llä paitsi jo kaloilla

tavattavaa sisäkorvaa kehittynyt erityinen ääni-

aaltoja johtava osasto, välikorva, jossa huoma-
taan nieluun johtava Eustachion-putki, ruumiin
pinnalla silmiin takana oleva suuri rumpukalvo,
ja viimemainitusta sisäkorvaan halki välikorvan

ulottuva kuuloluu, eolumella. Columella vastan-

nee kalojen kieliluukaaren ylintä osaa, hyomandi-
bularea. Hajuelimenä toimiva nenäontelo on s:llä

kuten kaikilla muillakin maalla elävillä luu-

rankoisilla suuontelon takaosan kanssa koaani-

aukkojen kautta yhteydessä; nenäontelo toimii

näillä siis myöskin hengityselimiin johtavan

ilmatien alkuosana. Vedessä elävillä hännälli-

sillä s:llä ja korkeampienkin s:n poikasilla on

sivuviiva-aistin niinkuin kaloilla. Ruuan-
sulatuskanavasta on huomattava, että

suuta ympäröivissä luissa on tav. hampaita saa-

liin kiinnipitämistä, mutta ei puremista varten.

Kieli on usein pitkä ja venyvä pyydystyselin.

Mahalaukku on hännällisillä s:llä jo selvästi

vinoasennossa, kuten kaikilla muilla kehityksessä

kaloja korkeammalla olevilla luurankoisilla.

Suoli tekee useampia mutkia ja päättyy yhtei-

seen kloaakkiin. Hengityseliminä toimi-

vat s :llä sekä kidukset että keuhkot; muuta-
milla alemmilla s:llä ovat nämä molemmat eli-

met kehittyneet samaan aikaan. Alhaisimmilla
hännällisillä s :llä on kidukset (3 paria) läpi

koko elämän, muilla vain toukka-asteella; näiltä

katoavat kidukset eläimen siirtyessä vedestä

maalla elämään, ja keuhkojen alkaessa toimia.

Keuhkot ovat hyvin yksinkertaiset, pussimaiset;

niiden sisäpinnalla on matalia verkkoutuneita
poimuja. Henkitorvi on, mikäli sellainen tava-

taan, hyvin lyhyt ; sen suojana huomataan rusto-

kappaleita, jotka ovat kiduskaarien jätteitä.

Keuhkohengitys tapahtuu nielemällä, s. o. eläin

puristaa suuontelostaan sitä supistamalla ilmaa

keuhkoihinsa. Paitsi kiduksissa ja keuhkoissa
tapahtuu kaasujen vaihto s :llä myöskin ihossa

ja muutamilla lajeilla suun ja nielun limakal-

vossa, jossa on runsas hiussuoniverkosto. Aina
kiduksilla hengittävillä s:llä ja kaikilla toukilla

on verisuonisto samanlainen kuin kaloilla.

Aortakaaria on neljä ; nämä yhtyvät selkäpuo-

lella ruumiin valta-aortaksi (aorta descendens);

kolme oraalisinta kaarta lähettää haaroja kiduk-

siin, ensim unen Dltipaitsi piihin l pi ur, ilt imo |

.

neljäs keuhkoihin (keuhkovaltimo). Hengitys-

elimien muuttuessa vesieläimistä maaelämään
myöskin verisuonet ja sydän muuttuvat maa-
elämää vastaavalle kannalle. Kiduksiin vievät

haarat häviävät
; ensimäinen verisuonipari toi-

mii yksinomaan päänvaltimona (arteria carotis),

toisesta kehittyvät varsinaiset aortakaäret, kol-

mas .surkastuu tai häviää kokonaan, neljännestä

tulee keuhkovaltimo (arteria pulmonalis), josta

suuri ihoon hiussuoniverkostoksi haaraantuva
ibovaltimo (arteria cutanea magna) lähtee. Sydä-
men eteinen on väliseinän kautta jakaantunut
kahteen osaan, oikeaan, johon tympeätä verta

kuljettavat ruumiin laskimot (2 ylempää ja pari-

ton alempi onttolaskimo) avautuvat, ja vasem-
paan, johon keuhkoissa puhdistunut veri keuhko
laskimoita pitkin virtaa. Urogenitaali-
e 1 i m i s t ä on huomattava, että munuaiset
(mesonefros-aste) ovat (vastakohtana kaloille)

verraten lyhyet ja kiinteät. Munuaisista joh-

tava virtsatiehyt (YVolffin tiehyt) avautuu
kloaakin dorsaaliseinämään pienen nystyriin pää-

hän, koiraalla Wolffin tiehyt toimii myöskin
siittiötiehyenä (vas deferens). Virtsarakko, joka

on syntynyt pullistumana kloaakin ventraali

osasta, on suuri, usein kaksiliuskainen ; se ei ole

suoranaisessa yhteydessä virtsatiehyiden kanssa.

Sukupuolirauhaset ovat parilliset ; koiraan kivek-

set (testes) ovat pienenlaiset, muodoltaan papu
maiset, munuaisten oraalipään luona, naaraan
munasarjat (ovaria) ovat suuret ja täyttävät

kutuaikana suurimman osan ruumiinonteloa.

Munatiehyet (oviductus) ovat hyvin pitkät; ne

päättyvät kloaakin dorsaaliosaan. Useimmat s.

laskevat mätiä, jonka koiras vasta ruumiin ulko-

puolella hedelmöittää. Pyrstöttömien s:n koiras

pitää kuitenkin tällöin kiinni naaraasta etu-

raajoillaan, joiden peukalossa useilla on karkeat
kyhmyt kiinnipitämisen helpottamiseksi. Mäti

lasketaan veteen, missä se kehittyy edelleen:

vain aniharvat s. synnyttävät eläviä sikiöitä

(vrt. Salamanteri). Sikiöistään s. eivät

yleensä sen enempää huolehdi ; on kuitenkin

lajeja, jotka suojelevat mätiä siksi, kunnes poi-

kaset ovat läpikäyneet muodonvaihdoksen (esim.

Etelä-Ameriikassa tavattava Rhinoderma Dar-

loini, jonka koiras suojelee poikasia suussaan, ja

Pipa dorsigera, jonka naaras kantaa poikasiaan

selässä olevissa ihokuopissa). — S:llä on muo-
ri o n v a i h d o s. Tämä esiintyy selvimpänä hän-

nättömillä muodoilla, joiden toukat elävät vedessä

ja ovat melkein kaikessa kalojen kaltaiset, mutta
jotka myöhemmin jättävät vesielämän siirtyäk-

seen maalle: tällöin ne saavat lopullisen, toukka

muodosta aivan poikkeavan ulkomuodon ja sisä

rakenteenkin (vrt. Sammakko). Keuhkoilla

hengittävät s. valitsevat kuitenkin aina olin-

paikakseen kosteita paikkoja, mieluimmin vesien

rannoilla, sillä niiden paljas, hengityselimenä

toimiva iho ei kestä suurta kuivuutta. — Ravin-

nokseen s. käyttävät melkein yksinomaan pikku-

eläimiä; toukka-asteella syöväl kuitenkin monet

kasveja. S. voivat kestää nälkää kuukausimääriä
kuolematta

;
monet (esim. tavallinen sammakko!

makaavat horrostilassa yli talven liejuun kai-

vautuneina. Kaikki s. ovat erittäin sitkeähenki-

siä,; monella on sitäpaitsi erinomainen kyky
uudestaan kasvattaa kadottamiaan ruumiinosia.

— llännättömät s. kykenevät kurkunpäässään
synnyttämään ääniä (..kurnuttavat"), joita vielä

koiraalla erityiset leuan alla olevat ilmalla täyt-

tyvät kaikurakot vahvistavat. S:iä tunnetaan

nykyään n. 600 lajia: niitä on kaikkialla maa-
pallollamme. Hännälliset ovat kuitenkin levin-
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neet melkein yksinomaan pohjoisen pallonpuolis-

kon lauhkeisiin osiin, hännättömiä on melkein
kaikkialla, eniten kuitenkin kuumissa maissa. —
Vanhimmat muinaismaailman s., jo liitukaudella

sukupuuttoon kuollut Stcgoccphala-ryhnaä,, josta

tunnetaan noin 100 lajia, olivat ruumiinraken-
teeltaan hännällisten s:n kaltaisia; niillä oli

kuitenkin ihossa vahvoja luumuodostuksia. mutta
luuranko oli vain puutteellisesti luutunut. S. jae-

taan kolmeen lahkoon : pyrstöllisetl. hän-
nälliset (Urodela), pyrstöttömät 1.

h ä n n ä 1 1 ö m ä t (An u ra) ja raajattomat
(Gymnophiona).

Hännälliset (Urodela) ovat pitkiä ja kapeita,

ruumiinmuodoltaan eniten kaloja muistuttavia

s:iä, joilla on pitkä, usein sivuilta litistynyt ja

erämaisella ihopoimulla varustettu pyrstö sekä

lyhyet raajat. Välikorvaa ei ole. Hännällisiin

kuuluvat m. m. olmi, salamanterit, vesiliskot,

aksolotli ja jättiläissalamanteri. Hännättömät
(Anura) ovat lyhyitä ja litteitä, tavallisesti pitkä-

raajaisia s:iä, joilta häntä täysikasvuisina koko-

naan puuttuu. Välikorva on melkein kaikilla.

Näihin kuuluvat esim. varsinaiset sammakot,
korpisammakot. ja lehvisammakot. Eaajattomista

(Gymnophiona) ks. Gymnophiona. P. B.

Sammal-akaatti, sammalennäköisiä dendriitti-

kuvioita sisältävä kalsedoni. vrt. Kvartsi.
P. E.

Sammaleläimet (Bryozoa), selkärangattomia
vesieläimiä, jotka silmikoimalla syntyneinä, jos-

kus hyytelömäisen, mutta tav. kiinteän, usein

kalkkiutuneen kerroksen, kutikulan, peittämillä,

milloin hentoina, runsas- ja kapeahaaraisina sam-
malia muistuttavina, milloin levymäisinä y. m.
runkokuntina tavataan vesikasvien t. kivien y. m.
vedessä olevien esineiden, joskus vesieläintenkin

pinnassa, tav. alustaan painuneina, harvemmin
vapaasti ylös kohenevina. Siellä täällä pistävät

esiin pienet, lonkerokiehkuralla varustetut ja

siten, kuten koko runkokuntakin, suuresti hyd-
roi di polyyppejä muistuttavat yksityiseläimet.

S. ovat kuitenkin huomattavasti korkeammalla
kehityskannalla, m. m. niillä on omaseinäinen.
3-osainen ruuansulatuskanava, aina niin mutkis-
tunut, että suu ja peräaukko ovat lähekkäin.

S. jaetaan kahteen, toisistaan suuresti poikkea-

vaan ryhmään. Ryhmä Entoprocta (peräaukko
suulonkerokiehkuran sisäpuolella, siitä nimi) on

(S.H )

A. Sammaleläin kaavamaisesti, m suuaukko, » peräaukko,
» hermosolmu, mu lihas, st statoblasti 1'niiiculuksessa. —

B. Plumatella runktikuuta.

ilmeisesti alempi ryhmä; sille on ominaista
m. m. ruumiinontelon puute. Joskus tämä ryhmä
kokonaan erotetaan varsinaisista s:stä, ryhmästä
Ectoprocta (peräaukko lonkerokiehkuran ulkopuo-
lella). Näillä on oikea, laaja ruumiinontelo, joka
erottaa ruumiin ulko-osan, ihon ja siihen liitty-

vän lihaskerroksen sekä ihon ulkopinnalleen erit-

tämän kutikulan, ruuansulatuskanavan y. m.
käsittävästä sisäosasta, ja usein yhdistää eri yksi-

löt toisiinsa. Ulko-osa. cystidi, muodostaa
kotelon, joka suojelee sisäosaa, polypidia.
Tiima voi verraten itsenäisenä ulko-osan suhteen
yhdessä cystidin pehmeän yläosan kanssa pistää
kotelon aukosta esiin ja taas tarpeen tullen vetäy-

tyä suojaan; usein voi aukon vielä sulkea eri-

tyinen kansi. Ripsipeitteiset suulonkerot. joiden
aikaansaama vesivirtaus tuo ravintoa suuhun,
ovat suljetussa t. hevosenkengän muotoisessa kieh-

kurassa. Ruuansulatuskanavan keskinen, laajin

osa on varrella (fnniculus) kiinnittynyt cystidin

pohjaan. Suun ja peräaukon välissä on keskus-
hermostosolmu. Kuulo- ja näköaistimia ei ole

huomattu, samoin puuttuvat erikoiset verenkierto-

ja hengityselimet; kaasunvaihdossa lienee kuiten-

kin lonkeroilla tärkeä tehtävä. Useilla on pari

pientä ruumiinontelosta alkavaa ja ulos johtavaa
munuaisputkea. toisilla ei varsinaisia erityselimiä

näytä olevan. Silmikoimisen ohella esiintyy myös
suvullinen lisääntyminen. Yleensä s. ovat kaksi-

neuvoisia, ja sukupuolirauhaset syntyvät tav. eri

paikoista ruumiinontelon epiteliä; itsesiitos ei

liene sääntönä. Hedelmöitetyt munat kehittyvät
aluksi ruumiinontelossa t. erityisessä säiliössä,

ovicellissä. Poikaset, jotka merimuödoilla
yleensä ripsipeitteisinä uiskentelevat aluksi va-

paina, kasvettuvat ulos jouduttuaan kiinni (vain

hyvin harvat runkokunnat ovat liikuntokyky isiä)

ja muodostavat silmikoimalla uuden runkokun-
nan. Useilla s:llä tavataan polymorfismia, taval-

listen yksilöiden ohella esiintyy n. s. avieula-
rioita ja v i b r a c u 1 a r i o i t a, joiden poly-

pidi on surkastunut. Cystidi on edellisillä muo-
dostunut, kuten arvellaan, puolustus- t. saaliin-

pyydystysyksilöksi, kansi ja sen vastapäätä oleva

kuoren osa nim. muodostavat pihtimäisen t. lin-

nunnokkaa muistuttavan tarttumaelimen. Vibra-

culariot taas jatkuvat nähtävästi tunnustelu-

elimenä toimivaksi siimaksi. Myös edellämaini-

tut ovieellit käsitetään tav. surkastuneiksi yksi-

löiksi. Eräiden s:n polypidi voi degeneroitua

..ruskeaksi kappaleeksi", joka taas myöhemmin
voi kehittyä entiselleen; tässä lienee kysymyk-
sessä keino lajin säilyttämiseksi epäsuotuisissa

olosuhteissa. Suolattoman veden s:llä voi kuten

lukuisilla muilla veden pikkueläimillä esiintyä

kuivuutta ja kylmää kestäviä ja lajia levittäviä

lepoasteita. Nämä lujakuoriset, monisoluiset, ve-

lhoa kelluvat statoblasti t syntyvät sil-

muina funiouluksesta ja esiintyvät yleensä syk

syisin. Seur. keväänä niistä kehittyy uusi runko
kunta.

S:n asema systeemissä on epävarma. Tav. ne
asetetaan itsenäisenä ryhmänä lähelle matoja;

Entoprocta-rybm& lähenee alempia. Ectoprocta

taas korkeampia matoja. Nykyinen lajimäärä
n. 700, joista suurin osa meressä

;
fossiilisia,

joilla osittain on ollut merkitystä maakerroksia

muodostavina ibryozooi-kalkki), tunnetaan lähes

2.500 lajia. Suomessa on toistaiseksi tavattu 7
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makeanveden lajia, yleisin suku Plumatella. Meri-

luodoista on meillä yleinen Membranipora pllosa

v. membranacea, jonka kalkkirungot esiintyvät

valkeana verkkona esim. rakkolevän (Fucus) "y. m.
tnerikasvien sekä kivien y. m. pinnassa. /. V-s.

Sammalet (Bryophyta), suuri itiökasviluokka.

jonka edustajat ovat tav. pieniä, muutaman cm:n
korkuisia, monivuotisia, lehtivihreällisiä kasveja,

joilla varsi ja lehdet useimmiten ovat erilaistu-

neet (alin ryhmä Cormophy to-kaaressa), unitta

juuret ja putkilot, samoinkuin todelliset johto-

jänteet, puuttuvat. Varsinaisten lehti-s:n kehitys

ja rakenne on pääasiassa seuraava : Pienen,

1-soluisen itiön itäessä syntyy pieni, leviä muis-

tuttava, rihmamainen ja haarainen, harvoin levj

mainen a 1 k e i s r i h m a (protoneina), jonka
maanpäällinen osa on lehtivihreänpitoinen, maa
han kasvava osa lehtivihreätön. Alkeisrihmojen

muodostamat ryhmät näyttävät paljain silmin

katsoen vihreältä huovalta. Alkeisrihmalla, joka
on pian kuoleva t.

joskus pitkäikäi-

nen, synty)' pieniä

silmuja, jotka kas-

vavat varsinai-
siksi sammal-
kasveiksi. Näi-

den varsi on haa-

raton t. haarainen,

is.ii.i ; MunapesäkkeistU pitkittäin
tavallisesti pysty.

leikattuna, S yksityinen muna- Johtojänteen tapai-

pesäke, :i yksityinen siittiöpesäke, sia muodostuksia
4 siittiöpesakkeisti, pitkittäin lei-

ni0nella, samoin
kattnna. , ., , , ,

vahvikesolukkoja.

Lelulet ovat pieniä, liuskattomia, haja-asentoisia,

tav. 1 solukerroksen muodostamia. Juuria kor-

vaavat hapsijuuret (rhizoidit), joita läh-

tee hyvin runsaasti, usein huopamaisena peit-

teenä varren tyviosan pinnasta. Mikroskooppisen
pienet sukupuolielimet syntyvät varren t. haa-

rojen latvassa, useita kertoja peräkkäin samalla

yksilöllä, 1- t. 2-kotisesti ja useinkin erityisten

suojuslehtien ympäröiminä. Tämä s:n ..kukka"

on 1- t. 2-neuvoinen. Koiraspuoliset sukupuoli-

elimet, s i i t t i ö p e s ä k k e e t (antheridiot) , oval

lyhytvartisia, nui ianiaisia. harvoin pallomaisia

muodostuksia, joiden sisässä syntyy erityisistä

soluista lukuisia siittiöitä. Naaraspuoliset

elimet, m unapesäkkeel (archegoniot), oval

pitkäperäisia' ja pitkäkaulaisia pulloja, joiden

laajenneessa tyviosassa syntyy 1 munasolu.
Sukupuolielinten viilissä on tav. martoja, useim-

miten rihmamaisia nesterihmoja (para-

fyysejä), jotka lieneväl jonkunlaisia kuivumi-
selta suojelijoita. Siitos tapahtuu siten, että

siittiöpesäkkeestä sen sadesäällä avautuessa ulos

tulleet siittiöt uivat 2 värekarvansa avulla

vedessä munapesäkkeen suulle, tunkeutuen kaulaa
pitkin munasolun luo. jonka jälkeen 1 siittiö tun-

keutuu sen sisään ja sulautuu siihen. Eedelmöi
tetty munasolu muodostaa sammalen varren t.

haaran jatkoksi tav. pitkiin, ohuen varren päässä

olevan i"t i öp esäkkeen, jonka varsi erityi-

sellä omalla jalalla (muutamilla s :11a valej alalla,

joka kuuluu varsinaiseen sammaleeseen) kiinnit

tyy sammalkasviin. Itiöpesäkkeen pääluin jää
usein munapesäkkeen seinämä; kehittyen helposti

irtautuvaksi h unnuksi. [tiöpesäkkeen kes-

kellä on marto solukko, patsas, sen ja seinän

suurennet-
tuna.

välissä olevat solut synnyttävät suuren määrän
pieniä i t i ö i t ii, jotka pääsevät ulos erityisen

kannen irtautuessa pe-

säkkeen latvasta. Kannen
alla syntyy pesäkkeen suu-

aukon reunalle monimutkai- '"7TUp-WfE*

nen, eri sammalsuvuilla ~y^y-.\
useinkin hyvin erilainen ja

sen takia systemaattisessa

suhteessa tärkeä, pienten.

t t. 2 kehässä olevien ham-
paiden muodostama s u u-

v a r u s. joka toimii kanne i

avaajana ja itiöiden pois-

pääsyn järjestelijänä. Al-

keisrihma ja varsinainen

sammalkasvi muodostavat Rankasam-
suvullisen sukupolven, joka mal, oikenlli

on monivuotinen ja kor- itiöpesäke

kealle kehittynyt, itiöpesäke

perineen edustaa suvutonta
polvea, joka on vähemmän kehittynyt, e pesäkettä

Niiniä eri sukupolvet vuorottelevat s:n peittävä

yksilökehityksessä. Paitsi lisääntymi- p^XkeJn
sestä erikoisesti huolehtivan itiöpolven kansi, jun-

välityksellä voivat s. lisääntyä myös ka avau-

sten", että melkein mitkä hyvänsä s:u '"^sevät"
murtokappaleet synnyttävät alkeisrih- ulos.

man, josta sammal kehittyy, t. erityis-

ten i t u s i 1 m u j e n t. -jyvästen avulla, joita

voi muodostua monissa eri osissa sammalta. Useat
s. lisääntyvätkin täten vain suvuttomasti.

S. jaetaan 2. pääryhmään: lehti-s. (Musti.
Musti veri) ja m a k s a-s. (Hepaticee), jotka eroa-

vat toisistaan paitsi artikkeleissa Lehtisam-
malet ja Maksasammalet (ks. n.) mai
nituissa suhteissa

myös siinä, että

jälkimäisillä al-

keisrihma on vä-

hemmän kehitty-

nyt, sukupuoli-

elinten asema tav.

erilainen, itiöpe-

säkkeen avautu-

minen samoin ja

että lehdet usein

ovat samalla yk-

silöllä useamman-
laatuisia. Lehti-s.

jaetaan 3 ryh-

mään : v a r s i-

naiset lehti-
-. [Bryales, joista itcrocorpt-alaryhmällä suku-

puolielimet ja itiöpesäkkeel ovat varren tul-

vassa, Pleurocarpiila lyhyillä sivuhaaroilla),

joita edellä esitetty kuvaus tarkoittaa; ra h k a-s.

(Sphagnales), joilla alkeisrihma on levymäi-

nen, huntu ja suuvarus puuttuvat, valejaika

on, keskipatsas ei ulotu pesäkkeen yläsei-

nään (muusta rakenteesta ks. H a h k a s a ni-

in ali: ja Andreceales, pieniä s:ia käsittävä pieni

ryhmä, jolla itiöpesäke avautuu 4 t. 8 raolla,

kansi ja suuvarus puuttuvat, vale jalka on. —
Sammalryhmän polveutuminen on vielä aivan tun-

tematon. S:n kesken taas polveutumissuhteet

ovat uudemman käsityksen mukaan sellaiset, että

lehti 3. Ovat alkuperäisempiä, maksa s. korkeam-
malla kannalla olevia lovat usein hyvin nioiii-

(S.H.) Marchantia polymorpha. a

koiras-, b naaras alkeisvarsikko pit-

käperäisine siittiö- ja munapes&k-
keistUineen; sekovarren pinnassa un

itusilmumaljoja.
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mutkaisia rakenteeltaan, kuten esim.il/orc/iantui;

ks. t.), joten jälkimäisten sekovartisuus y. m.
alhaista kehitystä osoittavat ominaisuudet ovat

(sekundäärisinä) surkastumisilmiöinä pidettävät.

S:ia, joita nykyisin tunnetaan yli 15,000 lehti-

töistä rahka-s:ia n. 250) ja yli 4,000 maksasam-
mallajia, kasvaa ympäri maapallon. Tav. ne kas-

vavat joukoittain maaperässä, kallioilla, kivillä

t. lakolla puulla, muutamat lajit kasvavissa

puissa t. vedessä j. n. e., yleensä kukin laji

aivan määrätynlaisella alustalla. Suurin on s:n

merkitys pohjoisissa ja kylmissä eteläisissä seu-

duissa sekä korkeilla vuorilla, joissa ovat voi-

makkaita valta- ja leimakasveja (esim. meikäläi-

set metsät ja varsinkin suot ja tundrat). Sietäen

hyvin kuivuutta ja ravinnon niukkuutta monet
lajit ovat paljaalla kalliolla t. laihalla hiekalla

y. m. yhdessä levien ja jäkälien kanssa kasvikun-
nan esitaistelijoina kumusta synnyttämässä. Ve-

den säilyttäjinä ja kosteuden järjestelijöinä

(soilla, myös metsissä) s. ovat äärettömän tär-

keitä. Niityillä s. ovat usein pahoja rikka-

ruohoja, samoin metsissä. S :sta käytetään paitsi

hyvin tärkeitä rahka-s:ia, muitakin useihin

eri tarkoituksiin, kuten seinäin tilkitsemiseen

(Ilypnum parietinum, II. proliferum y. m.), pak-
kausaineena, mattoja kudottaessa (karhunsam-
mal)

, y. m. Suuria lehtisammalsukuja ovat m. m.
Dicranum, Grimmia, Mniurri, Polytrichum (kar-

hunsammal) ja Ilypnum. Maksa-s:sta ovat tun-

netuimpia Jungermannia ja Marchantia. — Suo-

mesta tunnetaan n. 540 lehti- (joista 38 rahka)
ja 170 maksasammalta. Kuuluisimmat kotimaiset
s:n-tutkijat ovat S. O. L i n d b e r g ja V. F.

Brotherus. K. L.

Sammaljoki (1. S am m a a), kylä Tyrvään pi-

täjässä, rukoushuonekunta, perust. sen. päät. 1827.

Emäseurakunnan papisto pitää jumalanpalveluk-
sia kerran kuukaudessa. Kirkko (n. 20 km kaak-
koon emäkirkolta) rak. puusta, valmistui 1834.—
S:n erottamisesta omaksi khrakunnaksi 1912
tehty ehdotus on (1915) ratkaisematta.

L. II-ncn.

Sammalkieli, henkilö, joka sammaltaa, s. o.

henkilö, joka ei saa s-äännettä selvään äänne-
tyksi, vaan sitä tehdessä synnyttää eräänlaisen
sihisevän lisä-äänen.

Sammalkieli ks. Eerik XI, Ruotsin kunin-
kaita.

Sammalkuivike ks. Kuivikkeet ja

T u r v e p e h k u.

Sammaltaminen ks. Sammalkieli.
Sammastauti, eräs enimmäkseen rintalapsissa

esiintyvä tauti, jossa erikoisen sienen (Oidium
albicnns) aiheutuksesta muodostuu varsinkin nielu-

risoille, mutta myöskin suun ja nielun muulle
limakalvolle harmahtavan valkeita tahmoja, jos-

kus limakalvon kuoliotakin, mikä tila suuresti

vaikeuttaa ruuanottoa. ks. Pienten lasten
h o i t o. M. O-B.
Sammatlampi, entinen kreikkalaiskatolinen

kappeli, joka käsitti osan sittemmin Stolbovan
rauhan jälkeen muodostetusta Jouhion 1. Parik-
kalan pitäjästä, ks. Parikkala 2.

Sammatti. 1. Kunta, Uudenmaan 1., Raase-
porin kihlak., Kar jan-Mustion-Karjalohjan-Sani-
matin nimismiesp. ; kirkolle Lohjan asemalta 25
km, Skurun asemalta 34 km. Pinta-ala 61, b km'-',

josta viljeltyä maata (1910) 1,375 ha (siinä lu-

vussa luonnonniityt 173 ha). Manttaalimäärä
14,5883, talonsavuja 33, torpansavuja 27 ja muita
savuja 111 (1907). 1,175 as. (1914); 221 ruoka-
kuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona
135:llä (1901). 192 hevosta, 686 nautaa (1912).
— Kansakouluja 2 (1915). Elias Lönnrotin
emäntäkoulu. Säästöpankki. -— Teollisuuslaitok-
sia: höyrysaha; osuusmeijeri. — Historiallisia

muistoja: Paikkarin torppa (ks. t.), vrt

Lönnrot, Elias. — Luonnonihanimmista pai-

koista mainittakoon Enäjärvi. — 2. Seura-
kunta, Porvoon hiippak., Lohjan rovastik.

;

Karjalohjaan kuuluva kappeli, perustettu 1591

;

yhdistettiin 1859 emäseurakuntaan ja kappa-
laisen virka lakkautettiin, mutta sai jälleen kap-
pelioikeudet keis. käskykirj. 1 p:ltä maalisk. 1871
ja oman kappalaisen v:sta 1901. L. H-nen.
Sammutettu kalkki ks. Kalkki.
Samniitit ks. Samnilaiset.
Samnilaiset (lat. 8am.nl' tes), niiden muinais-

italialaisten heimojen (hirpiinien, pentrien, eara-
ceenien ja caudiinien) valtiollinen yhteisnimitys,

jotka asuivat Keski- ja Etelä-Italiassa Latiumin
ja Kampanian takamaissa niistä nimensä saa-

neessa Sammumissa. S., jotka perintätarinan
mukaan olivat lähtöisin sabiinien maasta ja hei-

dän sukuaan, tunkeutuivat 5:nneltä vuosis. alkaen
Kampaniaan, missä he sekaantuneina alkuväes-
töön myöhemmin esiintyvät oskeina, sekä Apu-
liaan, Lueaniaan ja Bruttiumiin, missä heidän
tulonsa aikaansai uusia sekakansoja. Kun s.,

karkoitettuaan Kampaniasta etruskit, olivat otta-

neet haltuunsa suurimman osan maata ja ahdis-

tivat Capuaa eivätkä roomalaisten vaatiessa jät-

täneet sitä rauhaan, syntyivät n. s. samnilais-
sodat (ks. t.), jotka s:n urhoollisuudesta ja itse-

pintaisesta vastarinnasta huolimatta päättyivät
heidän itsenäisyytensä menetykseen. S. puhuivat
historiallisella ajalla oskilaismurretta. E. R-n.

Samnilaissodat. Roomalaisten ja samnilais-

ten väliset sodat. 1 :ssä sodassa (343-341 e. Kr.),

jonka historiallisuus on epävarma, roomalaisten
kerrotaan saaneen 3 voittoa, mutta myöntäneen
samnilaisille kunniakkaan rauhan. Viimemainitut
joutuivat kuitenkin uudestaan sotaan roomalais-

ten kanssa, jotka kukistettuaan Latiumin olivat

tulleet heidän välittömiksi naapureikseen. Näin
syntyneessä 2:sessa sodassa (326-304 e. Kr.) sam-
nilaisten ylipäällikkö Caius Pontius sai roomal.

sotajoukon houkutelluksi ja saarretuksi Caudiu-
min (ks. t.) solaan (321), missä pakotti sen an-

tautumaan sekä kulkemaan ikeen alitse. Myö-
hemmin roomalaiset kuitenkin olivat voitolla, ja

sota päättyi siihen, että samnilaisten täytyi ra-

joittua omaan alueeseensa. Sodan aikana roo-

malaiset olivat rakentaneet Via Appian (312

e. Kr.) ja perustaneet useita siirtoloita samnilais-

ten maahan. Kun samnilaiset ahdistivat Lucanian
asukkaita, pyysivät nämä apua Roomalta. Tästä
aiheutunut 3 :s sota kävi roomalaisille uhkaa-
vaksi, koska samnilaisten puolella taisteli muita-

kin kansoja (etruskit, umbrialaiset ja gallialaiset).

Mutta roomalaisten Sentinumin taistelussa saama
voitto 295 e. Kr. ynnä myöhemmät voitot torjui-

vat vaaran. Yhtäkaikki samnilaiset 280 e. Kr.
uudestaan ryhtyivät sotaan (4:s sota), kun Epei-

roksen kuningas Pyrrhosoli asettunut Italian kan-

sojen etunenään sodassa Roomaa vastaan. Mutta
hänen poistuttuaan 275 e. Kr. samnilaiset täydelli-
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sesti kukistettiin (272 e. Kr.). He tulivat nimeksi
roomalaisten liittolaisiksi, mutta todellisuudessa

näiden vallanalaisiksi. Liittolaissodassa (91-88

e. Kr.) he vielä kerran tarttuivat aseihin ja ot-

tivat myös 83 e. Kr. osaa kansalaissotaan Mariuk-
sen puoluelaisten kannattajina, mutta kärsivät
musertavan tappion Porta Collinan luona 82 e. Kr.,

jonka jälkeen heidän maansa tehtiin autioksi.

[Burger, ,,Der Kampf zwischen Rom und Sam-
niuni" (1898) ; Bruno, „La terza guerra Samni-
tica" (1906).] E. R-n.
Samnit ks. Samni laiset.
Samnium (lat.), muinainen maakunta Ita-

liassa; se rajoittui pohjoisessa marrucinien ja

pa?lignien alueeseen, luoteessa marsien maahan,
lännessä Latiumiin ja Kampaniaan, etelässä Luca-
niaan sekä idässä Adrianmereen ja Apuliaan.
S., joka oli saanut nimensä siellä asuvista sain

nilaisista, oli pohjoisosaltaan vuorista ja karua,
etelässä osaksi hedelmällistä ja varsinkin karjan-
hoitoon soveltuvaa. E. R-n.

Samoa (Laivurisaaret, Iles des Navigateurs),
Polyneesiaan kuuluva, Saksan ja Yhdysvaltain
kesken jaettu saaristo Isossa valtameressä, Fidzi-

saarista koilliseen 13°5'-14°5' et. lev. ja 168°9'-

172° 45' länt. pit.; 2,771 km2
,
joista Saksalle kuu-

luu 2,572 km 2
, Yhdysvalloille 199 km2

. Saksan
S:ssa 1913 oli 38,048 as. (joista 544 valkoista,

etupäässä saksalaisia, 1,354 kiinalaista, loput etu-

päässä alkuasukkaita), Yhdysvaltain S:ssa 1914
7,251 as. — Suurimmat saaret ovat (lännestä

itään) Savaii (1,707 km2
), Upolu (868 km 2

;

kuuluvat Saksalle) ja Tutuila (139 km2
; Yhdys-

valloille). Rannikot ovat korkeita, koralliriutto-

jen ympäröimiä, kelvollisia satamia vain Apia
Upolulla ja Pago Pago vuonomaisen lahden peru-
kassa Tutuilalla. Kaikki saaret ovat, yhtä
vähäistä korallisaarta lukuunottamatta, tuli-

peräistä syntyä. Tuliperäinen toiminta on itä-

saarilla aikoja sitten lakannut, mutta lännessä
on vielä alastomia laavakenttiä ja 1905-11 tapah-
tui Savaiilla voimakkaita tulivuorenpurkauksia.
Sisäosien aarniometsäin peittämiä vuoria (kor-

kein Mua Savaiilla 1,646 m yi. merenp.) ympä-
röivät hedelmälliset rannikkotasangot, joilla vil-

jellään m. m. kookospalmuja (Saksan S:n plan-
taaseilla 545.645 istutettua puuta 1913), kaakaota

(plantaaseilla Saksan S :ssa

11.6 milj. puuta 1913),
leipäpuita, kautsukkipuita

y. m. Ilmasto tasai-

nen (Apiassa kuumim-
man kuukauden keski-
lämpö + 26,5° O, kylmim-
män + 23,8° C). Kaak-
koispasaati vallitsee. Sade-
aika marras-huhtik. ; vuo-
tuinen sademäärä Apiassa
2,800-3,000 mm. Sadeajan
lopulla hirmumyrskyt ta-

vallisia; 1889 myrsky
Apian satamassa yhtaikaa
tuhosi 5 sotalaivaa. —
Köyhän kotimaisen eläi-

mistön nisäkäsedustajat
ovat hiiret ja lepakot.

—

Alkuasukkaat, samoalai-
set, ovat puhtaita polynee-

t.S.H.1 Saraoalais-nainen. sialaisia, kookkaita, kau

nisrakenteisia, luonteeltaan rehellisiä, vieraan-
varaisia, rohkeita, erinomaisen taitavia veneen-
rakentajia ja purjehtijoita. Useat tutkijat olet-

tavat polyneesialaisen asutuksen levinneen juuri
S:sta käsin. Uskonnoltaan samoalaiset nyk. ovat
kristittyjä (vähän on myös mormoneja); heidän
alkuperäisissä uskonnollisissa menoissaan puut-
tuivat nmille polyneesialaisille ominaiset ihmisuh
rit. — Hallituksen ja lähetysseurojen kouluissa on
useita tuhansia oppilaita. — Pääelinkeinona on
maanviljelys, kalastus myös tärkeä. Ulkomaan-
kauppa: Saksan S:n tuonti 5,04 milj., vienti

(kopraa 5 milj. mk., kaakaota, kautsukkia)
6.2i milj. mk., Yhdysvaltain S:n tuonti 0,:i milj..

vienti 0,68 milj. mk. (1912). Edellisen pääsatama
on Apia (langaton sähkölennätinasema, säännöl-
linen höyrylaivayhteys Uuteen-Seelantiin; selvi-

tykset 148,000 rek.-ton. 1912), jälkimäisen Pago
Pago (selvitykset 138,000 rek.-ton. 1912). — Sak-
san S:n hallinnon etunenässä on Apiassa asuva
kuvernööri, jonka alla alkuasukaspäälliköitä

:

Yhdysvaltain S:n kuvernöörinä on Pago Pagon
laivastoaseman komendantti. — Historia. S -.n

löysi alankom. Roggeveen 1722; saaristoa tutki

Bougainville 1768 (antaen sille Iles des Naviga-
teurs nimen), La Perouse, Edwards, Kotzebue.
Saksalaiset, yhdysvaltalaiset ja englantilaiset

sekaantuivat väestön sotiin saaden siten jalan-

sijaa maassa. V. 1899 S. jaettiin Saksan ja

Yhdysvaltain välillä; 1914 englantilaiset miehit-
tivät Saksan S:n. E. E. K.
Samogitia (latinoitu muoto liettualaista sanaa

zemaitis - alamaalainen, alaliettualainen), puol.

Zmudz, ven. Zmudskaja zemlja, saksaksi Sam ai

ten t. Schamaiten, käsittää liettualaisen alueen
alisen Niemenin ja sen lisäjokien Dubissan ja
Neviazan ympärillä. Mainitaan ensi kertaa
v:n 1200 tienoilla. S. eli muusta Liettuasta eril

lään omaa elämäänsä ja vastusti Mindovgin yri-

tystä yhdistää kaikki liettualaiset maat. Saksa-
laista ritarikuntaa vastaan se kävi itsepäistä

taistelua, kunnes se Dubissaan saakka joutui

1382 ritarikunnan haltuun, joka 1411 Thornin
rauhassa oli pakotettu luovuttamaan sen Puolalle.

Sen jälkeen sen pääosa, nykyiset Rossienyn.
Telsin ja Saviin piirikunnat, muodostivat liettua

laisen S:n voivodikunnan. Pääpaikkana oli Ros-
sieny. S:n sisälliset olot ovat vielä vaillinai-

sesti tutkitut. Siellä näkyy säilyneen erittäin

vanhanaikainen ja ankarasti ylimyksellinen
yhteiskuntamuoto. Pakanuus säilyi hyvin kauan.
osaksi 16:nnelle vuosis. asti. [Krumbholtz, „Sa-

maiten und der Deutsche Orden his zum Frieden
am Melnosee" (Altpreuss. Monatsschrift 26-27):

Ljubavskij, ,,Poslednie bojare v Zmudskoj zemle"
(Sbornik Platonovu, 1912) ja sen kirjallisuusluet-

telo.] J. J. M.
Samojedien mytologia. Siitä huolimatta, että

kristinuskoa jo 1600-luvulta aikain on levitetty

samojedien keskuuteen, ei uusi oppi kuitenkaan
ole saavuttanut paljoakaan kannatusta. Nimelli-

sesti yli puolet samojedeista ovat kristittyjä,

mutta todellisuudessa nämäkin ovat säilyttäneet

uskon vanhoihin jumaliinsa.

Samojedien uskonnosta on olemassa vain vail-

linaisia tietoja. Ensimäiset luotettavat tiedon-

annot tavataan Castrenin teoksissa, mutta nekin
koskevat etupäässä läntisiä heimoja. Jenisein ja

Tavgyn samojedeista ei ole olemassa muuta kuin
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(S.H.)

Ostj.-samojedi lainen samaani.

viittauksia, jotenka seuraava kuvaus ei tule

heitä varsinaisesti koskettelemaan. Sitäpaitsi on
syytä huomauttaa, että samojedien, niinkuin

yleensä luonnonkansojen, uskonnolliset käsityk-

set ovat sangen vaihtelevia ja subjektiivisia.

Ainoastaan palvonta on tavallaan vakiintunut
yhtenäisemmäksi, koska se periytyy tietäjältä

tietäjälle.

Kaikki samojedit uskovat ylimpään jumalaan
i iiidii ). joka on taivaan ja maan herra. Hän asuu

taivaassa ja lähettää

maan päälle ukkosen
ja salaman, sateen

ja lumen sekä hallit-

see säätä ja tuulia.

Hän on usein ident-

tinen taivaan kanssa
ja osia hänestä ovat

( juraakeilla) niin au-

rinko kuin kuu, joista

tehdään „varjoja"

(kuvia), joille uhra-
taan. Ylijumala hal-

litsee kaikkia ihmi-

siä ja hän rankaisee
heidän syntinsä (esim.

salaman välityksellä),

niinkuin hän myös
palkitsee heidän hy-

vät tekonsa. Mutta ainoastaan juraakit uskovat
voivansa välittömästi kääntyä ylijumalan puo-
leen uhreilla ja rukouksilla. Muiden mielestä hän
on niin abstraktinen käsite tai niin kaukana
heistä, ettei hänen puoleensa kannata kääntyä.

Ihmisten kohtalojen varsinaisina määrääjinä
esiintyvät samojedien käsitysten mukaan kuiten-

kin n. s. haltiat (juraakki-sam. jer /? ; ostj.-sam.

lös; tavgy-sam. koika; kamassi-sam. eje), joita

on kahta lajia. Ensimaiseen ryhmään voidaan
laskea kaikki luonnossa tai luonnonesineissä elä-

vät henget, toiseen taas vainajien ja eläinten

henget. Ulkonaisesti on jälkimäisillä kenties

suurempi merkitys, mutta käytännöllisessä elä-

mässä heidän merkityksensä usein on toisarvoi-

nen. — Kaikilla samojedeilla on se käsitys, että

niin metsässä kuin vedessäkin asuu erikoinen
haltia. Metsänhaltia (ostj.-sam. mad'el-lös, pärgä).
josta usein on olemassa kuva (Ket-joella on
hänellä erikoinen pyhäkkö), hallitsee metsänriis-

taa ja antaa sitä niille ihmisille, jotka ovat sitä

häneltä uhreilla ja rukouksilla pyytäneet. Veden-
haltian vaikutusvalta on paljoa laajempi kuin
edellisen. Se ei ainoastaan hallitse vedessä asu-

via kaloja ja vedellä liikkuvia ihmisiä, vaan se

käsitetään usein myös erinäisten tautien herraksi
sekä manalassa asuvan haltian apulaiseksi. Edel-

linen on luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan ihmi-
sille hyvänsuopa, mutta jälkimäinen edustaa kan-
san käsityksissä jotakin pahaa. Senpätähden sitä

pelataankin enemmän ja sille uhrataan runsaam-
min. Määrättyinä vuodenaikoina se, lähettääk-
seen kaloja, vaatii uhreja, ja erikoisissa pai-

koissa, niinkuin jokien suilla, sille on veteen
heitettävä rahoja tai muuta, jotta matkailija
onnellisesti pääsisi matkaansa jatkamaan. Sai-

rauden sattuessa sille ripustetaan joen tai jär-

ven rannalle kasvavaan pensaaseen vaatteita y. m.
Juraakeilla siitäkin tehdään „varjo", joksi ote-

taan joku eriskummallinen kala.

Näitä kahta haltiaa lukuunottamatta on samo-
jedeilla lukematon joukko henkiä, joita tavalla
tai toisella kunnioitetaan. Niillä on melkein kai-
killa kuvansa, joko ihmisten valmistamia tai

luonnouesineitä, jotka eriskummallisen muotonsa
tai kykyjensä tähden ovat herättäneet huomiota.
Jälkimäisiä on etenkin ostjaakki-samojedeilla
hyvin paljon ja ne ovat tavallisesti kiviä, jotka

muistuttavat ihmistä tai jotakin ruumiinosaa.
Qsein niiden kerrotaan voivan siirtyä paikasta
toiseen, mutta niiden muista ominaisuuksista ei

olla täysin selvillä ja niille uhrataan enimmäk-
seen vain niissä asuvien salaperäisten ominai-
suuksien takia, ilman varsinaista tietoa siitä

aiheutuvasta hyödystä. Ihmisten valmistamia ja

ihmisten muotoisiksi veistettyjä puukuvia on
suuret määrät ja ne esittävät mitä erilaisimpien
henkien „varjoja". Niitä on yleisiä, nim. sellai-

sia, jotka ovat jossain pyhässä paikassa (niinkuin
juraakeilla Vaigatsin saarella tai ostjaakki-
samojedeilla Ketillä Maksimkin Jarin läheisyy-

dessä), taikka yksityisiä, n. s. kotijumalia, joita

matkoillakin kuljetetaan mukana erityisessä

reessä tai säilytetään tuohikopassa. Jälkimäiset,
ovat joko hyviä henkiä, joiden joukossa on kodin
ja erilaisten eläintenkin, tahi pahoja, niinkuin
vilutaudin, syfiliksen j. n. e. Näiden henkien kuvia
pidetään erittäin hyvinä; ne saavat vuosittain
uudet puvut ja niille uhrataan aika ajoittain,

vaikka uhrit ovat vähemmän arvokkaat. Ne ovat
sitäpaitsi -usein varustetut eläimenhahmoisilla
apulaiskuvilla. Kamassit ovat ainoat samojedit,
joilla ei ole minkäänlaisia henkien kuvia, he
kun uskovat vain veden ja metsän haltioihin.

Ostjaakki-samojedien keskuudessa tavataan hy-
vinkin merkillinen esi-isien palvonta, joka on
aivan outo niin juraakeille kuin kamasseille.

Melkein kaikkien näiden samojedien keskuudessa
pidetään il'e nimistä sankaria ensimäisenä esi-

isänä, josta eri heimot eri tavalla polveutuvat.

Paraiten tämä käsitys ilmenee saduissa ja

samaanien lauluissa, joissa häntä kuvataan niin

karhun kuin erinäisten muidenkin eläimellisten

heimoesi-isien isäksi. Nämä eläimet, niinkuin
lännempänä eräät muutkin ihmismuodossa esiin-

tyvät esivanhemmat, nauttivat mitä suurinta kun-
nioitusta, jotavastoin itse teelle ei koskaan uhrata.

Mahtavin lännessä oleva esi-isä on Tyrnillä

Napasin jurtalla oleva seitsenkasvoinen kuodar-

yup, jonka 7 lasta vuorostaan nekin kuvattuina
tavataan laajalle alueelle levinneinä ja ylitä

monen heimon esi-isinä. Niiden joukossa on
muutamia eläimenmuotoisiakin. Idempänä ja

Tasilla näitä totem-eläimiä ei milloinkaan

kuvata, tyydytään vain niitä uhreilla ja rukouk-
silla palvomaan. Mutta kaikkialla nauttii kuodar-

yup mitä suurinta kunnioitusta ja tätä henkeä
voi jossain 'määrin sanoa ylimmäksi jumaluus
olennoksi, sillä siksi suuri on hänen määräämis-
valtansa ihmisiin nähden. Hiin määrää heidän
elämänsä laadun ja kulun, hän saattaa lahjoit

taa ihmiselle niin onnea kuin menestystä, mie-

hille voimia ja hyviä ominaisuuksia, naisille hedel-

mällisyyttä y. m. Iliinelle toimitetaan suuret vuo
Uliset uhrit, joihin koko heimo ottaa osaa. mutta
hänelle saattaa jokainen uhrata roponsa noidan

kin välityksettä. Määrätyistä eläimistä polven

tuvien heimojen jäsenet eivät saa totem-eläintä

tappaa tai syödä, ja avioliitot ovat kielletyt-
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samaan heimoon kuuluvien välillä. — On syytä

otaksua, että tämä n. s. totemismi myös on
olemassa Jenisein ja Tavgyn samojedien keskuu-

dessa. Se on nähtävästi lainaa idempänä asu-

vilta kansoilta, joilla se on hyvin yleinen ja

levinnyt aina Pohjois-Ameriikkaan asti. Myto-
logisia olentoja on samojedeilla runsaasti. Niistä

mainittakoon tulenakka, metsänhiisi sekä pari

satumaista lintua, jotka voivat viedä ihmisiä

niukallaan, niin manalaan kuin muualle.

Vainajainpalvonta perustuu siihen uskoon, että

ihmisen sielu kuoleman jälkeen jatkaa elämäänsä
jossain paikassa, joka käsitetään eri alueilla

«ii tavalla. Juraakit arvelevat, että vainajan
varjolle (haamusielulle) on uhrattava kunnes tie-

täjä on vienyt sen manalaan ja puhdistanut vai-

najan omaiset ja kodan. Joskus toimitetaan uhre-

jakin hänen haudallaan. Metsäjuraakit uskovat
vainajan sielun jälleen palaavan maan päälle ja

määrätyn ajan kuluttua asettuvan asumaan
johonkin vastasyntyneeseen lapseen. Ostjaakki-

samojedeilla on se käsitys, että ihmisellä on
sekä henki (elia), että sielu (kuei). Edellistä

valvoo manalassa, Obin suulla, asuva seitsemän
maan napaa leikkaava akka, joka säilyttää ihmis-

ten kehtoja. Hän päästää ihmisen syntymään ja

määrää hänen elämänsä pituuden. Sielu vaeltaa

kuoleman jälkeen esi-isän luo, joka ihmisen teko-

jen unikaan päättää sen kohtalosta. Jos sielu

katsotaan hyväksi, jää se asumaan ,,taivaaseen",

mutta jos se on huono, niin sekin lähetetään

manalaan, jossa se yhtyy henkeen. Vielä on
ihmisellä eläessään tos niminen haamu, joka
ihmisen kuoltua häviää jäljettömiin. Venäläisiltä

•ovat ostjaakki-samojedit lainanneet uskonsa ihmi-

siin, jotka kuoleman jälkeenkin voivat vaeltaa

ja tappaa tai muuten vahingoittaa eläviä ihmisiä.

Samalla tavalla saattaa henkikin manalasta asti

häiritä ihmisiä. Viimemainittu usko on kamas-
seillakin ja senpätähden liekin, niinkuin ostjaakki-

samojedit, uhraavat tälle hengelle. Vainajalle ja

etenkin vainajan haamulle uhraaminen tapahtuu
heillä tavallisesti haudalla. Siellä vainaja jo

haudattaessa varustetaan kaikella, mitä sen arvel-

laan manalassa tarvitsevan ja vuosittain sitä

muistellaan niin ruoalla kuin juomalla. Kaikki
uhriesineet lyödään kuitenkin rikki tai poltetaan,

jotta niiden haamut tai henget pääsisivät mana-
laan. — Usko elämään kuoleman jälkeen näkyy
palautuvan uralilaiseen alkukansaan, koskapa
m. m. on tavattu henkeä ja liaanina merkitseviä
yhteisiä sanoja. — Samojedeilla on, kuten yllä

on mainittu, sekä yhteisiä että yksityisiä uhreja.

Edell isillä kunnioitetaan yksinomaan heimojen
«si-isiä tai pyhissä paikoissa olevia henkien ..var-

joja'" sekä metsän- ja vedenhaltioita. Vleiset

uhrit ovat useimmiten määräaikaisia ja etelässä

ne tavallisesti tapahtuvat jonakin ven. kirkolli-

sena juhlapäivänä. Koska niitä enimmäkseen on

vain läntisillä ostjaakki-samojedeilla, on syytä

otaksua niiden olevan lainaa ost jaakkinaapureilta.

Niissä tapetaan haltian kunniaksi joku poro,

lehmä tai hevonen ; osa lihasta heitetään tuleen

ja osa syödään, veri kaadetaan pyhän puun juu-

relle ja nahka ripustetaan samaan puuhun.
Samaani", joka uhrin toimittaa, lausuu samalla

lyhyen rukouksen. Näillekin haltioille toimite-

taan yksityisuhreja, mutta niissä haltia saa

tyytyä vähempään; tällöin hänelle annetaan

rahoja, eläinten nahkoja tai vaatteita. Metsän
hengelle annetaan erikoisesti valmistettuja nuolia

y. m. Yleisten uhrien jälkeen pidetään uhriateria,

jossa syödään samaa mitä haltiallekin on annettu.

Yksityisissäkin uhreissa teurastetaan haltialle

joskus joku eläin, mutta tavallisempaa on, että

uhrieläin vain sille pyhitetään siten, että sen sel-

kään veitsellä leikataan hengen kuva osoittamaan,
ett ii se on pyhä eikä kuolemansa jälkeen kelpaa
nautittavaksi. Yksityisissä uhreissa ja etenkin
kestitysuhreissa ei samaanin läsnäolo ja villitys

ole välttämätön.

Samojedien pappina on samaani 1. noita, joka
jumalilta saatujen lahjojensa nojalla toimii henki-

maailman ja ihmisten välittäjänä. Uhripappina
toimivana hän on aina mies, mutta ennustajaksi

kelpaa nainenkin. Noidan pääasiallisena tehtä-

vänä on toimia tietäjänä, joka ottaa selville jon-

kun taudin tai muun onnettomuuden syyn ja

ilmoittaa ihmisille keinon, millä asia autetaan
tai vältetään. Tätä tarkoitusta varten noita

tavallisesti saattaa itsensä hurmostilaan, jossa

ollessaan hänen sielunsa irtautuu ruumiista ja

vaeltaa haltiain luo. Tämä tapahtuu erinäisten

apulaishenkien avulla, joita hänellä on käytettä-

vinään. Matkalla ollessaan hän lauluissaan kuvaa
niin matkaansa kuin vuoropuhelua haltiain

kanssa. Jos samaanin on pakko tunkeutua eri-

koisen vaikeaan paikkaan, niinkuin manalaan,
niin on tavallista, että hänen täytyy viiltämällä

itseään puukoilla y. m. osoittaa, ettei kuoleman
henki kykene häntä voittamaan. Haltiain mää-
räysten mukaan noita ilmoittaa uhrin laadun ja

suuruuden, ja tavallisesti häntä käytetään sel-

laisten uhrien toimittajana. Sairaana noita on
kyvytön ja samoin häneltä puuttuu voimia,

jollei hänellä ole yllään viittaa ja lakkia, joissa

riippuvat nauhat sisältävät tämän taikavoiman.

Noitarummun avulla hänen sielunsa lentää hal-

tiain luo ja sauvallaan hän suojelee itseänsä.

Ennustajanakin hän usein ottaa selkoa m. m. tu-

levista tapahtumista. Parantajana hän pelottaa

sairauden henget ihmisen ruumiista ja joskus hiin

paljailla sanoillaankin saa verenvuodon pysähty-
mään. N. s. suuria samaaneja on samojedeilla

nykyään verrattain vähän, mutta niitä pelätään

ja kunnioitetaan sitii enemmän. Yähäpätöisem-
piä noitia on vielä kaikkialla lukuisasti, mutta
heidän vaikutuksensa on pieni. [Kirjallisuutta

ks. Samojedi t.] K. />.

Samojedilaiset kielet kuuluvat n. s. uralilai-

seen kielikuntaan, jonka toisen osan muodosta-
vat suom. -ugrilaiset kielet. S:n km ja suom.-

ugrilaisten kielten alkusukulaisuutta ovat aikai-

semmin puoltaneet Castren, Donner. Budenz, Ha-
läsz, Munkäcsi y. m., jotavastoin Ahlqvist vielä

1880-luvulla arveli s:n k:n olevan yhtä kaukana
suom. -ugrilaisista kuin altailaisista kielistä. Ny-
kyään on kuitenkin se käsitys yhä vakiintunut.

että s. k. lähinnä liittyvät suom.-ugril. kieliin.

S. k. jakautuvat viiteen eri kieleen, nim. 1) ju-

raakki-, 2) jenisei-, 3) tavgy-, 4) ostjaakki- ja

5) kamassi-samojediin. Sukupuuttoon ovat kuol-

leet matorien. koibaalien ja taigi-samojedien kie-

let (sekä eräs karagassilainen murre, jota muu-
tamat tutkijat ovat arvelleet samojedilaiseksi).

jotka nähtävästi olivat läheistä sukua kamassien
kielelle. — Juraakki-samojedi jakautuu
kahteen päämurteeseen (joiden edustajat eivät
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ymmärrä toistensa puhetta): tundrajiiraakkiin ja

metsäjuraakkiin. Kummassakin päämurteessa on

useita paikallisvivakduksia, Tundrajuraakissa

•eroavat enemmän muista Petsoran länsipuoliset

murteet, nim. Kaninin-Timanin; itäpuolisiin kuu-

luvat Bolsezemelskin-Obdorskin ja Purin, Tasin

ja Jenisei-joen juraakkilaiset samojedimurteet.

Esimerkkeinä tundra- ja metsäjuraakin äänteelli-

sestä eroavaisuudesta mainittakoon: tundrajur.

fjuda rv> metsäjur. rjutta ,,käsi", tundrajur. lulfi

rv» metsäjur. kufi ,,veden tuoma puu"; metsäjuraa-

kissa esiintyy vokaalivaihtelua sellaisissa ase-

missa, missä tundrajuraakissa sitä ei ole. — J e-

nisei-samojedi jakautuu kolmeen eri murre-

ryhmään : 1) hantaiskin, 2) karassin ja 3) bain

murteeseen. Ensimäinen eroaa toisesta m. m. si-

ten, että siinä tavataan sanansisäinen r^^ edus-

tamassa jälkimäisen d:tä. — T a v g y-s a m o j e-

d i n murteiden välisistä eroavaisuuksista ei ole

tarkempia tietoja. — Ostjaakki-samojedi
voidaan jakaa seuraaviin murreryhmiin 1) poh-

joiseen, jota puhutaan Karasi no-, Tiirahan-, Baiha-

joilla, Tasilla ja sen sivujoilla, ylisen Vähin var-

rella, alisella Obilla, Tym-joella, ylisellä Vasju-

ganilla ja Narymin kaupungin läheisyydessä; 2)

keskiseen, jota puhutaan Ket-joella, keskisellä

Obilla, Parabel-, Tsaja-, Tsezabka-joilla; 3) ete-

läiseen, jota käytetään Tsulym-joella ja ylisellä

Obilla. Ensimäinen ryhmä jakautuu 13 murtee-

seen, jotka eivät huomattavasti eroa toisistansa.

Niissä tavataan m. m. s-äänne (paitsi Turuhan-
joella)

,
jota muualla edustaa s. Keskiseen ryh-

mään kuuluu 7 murretta, joissa geminaattakon-
sonantti usein edustaa ensimäisen ryhmän yksin-

kertaista sanansisäistä konsonanttia. Näissä

murteissa tavataan erittäin selvä paradigmaat-
tinen astevaihtelu, joka voi olla sekä kvalitatii-

vinen että kvantitatiivinen (Tsaja-joen murteessa

on esim. seuraavat: gg rv/ r\r\, dd rv- nn, bb rv mm)

.

Eteläisessä ryhmässä on kaksi murretta, joissa

huomattavana seikkana mainittakoon useain pit-

kien vokaalien muuttuminen diftongeiksi. Näitä
kahta murretta puhuu enää vain n. 10 henkeä,
jotenka ne aivan pian häviävät. Eri ostjaakki-

samojedilaisia päämurteita puhuvat henkilöt ei-

vät laisinkaan ymmärrä toisiaan, sillä murteet
•eroavat toisistansa miltei yhtä paljon kuin suomi

ja viro. Vivahduksia ja poikkeuksia tavataan

usein miltei eri perhekuntienkin keskuudessa. —
K a m a s s i-s a m o j e d i s s a ei ole eri murteita,

kamasseja kun on jäljellä vain 8 omaa kieltänsä

taitavaa henkilöä.

Äänneopin alalta on mainittava, että muuta-
missa s:ssa k:ssä vielä tätä nykyä tavataan aste-

vaihtelua. Paraiten se on säilynyt ostjaakki-sa-

mojedissa, jossa se esiintyy paradigmaattisena.

Sitä ei kuitenkaan ole pidettävä alkuperäisenä,

vaan ainoastaan vanhasta alkusamojedilaisesta

astevaihtelusta myöhemmin saman mallin mu-
kaan kehittyneenä ilmiönä. Tämä astevaihtelu

on perintöä uralilaisesta alkukielestä. Suom. -ug-

rilaisen ja samojedilaisen astevaihtelun yhteyttä
on kirjallisuudessa ensimäisenä huomauttanut
Otto Donner ja myöhemmin sitä on tar-

kemmin ja laajemmin määritellyt prof. Setälä.

— S:ssa k:ssä korko nykyään miltei aina
on ensimäisellä tavulla, mutta aikaisemmin se

nähtävästi on vaihdellut. Huomattavana seik-

kana mainittakoon vielä, että s:ssa k:ssä yleensä

sanan alussa ei esiinny puheäänellisiä klusiileja

eikä konsonanttiyhtymiä, joita tavataan ainoas-

taan uudemmissa lainasanoissa. Muutamissa ost-

jaakki-samojedilaisissa murteissa tavataan ts sa-

nan alussa. — S:n k:n muoto-oppi on harvinai-

sen monimutkainen. Sitäpaitsi on olemassa ver-

rattain suuri ero pohjoisten ja eteläisten kielten

välillä muoto-opillisessa suhteessa. Sekä verbin

että nominin taivutus on pohjoisissa kielissä ke-

hittynyt sangen rikkaaksi. Nominin taivutuk-

sessa tavataan kolme lukua (yksikkö, kaksikko,

monikko) sekä runsaasti sijoja. Adjektiivin ver-

tailumuotoja ei oikeastaan tavata muualla kuin
eteläisten samojedien kielessä, jossa ne ovat ta-

taarilaista lainaa. Verbin taivutus on sekin mo-
ninainen ja kaikenlaiset verbijokdannaiset lisää-

vät monivivahteisuutta. Tavataan aikamuodot:
preesens, preteriti futuuri; tapamuodot: indika-

tiivi, konjunktiivi, optatiivi (juraakissa) , impe-

ratiivi, prekatiivi (juraakissa ja tavgyssa)
;

no-

minaalimuodot: gerundium ja supinum. — Vieras

vaikutus sanavarastoon on huomattava. Paitsi

juraakissa tavattavia syrjääniläisiä lainasanoja

on sekä juraakissa että ostjaakki-samojedissa ost-

jaakeilta saatuja lainoja. Tataarilaisia on hy-

vinkin vanhoja kaikkiin s:iin k:iin jo toista tu-

hatta vuotta sitten tunkeutuneita, ja uudempia
on runsaasti eteläisissä kielissä. Tunguuseilta,

mongoleilta ja jenisei-ostjaakeilta ovat etupäässä

itäiset murteet lainasanoja omaksuneet. Venäläi-

siä on levinnyt kaikkiin kieliin, ja etelässä ovat

muutamat murteet miltei venäläistyneet.

Kansanrunous. Tietäjäin laulut, san-

karikertomukset ja sadut sekä tilapäislaulut ja

arvoitukset muodostavat samojedien kansanrunou-
den, joka on suhteellisesti köyhää ja täynnänsä
vieraita lainoja. Samaanien laulut, joissa, niin-

kuin samojedien lauluissa yleensä, ei ole tarkkaa

runomittaa, esittävät tavallisesti sangen voimak-
kaalla ja runollisella kielellä noidan matkaa hen-

kien luo ja vuoropuhelua haltiain kanssa. Sisäl-

lyksensä puolesta ne ovat hyvin samantapaisia

ja muistuttavat paljon tataareilla ja tunguu-

seilla tavattavia, jotenka on syytä epäillä niiden

olevan yhteisen uskonnollisen katsantotavan tuot-

teita. Sankarikertomukset ovat luultavasti enim-

mäkseen tataareilta lainattuja, koskapa niissä

esiintyvät nimetkin usein ovat tataarilaisia; ka-

massien kertomukset, niinkuin muutkin sadut,

ovat varmasti lainaa. Samojedien itsensä sepit-

tämiä satuja tavataan verrattain paljon pohjoi-

silla tundra-asukkailla, ja ne koskevat etupäässä

mytologisia aiheita; juraakki-samojedeilla on

runsaasti omintakeisia kertovia lauluja. Muita

lauluja on vain vähäsen ja nekin ovat useasti

tilapäisiä sekä käsittelevät melkein yksinomaan
laulajan omia vaiheita ilmaisten hänen iloansa

tai suruansa jonkun tapahtuman johdosta. Ve-

näläisiltä eteläiset samojedit ovat lainanneet niin

lauluja kuin satuja, joista jälkimäiset useimmi-

ten ovat pilajuttuja, joiden pohjana on joku

raamatunhistoriasta lainattu kertomus. — Ost-

jaakki-samojedeilla on K. Donner tavannut laa-

jahkon proosa-oopoksen, joka käsittelee näiden

samojedien esi-isän ifen (= hämähäkki) elämän-

vaiheita ja hänen taisteluansa piinegeze nimistä

ihmissyöjää sekä Kristusta vastaan. Siinä kuva-

taan hyvin havainnollisesti samojedikansan

kamppailua itsenäisyytensä ja uskonsa puolesta.
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ja eepoksen lopussa lupaa, it'e lähtiessään pois

vielä kerran palata takaisin vapauttaakseen kan-

sansa vieraan ikeen alta. Tämä eepos, joka leviä-

miseensä ja aiheisiinsa katsoen nähtävästi on
hyvin omintakeisesti sepitetty, osoittaa, että samo-
jeditkin kykenevät tunteittensa ilmaisemiseksi

itsenäisesti käsittelemään ja runollisesti kaunii-

seen muotoon pukemaan mietteitä ja ajatuksia

itseään ja kohtaloaan lähinnä koskevista tapah-

tumista.

[Käännöskirjallisuutta: juraakkilaista : ..Huk

varj dlja samojedov zivustsih v Arhangeljskoj gub."

(1895); ostjaakki samojedilaista : N. P. Grigo-

rovskij, „Azbuka Sjussogoj gulani" (aapinen,

iukukappaleita ja 3 samojedilaista satua). „Objas-
nenie prazdnikov sv. tserkvi" (selonteko kreik.-

kat. kirkon juhlapäivistä). ..Svjastsennaja isto-

ri ja" (raamatunhistoria). „Molitvy i o seidetsnoj

molitve k Bogu" (rukouksia ja rukoilemisesta:

1879); E. M. (= Moskovan metropoliitta Makarij),
..Besedy ob istinnom Boge i istinnoi vere na
naretsii Obskih ostjakov" (raamatullisia luku-

kappaleita, 1900). — Tutkimuksia, kielennäytteitä

ja sanakirjoja: N. YVitsen, ,,Noord en Oost Tarta-
rye" l:nen pain. 1692. 2:nen pain. 1705; siinä ju-

raakkilainen sanaluettelo) ; Ph. J. von Strahlen-

berg, „Das Nord- und Ostliche Theil von
Europa und Asien" (pieni sanakirja eri

samoj. murteista; 1730) ; A. L. Sehlözer. ..All-

gemeine Nordische Geschichte" (jur. sanaluet-

telo: 1771) : P. S. Pallas. „Linguarum totius

orbis vocabularia eomparativa" (m. m. tietoja

nykyään hävinneistä taigin, koibaalin ja matorin
murteista; 1786-89); J. S. Vater, „Samoj. origi-

nalerzählung" (jur. satu. Petersb. neue monatl.
Aufsätze; 1787); sama, ..Versuch zu einer samoje-

dischen Grammatik" (Königsberger Archiv fur

Philosophie. Theologie. Sprachkunde und Ge-
schichte, 1811)

;
W. H. Döleke, „Schreiben an

Herrn Prof. Vater iiber die von ihm herausgege-
hene Samojedische Original-Erziihlung mit ihrer

Uebersetzung und grammatischen Bemerkungen"
(1812); J. Klaproth, ..Asia Polyglotta" (2:nen
pain.. 1831; m. m. matorilainen ja koibaalilainen

sanaluettelo); sama, „Asia Polyglotta, Sprach-
atlas" (taigin, koibaalin ja matorin murteiden
sanaluetteloja; 2:nen pain., 1831); H. C. v. d.

Gabelentz, „tfber die Samojedischen Sprache"
(Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellschaft V.

1851) ; M. A. Castron. ,.Antecknin<rar om Samoje-
diskans förvandtskap med de finska spräken"
(Suomi Y. 1845); sama. ..Grammatik der Samo-
jedischen Spraclien. lierausg. von Anton Schiefner"

(1854); sama. „Wörterverzeichnisse aus den
Samojedischen Sprachen. bearbeitet von Anton
Schiefner" (1855) : sama. ..Ethnologiska foreläs-

ningar öfver Altaiska Folken samt Samojediska
och Tatariska sagor" (1857) ; P. Hunfalvy.
..A szamojöd nyelvruT' (Magyar Nyelveszet III.

1857); E. Eae,\,The Land of the North Wind"
(jur. laulu ja lyhyt sanaluettelo. 1875) : O. Don-
ner, ,.Die samojedischen sprachen" (Atti del IV
congresso intern. degli orientalisti. 1878)

;
sama.

..Vergl. Wörterbuch der finn.-ugr. Sprachen"
'1874-88) ; sama, „Die ural-altaischen sprachen"
(Finn.-ugr. forsch. I, 1900); B. Munkäcsi. ..A/

altaji nyelvek szämk£pz6se II. A szamojöd
nyelväg valödi szämkgpzöi" (Budenz-album. 1884) :

.sama. ,,Adalekok az ugor-szamoj6d nyelvhasonlf-

egyezes az ugor 6s

localis casusragok"
Haläsz, ..Az u?or-

täshoz" (Nyelvt. Közl. XXIII, 1893); J. Budenz T

..Adalck a jui äk-szamojed nyelvismeretehez" ja

...luräk-szamojed szöjegyzdk" (Nyelvt. Közl. XXII.
1890-92) :

sama. ...Ylaktani

szamojed nyelvekben : a

(Hunfalvy-album, 1891); I.

szamojSd nyelvrokonsäg k<§rd£se" (Nyelvt. Közl.

XXIII-XXrV, 1893-94); Y. VVichmann, ..Samoje-

di sches lehngut im syrjänischen" (Finn.-ugr.

forsch. II, 1902) ; A. A. Dunin-Gorkavits, „Russko-
ostjatsko-samoedskij praktitseskij slovarj", 1910) :

X. Gombocz, ..Zur finnischugrisch-samojedischen

Lautgeschichte" (Thomsen-Festschrift, 1912)
;

E. N. Setälä, ,,Zu dem.alter des stufemvechsels"

(Finn.-ugr. forsch. XI, Anz. 14-15, 1912)
;

s;iina. ..Cher art. umfang uni alter des stufen-

vveehsels im finnisch-ugrischen und samojedischen''

(Finn.-ugr. forsch. XII, 1914) ; sama, „Zur frage
nach der ver\vandtschaft der finnisch-ugrischen

und samojedischen sprachen. ftber den gemein-
samen vvortschatz der finnisch-ugrischen und sa-

mojedischen sprachen" (Suom.-ugr. seuran aika-

kausk. XXX, 1915): H. Yvinkler. ..Samojedisch

und finnisch" (Finn.-ugr. forsch. XII-XIII, 1912

13) ; G. J. Ramstedt. ,,Zu den samojedisch-alta-

ischen beruhrungen" (Finn.-ugr. forsch. XII,

1912); A. Sotavalta, ,, Astevaihtelusta samojedi-

kielissä" (Suom. tiedeakat., esitelmät ja pöytä

kirjat 1912, I) ; H. Paasonen, ..Beiträge zur fiu-

nischugr.-samojedischen Lautgeschichte" (Keleti

Szemle XIII-, 1913-); K. B. Wiklund. „Stufen-

uechselstudien" (Le Monde Oriental VII-, 1913-) ;

Kai Donner, ,,A samojede Epic" (Suom.-ugr. seu-

ran aikakausk. XXX, 1914).] K. D.

Samojediniemimaa ks. Jalmal (oikea muoto
on J a m ai).

Samojedit kuuluvat ainakin kielellisesti n. s.

uralilaisiin kansoihin, joiden toisen haaran suom.-

ugrilaiset kansat muodostavat. S. jaetaan:

1) juraakkeihin (samoj. Jiäsafia, urAct'.?'). 2) je-

nisei-s:hin (samoj. d'cddos'i) , 3) tavgy-s :hin

(samoj. vä), 4) ostjaakki-s :hin (samoj. ffimah
yum, siissB-yum) ja 5) kamasseihin (samoj. kaTj-

mdzd-kuza). Ven. nimitys on samoed (..itseänsä

syövä"), jonka muutamat arvelevat johtuneen

rundrajuraakkeja.
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«siitä nimestä (sabme), millä lappalaiset nimitti-

vät itseään; useammat taas luulevat siinä pii-

levän sen jo Herodotoksella tavattavan nimityk-

sen „ihmissyöjä", jolla tarkoitettiin kaikkia poh-

joisessa asuvia tuntemattomia kansoja; joka ta-

pauksessa on kaiketi ven. nimitys katsottava kan-

sanetymologiseksi.

Leveneminen. Jtfraakit asuvat ny-

kyään Arkangelin kuvernementin pohjoisilla

tundroilla (muutamia perhekuntia Kuollan La-

pissa ja n. 200 Novaja Zemljassa) sekä Toboljs-

kin ja Jeniseiskin kuvernementtien pohjois-

osissa, nim. Ob-joen suupuolella Samojedi- 1. Ja-

mal-niemimaalla, Purilla, Tasilla ja Jenisei-

joella Dudinkata alempana; n. s. metsäjuraakit

sitäpaitsi Purin ja Nadymin latvoilla sekä useilla

keskisen Obin pohjoisilla lisäjoilla tLjamin,

Kiselevskaja y. m.). — J e n i s e i-s. oleskelevat

kesäisin Igarskoeta alempana Jenisei-joella, sekä

talvisin sitä ympäröivillä tundroilla. — T a v g y-

s:sta asuvat vadejev 1. as ja nimiset Boganida-,

Dudypta- ja Taimyr-jokien alueilla (kesäisin

Taimyr-järven rannoilla ja vieläkin pohjoisem-

pana) sekä n. s. avamilaiset länteen aina Pjäsinan
tienoilla. — Eteläisimpiin s:hin kuuluvat o s t-

j a a k k i-s., jotka ovat saaneet nimensä siitä, että

Narymin piirissä asuvat ennen luettiin ostjaak-

keihin kuuluviksi; he asuvat Toboljskin, Tomskin
ja Jeniseiskin kuvernementeissa, ensinmainitussa

Vah-joen latvoilla (etupäässä sen sivujoella Kulu-
joganilla), Tomskin kuvernementissa, Tomskin pii-

rin Narymin nimismiespiirissä Obilla, Tyrnillä.

Vasjuganilla (suulta aina Tsezabkalle), Tsezab-

kalla, Parabelilla, Tsajalla, Narymin tienoilla.

Ketillä sekä Tomskin puolella Tsulymin suulla

ja pitkin Obia Baidonau ja Magotsinan jurtille

asti. Jeniseiskin kuvernementissa heitä on Turu-
hanskin läheisyydessä, Turuhanilla, Tasilla ja sen

sivujoilla sekä tähän asti tuntemattoman Lözcl-tu

nimisen suuren järven rannoilla. Baihalla ja yli-

sellä Ketillä Makovskoeen asti. -- K a m a s s i t

asuva! Sajanin-vuoriston pohjoisilla rinteillä

Jeniseiskin kuvernementin Kanskin piirin Rybin-
skoen nimismiespiirissä Abalakovan metsäkylässä,
jossa asuu sekaisin niin kamasseja kuin katsa-

tataarejakin. Kamassia puhuvia s:eja on jäl-

jellä vain S henkilöä.

Antropologia. Vaikkakin s. kielellisesti

kuuluvat n. s. uralilaisiin kansoihin, ei saata var-

muudella väittää, että lie kuuluisivat samaan ro-

(S.H.) Ket-joen ostjaakkisamojedeja.

Metsfljuraakkeja.

tuun kuin suom. -ugrilaiset kansat. Aikaisemmin
arveltiin heidän rotunsa puolesta kuuluvan n. s.

mongolilaiseen ryhmään, vaikka ero on huomatta-

van suuri. Un myös esitetty se mielipide, että he

yhdessä lappalaisten sekä itäisten Aasiassa asu-

vien alkuasukasten kanssa ovat oletetun arkti-

sen ihmisrodun jäännöksiä, joihin myöhemmin
on sekaantunut vierasta verta. Mutta kun ottaa

huomioon sen. että he jo yli vuosituhannen ovat

eläneet verrattain kaukana pohjoisessa, jossa

karu luonto ja huono ja yksipuolinen ravinto

ovat voineet vaikuttaa heidän lyhyyteensä ja eri-

näisiin muihin fyysillisiin ominaisuuksiin, niin

ei tarvitse olettaa heidän olevan suom.-ugrilaisista

kansoista eriävää rotua. Aikojen kuluessa on kui-

tenkin tapahtunut erinomaisen paljon sekaantu-

misia eri kansojen kanssa. Euroopan puolella on

syrjääniläinen vaikutus ollut suurin; Toboljskin

kuvernementissa ovat ostjaakitkin heihin sekaan-

tuneet (varsinkin Obilla, Vallilla). Tyrnillä, Vas-

juganilla ja Tasilla on sama vaikutus huomatta-

van suuri. Viimeksimainitulla joella on heihin

sitäpaitsi sulautunut jokunen määrä jenisei-ost-

jaakkeja ja tunguuseja syystä, että ostjaakki-sa-

niojedi mainitulla joella on yleisenä, .^ansain-

välisenä'' kielenä. Taimyrin niemimaalla ja Je-

niseillä he ovat joutuneet tekemisiin jakuuttien

ja dolgaanien kanssa, ja näiden kansojen väliset

avioliitot eivät ole harvinaisia. Eteläiset ost-

jaakki-s. sekä kamassit ovat kauan olleet teke-

misissä tataarien ja venäläisten kanssa, ja seu-

rauksena on huomattava, että osa edellisistä s:sta

on kokonaan venä-

läistynyt, osa jälki-

mäisistä tataarilais-

tunut. Pohjoiset s.

eroavat huomatta-
vasti eteläisistä

:

heidän kasvonsa
ovat leveämmät, he

näyttävät rotevam-
milta. vaikka ovat

kin hiukan lyhyem-
piä. Hiukset ovat

tavallisesti mus-
tahkot, jenisei-s :11a

kenties vaaleammat m̂

ja kamasseilla ms- (sn.

k eammat kuin
muilla; ne OVa1

suorat ja ilman kiharoita. Parrankasvua ei ole

muilla kuin harvoilla etelä.isillä ost jaakki-s :11a.

Iho ou tumma, lännessä ja pohjoisessa vaaleampi

kuin etelässä ja idässä. Silmät ovat luminanrus-

'asi lainen ostjaakkiaamojedl.
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(S.H.) Jenisein samojedeja,

keat, etelässä kapeat ja joskus vinot. Nenä on
juraakeilla tavallisesti pienempi ja pystympi
kuin ostjaakki-s :11a, joilla se usein on suora ja

kapea. Huulet ovat ohuet, leuka verrattain pieni.

mutta posket ulkonevat. Siitä huolimatta ovat

eteläiset s. paljoa kauniimmat kuin heidän naa-

purinsa ostjaakit ja tunguusit. Mittauksia ovat

juraakeista julkaisseet Sommier ja Zograff. Mies-

ten pituus on keskimäärin 155,o cm ja naisten

143,o cm. Pääkallon indeksi sekä miehillä että

naisilla n. 82,4 ja pään 84,4. K. Donnerin (jul-

kaisemattomien) 1911-13 tekemien mittausten

mukaan on ostjaakkisamojedilaisten miesten

keskimääräinen pituus 157, i cm, naisten paljoa

pienempi. Pään indeksi on, samoin miehillä, 82,6.

Saman (v. 1914) tekemien mittausten nojalla on
kamassi-miesten keskimääräinen pituus 156,e cm
ja naisten 144,4 cm. Pään indeksi on harvinaisen

suuri, nim. 86,s. Rinnan ympärys on näillä s :11a

verrattain pieni ja lantio on kapea. Kädet ovat

verrattain pitkät.

Väkiluvusta on ainoastaan vaillinaisia

ja sangen epäluotettavia tietoja. V. 1897 oli ju-

raakkeja yhteensä 9,245, nim. Arkangelin kuver-

nementissa 3,874, Berezovin piirissä 4.885 (1838:

5,054) ja Turuhanskin piirissä 486. Metsäjuraa-
keista ei ole tarkempia tietoja, mutta heidän

lukumääränsä nousee tätä nykyä korkeintaan 500
henkeen. Jenisei-s:ja oli 1897 671 henkeä ja

tavgylaisia 654; v. 1902 riehuneen kulkutaudin
jälkeen on heidän lukumääränsä tuntuvasti vähen-
tynyt, jotenka heitä tätä nykyä yhteensä on enää
jäljellä n. 700 henk. V. 1838 oli edellisiä vain
583 ja jälkimäisiä 504. Virallisten ven. tiedon-

antojen mukaan oli ostjaakki-s : ja 1897: 5,805

ja 1911 : 6,559, mutta kun näihin lukuihin on
otettu kaikki Vasjuganin ostjaakit ja paljon ve-

näläistäneitä s: ja, niin ne ovat aivan liian suu-

ret. V. 1897 oli heitä Turuhanskin piirissä 844
(1910 kuului Tasin s:hin 526 henk.) ja ylisellä

Ketillä (Jeniseiskin kuvernementissa) 140. K.
Donnerin laskujen mukaan (1912) oli heitä Vii-

meksimainitulla joella ai-

noastaan 91 henk., Nary-
min piirissä oli heidän
lukumääränsä 1899 n. 3.100

henk., mutta 1912 laskel-

mien mukaan, yhteensä
3.023 (niistä Obilla 1,616,

Ketillä 493. Tyrnillä 237.

Tsajalla 214. 'Parabelilla

258). Vasjuganilla oli

heitä 205 ja varsinaisia

ostjaakkeja 622. K. Don-
nerin mukaan oli heitä

(S.H.) Kamassisamojedi. samassa piirissä korkein-

taan 2.700. Tomskin piirissä heitä asui n. 20 henk.
ja Vähillä sekä Kulujoganilla K. F. Karjalaisen»

mukaan 273 (1897). Ostjaakki-s :n nykyinen luku-

määrä on siis jokseenkin 4,000 (oik. 3,928). Kamas-
seja oli 1857: 171, 1875 : 90 ja nykyään (K. Don-
nerin mukaan 1914) n. 50 henk., joista yli puolet

sellaisia, joilla on ven. äiti. V. 1914 oli heitä vain 8-

onnia kieltänsä taitavaa (kaikki osaavat venättä).

Ostjaakki-s :sta on venäjän kielen taitoisia n.

tiii', ja pohjoisimmista ainoastaan harva sitä ky-

kenee ymmärtämään. Omaa kieltänsä taitavien-

s:n lukumäärä on yhteensä suunnilleen 12.880.

Naisten lukumäärä on kauttaaltaan pienempi
kuin miesten. Eteläiset ovat virallisesti kristit-

tyjä, mutta oikeastaan melkein poikkeuksetta pa

kanoita, niinkuin pohjoiset, joiden keskuuteen
kristinusko ei sanottavasti ole levinnyt.

Puku on hyvin erilainen pohjoisilla ja ete-

läisillä s :11a. Edelliset käyttävät vielä paikoit-

tain (Tasilla) linnun- ja kalannahasta tehtyjä
paitoja ja housuja. Talvella heillä on yllään ly-

hyt malitsa (ks. t.) ja sen päällä gus 1. sak, kum-
pikin tehty porontaljasta sillä erotuksella, että

edellisessä on karvat sisään-, jälkimäisessä ulos-

päin käännetyt. Säkiin ommeltu päähine on
usein reunustettu naalin nahalla ja avami-
laiset tavgy-s. ompelevat siihen töyhdön, joka
on tehty saman eläimen hännästä. Kesäisin kaa-
vitaan karvat kokonaan turkeista pois ja niitit käy-

tetään takin asemasta. Joskus käytetään myös
kankaasta tehtyä vaatetta malitsan päällä ja ju-

raakit käyttävät kesän aikaan sakin mallista

verkavaatetta. Jalkineet ovat valmistetut poron
säärinahasta

;
pohjoisessa ne ovat usein kaksin-

kertaiset. Avamilaiset s. eroavat muista tässä

suhteessa siinä, että saappaan varsi kulkee suo-

raan varvasta kohti, jotenka antura on miltei

pyöreä. Siten niihin mahtuu enemmän heiniä,

mikä on välttämätöntä kovien pakkasten takia.

Eteläiset s. käyttävät venäläismallista pukua,
paitsi talvella, jolloin heillä on lyhyt tunguusi-

Iäinen turkki. Kamasseilla on tataarilainen turkki

ja sojoottilaiset saappaat. Naisten turkki on toi-

senlainen kuin miesten, se kun aina on avonai-

nen edestä. Heidän housunsa ovat lyhyet. Tatuoi-

mista käyttävät ainoastaan avamilaiset s. ja he-

kin hyvin harvoin.

Rakennukset. Asuntonaan käyttävät
kaikki pohjoiset s. porontaljoilla, tuohella tai

sarkavaatteella peitettyä keilanmuotoista kotaa.

Kesäisin käytetään myös yksipuolista, tuohella pei-

tettyä viistokatosta. Matkoilla on tavallisimpana

tilapäisenä asuntona lumikuoppa, joka usein va-

rustetaan tuulensuojalla. Ostjaakki-s :11a on jos-

kus pohjoisessa kiinteätkin asunnot: hirsistä tai

laudoista tehty neliseinäinen, puoleksi maanalai-

nen jurtta, jonka keskellä on pystytakka (n. s.

sofjol) ja sen takana ovi, joka usein johtaa jon-

kinlaiseen peitettyyn aittaan. Vastapäätä takkaa
on seinässä aukko, jota talvisin peittää jääpala-

nen. Eteläalueella käytetään talvella usein venii

läismallisia asuin-rakennuksia, mutta metsästys-

mailla on pyramidinmuotoisia maakatteisia. hir-

sistä tai laudoista tehtyjä asuntoja, jommoisia
n. 40 v. sitten yleisesti vielä käytettiin Narymin
piirissä. Ketillä ovat nämä laudoista rakennetut
asunnot vielä aivan tavallisia. Kesäisin käyttä-

vät ostjaakki-s. pyöreitä tuohisia kotia, mutta
lähempänä ostjaakki-aluetta ne ovat neliseinäisiä.
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Kamasseilla on venäläismalliset tuohikattoiset

rakennukset ja muutamilla tuohiset kodat. Pysty-

takan asemesta on Narymin piirissä ryhdytty

käyttämään leipäuunia, joka tehdään pihalle.

Aittoja on vain eteläisillä s :11a (näljälle patsaalle

rakennettuja) ; katoksia on poroja, lehmiä ja

hevosia varten. Ainoastaan Tasilla tavataan

kokoushuone, joka sijaitsee Karaljkyn suulla ja

on puoleksi maanalainen, hirsistä tehty raken-

nus. — Venäläisen valloituksen aikana käytti-

vät s. joskus maanalaisia, pitkillä käytävillä

varustettuja luolia, jonne paetessa vetäytyivät.

Niiden jäännöksiä on vielä säilynyt Narymin
piirissä. — Kalustoa ei ole paljonkaan poh-

joisella alueella. Makuusijana on tavallisesti tan-

ner, jolle levitetään eläinten taljoja. Etelämpänä
tavataan joskus sänkyjä ja tuoleja. Pöytänä on
miltei kaikilla s :11a n. 50 cm:n pituinen ja

30 cm: n levyinen lauta, jonka toista puolta

säännöllisesti käytetään heidän yleisesti harras-

tamaansa tammipeliä varten. Astioita on, paitsi

keittämistä varten, puisia ja tuohisia, joita vii-

meksimainittuja lännempänä naiset ostjaakkilai

seen tapaan koristelevat. Ketillä valmistetaan

erinomaisen taidokkaasti tuomensäleistä tehtyjä

koppia ja koreja. Pohjoisessa käytetään linnun-

ja kalannahoista neulottuja pusseja ja kaikkialla

käytetään samanlaisia, poronnahasta valmistet-

tuja. Kamassit valmistavat saraheinistä mattoja
palmikoimalla.
Soittoneuvoja on ainoastaan kahta lajia :

ostjaakeilta lainattu n. s. dombra, joka tavalli-

sesti on altaan muotoinen ja viisikielinen, sekä

pieni luusta tai vaskesta tehty huuliharppu, joka

on yksikielinen ja korkeuden määräämistä varten

varustettu nauhalla, josta pidetään kiinni.

Saduissa (Ketillä) kerrotaan sitäpaitsi viulun-

tapaisesta soittokoneesta, jonka rakenteesta ei ole

tietoja.

Tekniikka. Ennen aikaan s. osasivat val-

mistaa mitä erilaisimpia rautakaluja, mutta
nykyään ei ole heidän keskuudessaan taitavia

seppiä, ja rautaakaan eivät juuri hanki itse.

Sitä ostetaan venäläisiltä ja tunguuseilta. Mam-
mutin ja muiden eläinten luista tehdään nuolen-

päitä, piippuja y. m. Liimaa keitetään tavalli-

sesti kalanperkeistä. Siteenä käytetään tuomen-
säleitä, joista valmistetaan nuoraa ja joskus

kokonainen nuottakin. Nokkosrihmasta kudottiin
vielä n. 20 v. sitten kangasta (Ketillä), mutta
nykyään tämä taito on unohtunut.
Elinkeinot. Maanviljelystä harjoittavat

ainoastaan vähäisessä määrässä ja huonolla

menestyksellä kamassit sekä jotkut Ob-joella asu-

vat ostjaakki-s. Karjanhoito on näiden s:n pää-

elinkeinona. Kamassit ovat sitäpaitsi uutteria

metsästäjiä, mutta kalastusta he eivät laisinkaan
harjoita. Kalastusta ja metsästystä on kuiten-

kin pidettävä kaikkien muiden s:n pääelinkei-

nona. Poronhoidosta ks. alemp. Elinkeinojen laa-

dusta johtuu, että s. yleensä eivät ole asettuneet

kyläkunnittain yhdessä asumaan, vaan elävät

niin tundroilla kuin jokien varsilla erillään toi-

sistaan. Kamassit ja Obilla asuvat ostjaakki-s.

muodostavat tässä suhteessa poikkeuksen, —
Kalastusta harjoitetaan jokseenkin samalla tavalla

kuin ostjaakkien (ks. t.) keskuudessa. Lisäksi

mainittakoon, että s. joskus käyttävät säleistä

valmistettua nuottaa ja jouhesta kudottua verk-

koa. Avamilaiset s. käyttävät usein launin
tapaista pyydystä. — Metsästyksen esineet ovat
erilaiset eri heimoilla. Kamassit pyydystävät
poroja, saksanhirviä, metsäkauriita, karhuja,
kettuja, susia ja varsinkin soopeleja. Met-
sästyksessään he eivät enää käytä jousta, vaan
pyssyä, joka ampuessa asetetaan erikoisille tuki-

puille, joita talvisaikaan samalla käytetään suksi-

sauvoina. Loukkuja ja ansoja heillä ei ole.

Ostjaakki-s. ja muut metsäalueella asuvat s. käyt-

tävät nyk. jousta verrattain harvoin : etupäässä
oravaa, vesilintuja ja haukia pyydystettäessä.

Itseampuvia jousia viritetään niin karhuille kuin
ketuille ja näädille. Mitä erilaisimpia loukkuja
valmistetaan niin nisäkkäitä kuin lintuja varten.

Karhuntappoon käytetään yleisesti tunguusilais-

mallista keihästä. Pyssyt ovat jo olleet kauan
käytännössä, mutta haulikkoja käytetään aivan

vähäsen ja lintujakin ammutaan tavallisesti luo-

dilla. Avamilaiset ja Tasilla asuvat sekä muut
tundra-s. pyydystävät erikoisesti poroja sekä
naaleja. Edellisiä he usein ajavat laumoit-

tain johonkin pienempään jokeen, jossa niitä on

helpompi tappaa. Tasilaiset käyttävät myrky-
tettyjä nuolia tai luoteja, joiden haavoittamia
poroja he seuraavat kunnes ne myrkytyksen
aiheuttamasta sairaudesta kaatuvat. — Poronhoi-
toa harjoittavat vielä nykyään kaikki s. paitsi

kamassit ja eteläiset ostjaakki-s. Kamasseilla oli

poroja aivan yleisesti vielä n. 50 v. sitten, mutta
nyk. niitä ei ole ainoatakaan. Narymin piirin

ostjaakki-s. ovat hekin heittäneet poronhoidon;

tässä piirissä tavataan poroja vain harvoilla per-

heillä Tyrnillä ja Ketillä. Kaikilla muilla s :11a

niitä on, usein hyvinkin runsaasti, niinkuin Obin
ja Tasin välisillä tundroilla, jossa yksi ainoa

samojedi saattaa omistaa niitä useampia tuhansia.

Poroja arvellaan s :11a olevan Uralin itäpuolella

yli puolisen miljoonaa. Juraakit jättävät usein

kesäisin laumansa paimenille, mutta seuraavat

niitä silloinkin tai antavat niiden elää tund-

roilla yksinään, sillävälin kun he itse kalas-

tavat jonkun joen varsilla. — Kamassit ja

Obin s. keräilevät kesän aikaan paljon marjoja,

joita myyvät venäläisille. Edellisillä on tätä

tarkoitusta varten hampaallinen kousa. Pinus
cembran siemeniä kootaan kaikkialla metsä-

alueella, ja yksin Narymin piirin s. myyvät niitä

vuosittain n. 100,000 ruplan arvosta.

K u o k a. Avamilaisilla ja tasilaisilla on vielä

tänä päivänä pääravintona liha ja kala. Muut
s. ovat jo yli sata vuotta, ainakin toisinaan,

käyttäneet leipää, mutta välttämättömäksi se on

tullut ainoastaan eteläisille. Lihaa syödään sekä

raakana että keitettynä tai kuivattuna. Melkein
kaikkien eläinten lihaa syödään, paitsi niiden n. s.

totem-eläinten, joista arvellaan heimon polveutu-

van. Ketunlihaa syövät yksinomaan avamilaiset,

mutta oravanpaistia kaikki pitävät herkkuna.

Kalaa syödään etupäässä raakana ja kun sitä

tahdotaan säilyttää, niin se kuivataan ja survo-

taan usein jauhoiksi, joita syödään leivän ase-

mesta. Missä leipää on vaikea saada, siellä koo-

taan Astrar/aliis-kasviTi tai Liliiun martagonVD
juuria, joista keitetään puuroa tai valmistetaan

jonkinlaista leipää. Juomana käytetään n. s.

tiiliteetä, johon sekoitetaan kalanrasvaa tai

poronmaitoa ; sitä keitetään myös puolukan leh-

distä tai erinäisistä juurista. Voita eivät vai-
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inistä muut kuin kamassit; sitä tehdään Pinus
oembran siemenistä uhriateriaa varten. Samaa-
nit käyttävät päihdytysaineena kuivattuja kärpäs-
sieniä.

K u 1 k u n e u v o t. Kaikki s. käyttävät jok-

seenkin samanlaisia suksia, jotka ovat eri mallia

riippuen kelisiä. Kovalla kelillä käytetään poh-

jittamattomia ja pehmeällä poron tai hirven koipi-

nahalla pokjitettuja. Etelässä käytetään koira-

narttaa (ks. Na rt ta), mutta sitäpaitsi on

kamasseilla ja ostjaakki-s :11a yhdestä koverre-

tusta laudasta tehtyjä narttoja, joissa kuljetta-

vat muonavaroja ja riistaa. Pororekiä käyte-

tään koko pohjoisalueella ja samantapaisia.

mutta pienempiä, on koirilla-ajamista varten.

Obilla ja Jeniseillä aina Turuhanskiin asti käy-

tetään hevosia, vaikka niitä on vähäsen. Joskus
näkee Jenisei-s:n käyttävän kolmivaljakkoa.
johon kuuluu hevonen ja kaksi koiraa. Kamassit
ratsastavat nykyään Sajanin-vuoristossa hevo-

silla, mutta ennen käytettiin poroja samaan tar-

koitukseen. Kesäisin s. kulkevat joilla viidestä

puusta tehdyissä ruuhissa, ja Turuhan-joella tava-

taan tunguusilaisia tuohesta tehtyjä veneitä.

Narymin piirissä. Obilla ja sen sivujoilla, on
melkein kaikkialla (paitsi Ketillä) käytännössä
kajuutallinen vene, jota myös venäläiset käyttä-

vät. — Kantovälineistä mainittakoon tuohesta

tehty kontti tai pussi, joka riippuu selkään

kiinnitetyssä, olmista puista tehdyssä kehyksessä.

Avio, synnytys, kuolema. Yleisenä

tapana on, että vaimo ostetaan. Hinta on, jos

se suoritetaan poroissa, n. 15-30 eläintä, mutta
usein se maksetaan turkiksissa, rahassa, vii-

nassa y. m. Se vaihtelee paljon ja on suoraan
verrannollinen edellisen vuoden metsänriistan pal-

jouteen. Naisen ryöstö on hyvin harvinainen;
sellaista tavataan ainoastaan niillä seuduin, joissa

naisten lukumäärä on suhteellisesti pienempi kuin
miesten ja se johtuu siis hinnan liiallisuudesta.

On mahdollista, että se ennen oli tavallisempi,

mutta siitä ei ole olemassa minkäänlaisia todis-

tuksia. S. eivät oikeastaan saa mennä naimisiin

samaan sukuun kuuluvan naisen kanssa, mutta
tätä tapaa ei enää tarkalleen noudateta. Naimaikä
on miehillä harvoin alle 16 :n, naisilla 12-16 :nnen
ikävuoden vaiheilla. Sulhasen suoritettua morsia-

mensa hinnan ja nuoren pariskunnan siirryttyä

yhdessä asumaan, vietetään usein isot juhlat,

joissa juominen ja syöminen muodostavat varsi-

naisen ohjelman. Monivaimoisuutta tavataan
juraakeilla ja avamilaisilla, joskus myös jenisei-

s :11a. Narymin piirissä solmitaan avioliitto jos-

kus papinkin välityksellä. — Synnytys tapahtuu
säännöllisesti niin talvisin kuin kesäisin kodan
ulkopuolella ja ilman apulaisia. Joskus nainen

synnyttää kodassa, mutta silloin kaikki muut
asukkaat siirtyvät pois, ja heti synnytyksen jäl-

keen kota muutetaan toiseen paikkaan. Vasta-
syntynyt lapsi pestään lämpimällä vedellä, mutta
jos se näyttää hengettömältä, niin sitä hierotaan

lumella. Jälkeiset kootaan konttiin, joka ripus-

tetaan erityiseen puuhun tai kaivetaan huolelli-

sesti maalian. Synnytyksen jälkeen toimeenpan-
naan joskus uhri ; samoin jo sen kuluessa, jos

se näyttää hitaasti edistyvän. Lapsi saa nimensä
jonkun ominaisuutensa tai kuolleen sukulaisensa

mukaan, jonka hengen arvellaan vastasyntynee-

seen uudelleen asettuneen elämään. — Ihmisen

kuoltua ruumis varustetaan kaikella mitä vai-

naja mahdollisesti on tarvitseva matkallaan mana-
lan maille. Ylle puetaan parhaat vaatteet.

mukaan annetaan aseita ja ruokavaroja. Taval-
lisesti kaikki nämä esineet rikotaan, jotta nii-

den henget yhä edelleen voisivat isännän henkeä
palvella. Ruumis asetetaan joko maan päälle tai

erikoiselle korkealle lavalle lepäämään ja se pei-

tetään tuohisilla matoilla. Etelässä se nykyään jo

usein kaivetaan maahan, mutta varustetaan silti

tarpeellisilla esineillä. Ostjaakki-s. peittävät vai-

nu ia n silmät rahoilla, jotta hän ei katseillaan

pääsisi eläviä tuhoamaan. Lapset kätketään usein

onttoihin puihin. Kuolleelle uhrataan yleisesti,

mutta enimmäkseen vain yhden vuoden kuluessa.

Jotkut juraakit tekevät vainajan muistoksi
nuken, jolle uhrataan.
Yhteiskunta. S. ovat vielii nykyään

jakaantuneet sukuihin tai heimoihin, joita johtaa

vuodeksi valittu ruhtinas tai vanhin. Pohjoisilla

s :11a on paikoin erityisiä ruhtinassukuja, joissa

tämä arvo on perinnöllinen. Niin oli ennen
kaikkialla laita, ja vaikka tämä oikeus on lak-

kautettu, niin pidetään näitä entisiä ruhtinas

sukuja vielä suuressa arvossa. Ne olivat joskus

vierasta alkuperää; niin kerrotaan esim. Tyrnillä,

että entinen ruhtinassuku alkujaan oli jenisei-

ostjaakkilainen. Kaikilla heimoilla on omat määrä-
tyt alueensa ja niiden rajojen sisäpuolella kullakin

perheellä omat metsästys- ja kalastuspaikkansa.
Näistä alueista riidellään usein vierasten heimojen
kanssa eikä ole harvinaista, että niiden johdosta

syntyy verisiä kahakoita. Lain mukaan on kul-

lakin heimolla käyttöoikeus omaan alueeseensa

eikä venäläisen ole sallittu muuttaa sinne ilman
heimon lupaa. Nykyään on Venäjän hallitus kui-

tenkin ottanut haltuunsa erinäisiä alueita. Poh-
joisilla tundraseuduilla ei ole erikoisen tarkkoja
rajoja, ja tunguusit, syrjäänit ja muut tunkeu-

tuvat usein s:n asuma-alueille. — Varsinaisia

kansanluokkia ei ole s:n keskuudessa. Ruhti-

naalla on suurempi arvo ja valta kuin muilla,

mutta ulkonaisesti hän ei eroa muista. Pohjoi-

sessa hän yksin toimii tuomarina, mutta eteläm-

pänä kansankokous muodostaa tuomioistuimen.

Rangaistuksena käytetään sakkoja tai ruoski

mistä. Obilla asuvia s:ja ja kamasseja tuomit-

see ven. tuomari (jälkimäisillä ei ole enää ruh-

tinaita). — Entisaikojen sodankäynnistä ei ole

paljon tietoja. Aseina käytettiin jousta, ja nuolen-

pää oli luusta tehty. Ruhtinailla oli yllään

metallirenkaista tehty rautapaita, jommoisia
vielä tänä päivänä säilytetään jumalien asun

noissa. Narymin piirissä on raunioita entisistä

linnoituksista, jotka tavallisesti rakennettiin kor-

kealle niemekkeelle ja ympäröitiin syvillä valli-

haudoilla. S:n kertomusten mukaan oli tapana

syödä kaatuneiden venäläisten aivot ja sydän,

jotta vihollisen hyvät ominaisuudet siten siir

tyisivät voittajalle.

Historia. Siitii. mistä s. alkujaan ovat

lähteneet, on lausuttu arveluja niin suuntaan
kuin toiseen. Castron otaksui s:n asuneen Altai

vuorten rinteillä, jota vuoristoa hän samoin piti

suom.-ugrilaistenkin kansojen alkukotina. Myö-
hempi tutkimus on kuitenkin, nojautuen etu-

päässä kielellisiin tosiasioihin, osoittanut jälki-

mäisten kansojen ensimäiseksi asuinpaikaksi seu-

dun, joka sijaitsee keskisen Uralin länsipuolella.
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Näin ollen on syytä ajatella, että myöskin s.

alkujaan ovat asuneet Uralin läheisyydessä,

vaikka tutkimus ei vielä ole asiaa lopullisesti

käsitellyt. Varmaa on, että he jo melkein vuosi-

tuhannen ovat liikkuneet nykyisillä asuinpaikoil-

laan, joskin heitä viimeisinä vuosisatoina on
tungettu jossain määrin pohjoista ja itää kohti.

S. mainitsee ensi kerran Nestor 1096, jolloin

uovgorodilaiset oppivat tuntemaan heidät hei-

mona, joka asui Uralin länsipuolella ja oli lii-

tossa Jugran kanssa. Itäisistä s:sta kertoo ensi-

mäisenä Piano Carpini, joka heistä käyttää nimi-

tystä ,,samogedi, samoyedi", mutta hän ei mai-

nitse muuta kuin hämäriä tietoja heidän asuin-

paikoistaan. Nordenskiöld luulee kyllä, että Hero-
dotos ja Plinius, puhuessaan pohjoisessa asuvista

ihmissyöjistä, tarkoittavat s:ja, mutta tämä
arvelu ei näytä pitävän paikkaansa yhtä vähän
kuin Radloffin otaksuma, että tubalaiset, joista

kiinalaiset 600-luvulla kertovat Dubo nimellä,

olisivat olleet tataarilaistuneita s:ja. Tarkempia
tietoja eri heimoista tavataan ensi kerran eräässä

novgorodilaisessa käsikirjoituksessa 1400-luvun
loppupuolelta, jossa m. m. mainitaan Manga-
zejan s. On luultavaa, että Euroopan puoliset s.

ensiksi joutuivat ven. vallan alle ja että tämä
tapahtui 1200-1300-luvuilla. V. 1364 novgorodi-

laiset Aleksandr Abakumovits ja Stepan Ljapa
tekivät sotaretken Obia pitkin, ja on toden-

näköistä, että hekin nimellisesti saattoivat jotkut

samojediheimot valtansa alle. Mutta novgorodi-

laisten valta jäi edelleen sangen pieneksi, kunnes
venäläisten 1400-1500-luvuiUa onnistui kukistaa
Jugra ja heidän valtakuntansa. Läntisen Sipe-

rian valloitus lopetettiin vasta Jermak Timofee-
vitsin aikana, senjälkeen kuin hän 1582 oli voit-

tanut Kutsum kaanin, joka oli vallannut Obin
ja Irtysin seudut ja m. m. pitänyt valtansa alla

Narymin ostjaakki-s :ja. Tämän jälkeen ryhdyt-
tiin täydellä tarmolla valloitusta jatkamaan ja

pitkin suurempia jokia perustettiin linnoitettuja

paikkoja. Tjumenj perustettiin 1585, Berezov
1593, Surgut ja Obdorsk 1595, Narym 1596 ja

Ket 1597. Mangazeja (Tasilla) perustettiin kyllä

1600, mutta sitä ennen olivat ensin syrjäänit
ja sitten venäläiset kantaneet veroa Tasin s:lta.

V. 1604 Tomskin ruhtinas Tajak tunnusti ven.

vallan. Kapinoita puhkesi kuitenkin muutamin
paikoin niinkuin Narymin s:n keskuudessa 1598

ja Ketillä 1605. Jo 1603 olivat venäläiset Manga-
zejan kautta kulkeneet Jeniseille, jossa asuvat
s. ja tunguusit saatettiin Venäjän vallan alle.

V. 1607 kasakat tunkeutuivat Pjasina-joelle. mutta
Taimyrille vasta paljoa myöhemmin. Senjälkeen
kuin Mangazeja 1662 oli poltettu, siirrettiin kau-
punki Turuhanskiin, jonne 1660 oli perustettu
luostari. V. 1615 venäläiset kulkivat Ket-jokea
myöten keskiselle Jeniseille. Sam. v. näiden seu-

tujen tunguusit voitettiin ja 1618 perustettiin

Jeniseiskin kaupunki. Senjälkeen kuin Krasno-
jarsk oli perustettu 1628 ja sen eteläpuolella asu-

vat tubalaiset ja muut tataariheimot oli kukis-
tettu, voidaan sanoa, että kaikki Siperian s. oli-

vat joutuneet ven. vallan alaisiksi. Jo kauan en-

nen venäläisten retkeä yliselle Jeniseille olivat

kuitenkin kamassit, matorit, •koibaalit y. m. sa-

mojedi-heimot menettäneet itsenäisyytensä ja

maksaneet veroa tataareille. — S:n käännyttä-
miseen kristinuskoon ryhdyttiin vasta 1600-

24. VIII. Painettu 8
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luvulla, jonka vuosisadan alkupuolella ehdittiin

kastaa alisen Obin ja Narymin piirin s :ja. Arkki-
piispa Makarijn aikana (1625-35) kristinusko
levisi Jeniseillä asuvien s:n keskuuteen. Kään-
nytystyötä on heidän keskuudessaan yleensä har-

joitettu laimeasti ja usein huonolla menestyksellä.
Nykyään on vielä kastamatta suurin osa pohjoi-

sista s:sta, ja eteläiset ovat melkein poikkeuksetta
pakanoita, vaikka ovatkin virallisesti kristittyjä.

S:n nykyinen tila. Pohjoisilla tund-
roilla, jossa s. vielä tänä päivänä harjoittavat

poronhoitoa ja vapaasti pääsevät metsästyksellä

ja kalastuksella elättämään itseänsä ja jossa ven.

vaikutus ei ole tuntuva, he tulevat hyvin toimeen
ja ovat taloudellisesti verrattain riippumattomia
sekä lisääntyvät, jolleivät kulkutaudit pääse hei-

dän keskuudessaan riehumaan. Ostjaakki-s :n on
käynyt aivan toisin, ja sama on laita jeniseiläis-

ten ja kamassien, jotka liian läheisesti ovat jou-

tuneet kosketuksiin sen kulttuurin kanssa, jota

he eivät nopeasti voi omaksua. Uutisasukasten
tulva on suuresti vähentänyt heidän toimeentulo-

mahdollisuuksiaan, ja kun he eivät ole kyenneet
paremmin varustettujen tulokkaiden kanssa kil-

pailemaan, ovat melkein kaikki nämä s., virka-

miesten ja kauppiasten ahdistamina, velkaantu-

neet ja joutuneet riippuvaisuussuhteisiin, joista

enää on mahdoton päästä. Kun heiltä sitäpaitsi

on riistetty vanha uskonto, ja kun viina sekä

monet taudit ja uudet olot ovat heidän vastustus-

kykyään heikontaneet, niin ei ole kummaa, että

he niin henkisesti kuin ruumiillisestikin rappeu-

tuvat. Lasten kuolevaisuus on sentähden etelässä

tavattoman suuri (Tsajalla yli 60% ja kamas-
sien keskuudessa 73%) ; täällä s. kuolevat aivan

pian sukupuuttoon tai venäläistyvät. Esimerk-
kinä siitä, että eteläisetkin s. joskus kykenevät
mukautumaan uusiin olosuhteisiin, mainittakoon,

että he Narymin piirin Ivankinan kylään ovat

perustaneet ensimäisen tässä piirissä toimivan

osuuskaupan.
[Tietoja s:sta tavataan m. m. seuraavilla var-

hemmilla kirjailijoilla: Piano Carpini. Steven

Burrough. Giles Fletcher, Schleissing, Olearius,

Willem Barents, Jan Huyghen van Linschoten.

Witsen, Herberstein, De la Martiniere, Chappe'

d'Auteroche, Strahleiiberg. Uudempia esityksiä

sisältävät: P. S. Pallas, ,,Reise durch verschiedene

Provinzen des Eussischen Reichs" (1776) ; Georgi,

,,Beschreibung aller Nationen des Russischen

Reichs" (1776); Klaproth, , .Magazin asiatique";

Fr. Beljavskij, ,,Matkustus jäämerelle" (ven.

1833) ;
Stepanov, ,,Jeniseiskin kuvernementti"

(ven. 1835) ; V. Islavin, ,,Samojedien kotoiset ja

yhteiskunnalliset elintavat" (ven. 1847); A. G.

Schrenk, ,,Reise nach dem Nordosten des Europ.

Russlands" (1848); M. A. Castron, „Nordiska re-

sor och forskningar"; R. G. Latham, „NativeRa-
ces of Russian Empire" (1854) ; N. A. Abramov.
,,Berezovin seudun kuvaus" (ven. maant. seuran

..Zapiski" XII, 1857) ; A. Mordvinov. ..Turuhans-

kin piirin vierasheimolaiset" (ven. 1860) ; J. N.

Kuselevskij, ,,Pohjoisnapa ja Jalnial niemimaa"
(ven. 1868) ; Tretjakov. ..Turuhanskin piiri"

(ven. 1871) ;
A. Th. v. Middendorff, „Reise in

dem Äussersten Norden und Östen Sibiriens"

(IV; 2, 1875); N. Kostrov, ,,Yleiskatsaus kansa-

tiet, tietoihin, jotka koskevat Siperiassa asuvia

samojediheinioja" (ven., Travaux du Congrös
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des orientalistes I, 1876) ;
Henry Seebohm, „A Vi-

sit to the Valley of the Yenesei" (1879); A. E.

Nordenskiöld. ..Vegas färd kring Asien och Eu-

ropa" (1880-81) ; Grigorovskij. .,Kuvauksia Na-

ryinin pii ristii" iVen. maant. seuran Länsi-Sipe-

rian osaston „Zapiski", 1882); B. Sostakovits,

„Naryinin piirin elinkeinot" (Ven. maant. seu-

ran Länsi-Siperian osaston ..Zapiski", 1882); W.
Radloff, „Aus Sibirien" (1884); St. Sommier,

„Un' estate in Siberia" (1885) ; sama, „Siri6ni.

Östiacchi e Samoiedi dell' Ob" (1887) ; D. N. Anu-

cin, ..Siperian tuntemisen historiaa ennen Jer-

makia" (Ven. Moskovan muinaistiet, seuran

„Trudy". 1890); Jadrintsev. ..Siperian vieras-

heimolaiset" (ven. 1891) : A. N. Pypin. ..Ven.

kansatieteen historia" (IV, ven. 1892). V. Bar-

tenev, ..Kuvauksia Obdorskin piiristä" (ven.

L896) ; A. G. Voronov, ,.Läntisen Siperian ost-

jaakkien ja Tomskin kuvernementin s:n juridi-

sia tapoja" (Ven. maant. seuran kansatiet. osas-

ton „Zapiski" XVIII, 1900) ;
Plotnikov, „Nary-

min piiri" (Ven. maant. seuran tilast. osaston

..Zapiski", 1901); A. A. Dunin-Gorkavits, „To-

boljskil. Pohjola" (ven. 1904); W. Ramsay. „Ein

Besueh bei den Samojeden der Halbinsel Kanin"
(Suom.-ugr. seuran aikakausk. XXIII. 1905) ; Ros-

sija, XVI (ven. 1907): A. 2., „Samojedilainen

oikeus'' (ven. 1908); F. J. Jackson. ..Notes on the

Samovads of the Great Tundra" (J. Anthr. Inst.

of Great Brit. XXIV, 1908) ; S. Patkanov. „m>er

die Zunahme der Urbefölkerung Sibiriens" (Ke-

leti Szemle. 1908): A. A. Borisov. „S:n luona"

(ven. 1908) ; A. V. Zuravskij, ,,Eurooppalainen

Pohjois-Venäjä" (ven. 1911) ; S. V. Kertselli,

..Boljsezemeljskin tundralla paimentolaisten pa-

rissa" (ven. 1911) ; J. Stadling, „Shamanismen i

norra Asien" (1912); V. J. Nagnibeda, ^Tilas-

tollisia tietoja Narymin piirin vierasheimolaisten

ja muun väestön taloudellisesta tilasta" (ven.

1913); Kai Donner, ..A Samoyede Epic" (Suom.-

ugr. seuran aikakausk. XXX, 1913) ; sama, „Ete-

läisten ostjaakki-s :n luona" (Joukahainen XIV.
1913); sama. ..Kamassit, häviävä samojediheimo"

(Valvoja, 1915) ; sama, ..Muutamia havaintoja

synnytyksistä Siperian s :11a" (Kätilölehti. 1915);

sama, »Siperian samojedien keskuudessa" (1915.

myös ruots.) ; G. Hatt. „Arktiske Skinddragter i

Eurasien og Amerika" (1914) ; Aziatskaja Ros-

sija (ven. 1914: : F. Nansen, „Gjennem Sibirien"

(1915). K- D.

Samos (turk. Susam Adasi), saari Aigeian-

meren itäosassa, Vähän-Aasian ra unikolla vasta-

päätä Mykalen-niemeä, josta sen erottaa tuskin

2 km leveä salmi; 43 km pitkä, 22 km leveä.

408 km-, 5:;.424 kreik.-katolista asukasta (1902;

joukossa 1.962 ulkomaalaista, joista 1,835 kreikka-

kiista), joiden lisäksi n. 15,000 samoslaista asuu

Vähän-Aasian mantereella. — Hedelmällisen saa-

ren itäosa on kumpuista, muualla on vuoria (kor-

kein Kerketeus 1. Kerki 1.440 m yi. merenp.).

Verraten runsasvetinen. Entiset laajat sypressi-,

tammi- y. m. metsät hävitetyt. Päätuotteet viini,

tupakka' nahat; vuorissa käyttämättömiä mine-

raaleja (antimonia, lyijyä, rautaa y. m.). Ulko-

maankauppa 1911: vienti (viiniä 1.9 milj. mk.,

tupakkaa, nahkoja, savukkeita) 4, s milj.. tuonti

s.i milj. mk. V. 1910 satamissa selvitettiin 0.:,

milj. rek.-ton. — Tärkein kaupunki pääkaupunki
Vathy (8.000 as.). — Hallintoa hoitaa v:sta 1912

kreik. kuvernööri. S:n tulot 1910 0,8 milj. mk.,

menot hieman pienemmät. Valtiovelka 0,s« milj. mk.
E. E. K.

S:n vanhimmat asukkaat olivat kaarialaisel

ja lelegit ; heidät karkoittivat saarelle asettuneet

joonialaiset. Näiden aikana S:ssa varsinkin ra-

kennus- ja kuvanveistotaide kukoistivat (jo 7;n-

nellä vuosis. e. Kr.). S:sta oli kotoisin filosofi Pv
thagoras. Polykrates (532-22) pääsi s:n itseval

tiaaksi ja laajensi sen merivaltaa. P:n veli Sy-

loson sai sittemmin S:n valtaansa ja hallitsi sitä

persialaisena satraappina; Mykalen voiton jäl-

keen 479 S. vapautettiin ja yhtyi Ateenan meri

liittoon. V. 441 saari nousi kapinaan Ateenaa

vastaan, mutta Perikles kukisti sen seur. vuonna.

Peloponnesolaissodan lopulla Lysandros valloitti

S:n-. 365 se jälleen joutui ateenalaisten valtaan,

jotka karkoittivat asukkaat ja perustivat sinne

siirtolan; vasta 322 se annettiin takaisin samos-

laisille. V. 84 e. Kr. se yhdistettiin roomalaiseen

Aasia-provinssiin. — V. 1550 sen valloittivat

turkkilaiset ; heistä saivat kreikkalaiset vapaus

sodassa 1824 täällä voiton. V. 1832 S. tehtiin Tur
kille veroa maksavaksi kristityksi ruhtinaskun-

naksi; Turkin hallitus nimittää ruhtinaan, jonka

tulee olla kreikkalainen. S :11a on täysin järjes-

tetty hallinto ;a n. 40-jäseninen, vuosittain ko-

koontuva eduskunta. Viime aikoina on saaressa

tapahtunut liikkeitä, jotka tarkoittavat liitty-

mistä Kreikkaan tai täydellistä itsenäisyyttä.

V. 1912 kreikkalaiset valtasivat S:n ja pitävät

sitä edelleen (1915) hallintonsa alaisena. G. R.

Samothrake [-<>'-] (turk. Semendirek 1. Sema
drek) , saari Aigeian-meren pohjoisosassa, 37 km
Thraakian rannikolta Maritzan suusta lounai-

seen; 177 km2
, n. 3,500 as., enimmäkseen kreik-

kalaisia. Vuorinen (Phengari 1. Saoke 1,600 m
yi. merenp.), alaston, ilman satamaa, verraton

karu. Asukkaat elävät lampaan- ja vuohenhoi-

dolla. Pääpaikka Kastro sisämaassa etelään van

han S. 1. Palaeopoli nimisen pääkaupungin rau-

nioista. — Historiassa S., joka kauan näyttää

olleen vapaavaltiona, mainitaan verraten har-

voin: kuuluisa se oli vanhalla ajalla kabeirien

(ks. K ab ei r i t) pääpaikkana. Ensimäinen S :11a

käynyt länsieuroopp. tutkija oli Conze, joka 1858

tutki koko saaren. V. 1915 englantilaiset mie-

hittivät S: n. E. E. K.

samotti (ransk. chamotte), poltettu tulenkes-

tävä savi. Tulenkestävät s.-tiilet ja -sulat-
t imet ovat tehdyt jauhetusta s;sta käyttämällä

sideaineena tulenkestävää savea. P-o Po.
Samovaari (ven. samova'r), teekeittiö.

Sampanja ks. S a m p p a n j a.

Sampi (Acipenser sturio), kiillesuomuisiin kuu-

luva kala. jonka ruumista peittävät suuret, vii-

(S.H.1 Sampi.
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teen pituusriviin järjestyneet luukilvet (kiille-

suomut), joista yksi rivi on selkäpuolella, yksi

kummallakin sivulla ja kaksi vatsapuolella ; pää
on niinikään vahvojen kilpien peittämä. Pään
etuosa on venynyt kuonoksi ja hampaaton suu

on vatsapuolella, kuten haikaloilla. Kalan selkä-

puoli on vihreänharmaa, sivut harmaat, vatsa-

puoli valkea. Suun edessä on 4 tuntoeliminä toi-

mivaa viiksisäiettä. Pyrstö epämukainen, hetero-

serkkinen, ruumiin tukisolukko rustoinen. S. on
pohjakala, joka liikkuu pitkin pohjaa etsien sieltä

ravintoaan, mutta syö myöskin pikkukaloja. Kas-
vaa tavallisesti 2-3 m:n pituiseksi ja 75-100 kg:n
painoiseksi; joskus on saatu 5-6:kin m pitkiä

kaloja. S. elää Atlantissa, Välimeressä, Pohjan-
meressä ja Itämeressä ja nousee täältä virtoihin

kutemaan ja talvea viettämään. S:ien sanotaan
nukkuvan talviunta virroissa, pää mutaan painu-

neena, pyrstö pystyssä, kala kalan vieressä kuin
seipäiit pohjassa. Suomen- ja Pohjanlahden ran-

nikoilta on silloin tällöin saatu s:ia.— S :n lähei-

siä sukulaisia ovat s t e r 1 e t t i (A. ruthenus),
joka kasvaa vain n. metrin mittaiseksi, o s s e-

t e r (A. Gucldcnstcedti'), 2-4 m pitkä ja jättiläis-

mäinen huso (A. HusoJ, joka voi tulla n. 8 m:n
pituiseksi ja 1,600 kg:n painoiseksi. Kaikki
nämä lajit elävät Mustassameressä, kaksi ensin-

mainittua sitäpaitsi Kaspianmeressä. Sterletti on
joskus eksynyt Suomenlahden itäosaan ja Laatok-
kaan ; tavataan myös Siperian suurissa joissa. —
S.-kalojen liha on erinomaisen maukasta; mäti,
,,k a v i a a r i", on kallista herkkua ; uimarakosta
valmistetaan syndetikon nimistä liimaa. P. B.

Sampinjoni, herkkusieni, ks. Heltta-
sienet.
Sampo. Kalevalan S:sta on n. puolisataa eri

selitystä yritelty, jotka eivät kuitenkaan ole vie-

neet lopulliseen ratkaisuun. Alussa selitykset pe-

rustuivat painettuun Kalevalaan lähtien jostakin
sen keskenään ristiriitaisista S:n kuvauksista ja

etsien maailman eri kielistä äänteellisiä vasti-

neita (ks. K. Krohn, ,,Kalevalan runojen histo-

ria", siv. 35-39, 178-189). Uudemmissa tutkimuk-
sissa on otettu huomioon S.-tarun toisinnot eri

alueilla. Ruotsin suomalaismetsissä kerrotaan
Väinämöisen ja Jompaisen lähteneen Pohjan-
maalle Sammasta hakemaan. Sieltä saatiin

Sammas kiinni. Palatessa merellä Jompainen
kehoitti Väinämöistä aloittamaan virtensä. Tämä
vastasi: ,,viel' on virsille varainen, Pohjanmaan
portit näkyvät". Lensipä Sammas pilveen. Jom-
painen löi miekalla kaksi varvasta Sampaalta
poikki. Joka lensi mereen, siitä tuli suolat: joka
saatiin maalle, siitä tuli heinät. Kun olisi useam-
pia saatu, olisi vilja tullut kylvämättä. — Suo-
menkar jalaisessa runonmuodostuksessa Väinämöi-
nen, Ilmarinen ja Joukamoinen lähtevät Pohjo-
lan riihelle ja latovat siellä laivansa täyteen
riistaa. Paluumatkalla Joukamoinen kehoit
taa Väinämöistä laulamaan

,.hyvän S a m m e n"
saatuansa, mutta tämä vastaa olevan liian ai-

kaista ilonpidoksi, niin kauan kuin ,,portit Poh-
jolan näkyvät, kirjokannet kiimottavat".
Vasta uudelleen Ilmarisenkin kehoittamana Väi-
nämöinen laulaa. Pohjolan emäntä, joka väki-

neen on nukutettu, herää ja havaittuaan kar-
jansa kadonneen lähtee toisella purrella aja-

maan takaa. Purren tartuttua Väinämöisen luo-

malle karille, hän muuttaiituu kokkolinnuksi.

Vaikka Väinämöinen häneltä iskee miekalla kaikki
muut kynnet paitsi sakarikynnen, saa hän tällä

laivan kohotetuksi ja riistan veteen kaadetuksi. —
Venäjänkarjalaisissa toisinnoissa, joita Kalevala-
laitos etupäässä noudattaa, Sampo 1. S a m p u,

jolla on kertosanana kirjokansi, kuvataan
milloin jauho-, raha- ja suolamyllyksi, joka me-
reen joutuessaan yhä jauhaa suoloja, milloin juu-
rineen maahan kiinni kasvaneeksi ja kaiken-
laista kasvua tuottavaksi. Venäjän Karjalassa
lauletaan S:n ryöstön edellä vielä S:n takomi
nen ja sen johdantona maailmanluominen lin-

nunmunasta. Tämä n. s. S.-j a k s o on ollut run-
kona Kalevalan kokoonpanossa. — S. myllynä on
jo aikaisin yhdistetty (J. Grimm y. m.) skandi-
naavilaiseen lauluun Grotte-myllystä, joka jau-
hoi kultaa, rauhaa ynnä onnea. Ryöstäj alleen se

viimeksi jauhoi suoloja niin paljon, että laiva

upposi mereen, joka siitä saakka on ollut suo-

lainen. Molemmat tarut on johdettu suorasanai-
sesta Hiidenmyllyn sadusta. — Lentävän S:n on
selitetty (E. N. Setälä, M. Varonen) tarkoittavan
aarteita vartioivaa lentävää lohikäärmettä ja

äänteellisesti yhdistetty sanaan sammakko.
Kuotsinpuolinen toisinto, johon tämä selitys pe-

rustuu, näyttää kuitenkin toisiin verraten typis-

tyneen siten, että lentävä takaa-ajaja on sulau-

tunut ryöstösaaliiseen. — Kaikenlaista kasvua
tuottava S. on antanut aihetta S:n noudannan
ja Sämpsä Pellervoisen noudannan rinnastami-
seen ja S :n selittämiseen väännökseksi Sampsan
kansanrunoissa tosin harvinaisesta toisintomuo-
dosta Sampsa (J. Krohn). — S:n ryöstö rii-

hestä, Venäjän Karjalassa merestä tai lukkojen
takaa, on verrattu päivänpäästö-runoon ja S:n
murentaminen miekalla ison hauin iskemiseen
laivaretki-runossa. Suomenkarjalaisessa kilpa-

kosinta-runossa joskus tavattavaan -säepariin:

,,hyvän Sammen saatuasi, valvatin vetäessäsi", no-

jautuu S. sanan selitys S a m p i-kalaksi, jota
olisi morsiamesta vertauskuvallisesti käytetty.
Tämä vertauskuva olisi liitetty päivänpäästö- ja

laivaretki-runoista kokoonpantuun ja muodostet-
tuun Sammonryöstö-runoon, joka siis ei olisi mi-
kään itsenäinen runo (K. Krohn). — S:n kerto-

sanaan kirjokansi perustuvat selitykset on
hyljätty sen johdosta, että sitä on pidetty al-

kuansa kuuluvana Pohjan portteihin, kuten Suo-
men Karjalassa lauletaan, ja vasta Venäjän Kar-
jalassa S:oon liittyneenä. Kuitenkin tavataan
Suomen Karjalassakin katkelma, jossa kirjo-

kansi on S:n kertona. Niin ollen voisi Sammon-
ryöstö-runoa verrata skandinaavilaiseen lauluun
Hymirin kattilan ryöstöstä. Tyr jumalan sitä

kahdesti turhaan yritettyä liikuttaa, ukkosjumala
Thor sen nostaa päällänsä. Kanan aikaa he pa-

kenevat, ennenkuin Thoria haluttaa katsoa taak
sensa. Silloin hän näkee Ilymir jättiläisen moni-

päisen joukon kera takaa-ajavan, pysähtyy, nos-

taa kattilan hartioiltaan ja surmaa heidät vasa-

rallaan. Kattilaa merkitsevänä S. olisi kenties

yhdistettävissä sanaan s a m m i o. — Luultavinta

kuitenkin on, että Sammonryöstö-runo kuuluu
niihin pakanuudenaikuisiin historiallisiin san-

karilauluihin, jotka ovat omaperäisiä ja vasti-

neiden puutteessa vaikeat selittää. Tosin satu

Hiiden myllystä, Sämpsä Pellervoisen runo, päi-

vänpäästö- ja laivaretki-runo ovat antaneet sä-

keitä S. -runolle. Mutta niiden avulla ei voikoko



743 Samponeerata—Samuel 744

runoa selittää, niinkuin esim. kehoitusta: „miks'et

laula Väinämöinen, hyräile hyväsukuinen, hyvän
Sammon saatuasi", johon luultavasti jo alkuaan

on kuulunut ..kirjokannen tuotuasi". Sankari-

niinet Väinämöinen, Ilmarinen ja Joukamoinen
ovat tästä oletettavasta erikoisesta S.-runosta

voineet tulla laivaretki- runon myöhempään muo-
dostukseen Luojan. Pietarin ja Antin sijalle. Niin-

ikään iskemisyritykset ovat saattaneet S.-runon

kokosta siirtyä laivaretki-runon vesieläimeen,

eikä päinvaston, kuten tähän asti on. oletettu.

Pohjola s. o. helvetti ryöstöpaikkana on kyllä

päivänpäästö-runosta lainattu. S:n ryöstöllä

on täytynyt olla oma määräpaikkansa. Parissa

venäjänkarjalaisessa toisinnossa tavataan Pohjo-

lan ohella Vuo joi a s. o. Voionmaa, Gotlanti.

Jollei tämä ole tilapäistä, niin sopii ajatella Itä-

merellä liikkuvien suomalaisten merisankarien

suunnitelleen ryöstöretkensä Itämeren kaupan
keskukseen, Gotlantiin, jossa verrattomasi i suu-

rin osa ruotsinpuolisista sekä arabialaisten että

bysanttilaisten rahojen aarteista on löydetty.

Vanhat historialliset selitykset, jotka hakivat

S:n vastinetta bjarmalaisten Jomalin kuvasta tai

lappalaisten noitarummusta, ovat epäilemättä

väärältä suunnalta etsittyjä, ja tarulliset selityk-

set tuskin enää tulevat kysymykseen, jos Väinä-

möinen, Ilmarinen ja Joukamoinen voidaan osoit-

taa historiallisten sankarien nimiksi, mihin viime-

aikainen tutkimus jälleen suuntautuu. K. K.

Samponeerata (ruots. schamponera, < engl.

shampoo), hieroa ruumis kylvyn jälkeen voiteella;

hiusten pesu ja harjaus.

Samppanja, vaahtoava valkoviini, jota valmis-

tetaan entisessä Champagnen maakunnassa Rans-

kassa, nyk. Marnen departementissa. Täällä val-

mistetut viinit olivat vanhalla ja keskiajalla

tavallista laatua. Vasta 18:nnen vuosis. lopulla

alettiin s:aa yleisimmin valmistaa. Munkki
P6rignon'in mainitaan keksineen sen valmistuk-

sen ITautvilliers'ssä. Hän näet ensimäisenä

käytti korkkia viinipullojen suuta sulkiessaan

ja havaitsi, että näin säilytettäessä viini joutui

jälkikäymiseen muodostaen hiilihappoa, joka teki

viinin vaahtoavaksi. S:aa valmistetaan sekä

mustien että valkoisten viinirypäleiden mehusta.
Edelliset antavat paremmanlaatuista. Syys- tai

lokakuussa poimitaan mikäli mahdollista yhtä
kypsiä rypäleitä, jotka heti puserretaan taval-

lisesti 3 eri kertaa. Ensimäisen puserruksen
mehu on paras n. s. vin de cuvet. Mehu saa

muutamia tuntia kirkastua, siitä poistetaan

värilliset hedelmänkuoret ja myydään sitten

•s. -tehtaili joille. Tynnyreissä mehu saa sitten

käydä viiniksi muutamia päiviä, jonka perästä

siitä kuoritaan vaahto. Parin kuukauden kir-

kastumisen jälkeen se muutetaan useita kertoja

uudelleen kirkastumaan uusiin astioihin. Sekoit-

tamalla näin eri viinitarhoista saatuja viinejä

keskenään ja lisäämällä edellisten vuosikertojen

viiniä koetetaan mikäli mahdollista saada vuo-

desta vuoteen pysyvä hyvä laatu säilymään.
Seuraavana kesänä lasketaan viini vahvaseinäi-

siin pulloihin, jotka säilytetään tiiviisti suljet-

tuina makaavassa asennossa n. 20° :n lämmössä
puolen vuoden ajan. Tällä ajalla tapahtuu jälki-

käyminen, sokerista muodostuu hiilihappoa ja

alkoholia. Hiilihapon paine voi olla 7-8 ilma-

ikehää. Samalla muodostuu pulloihin sakka, joka

kokoontuu ylösalaisin asetettujen pullojen suuhun.
Jonkun ajan kuluttua, kun viini on pulloissa

kirkastunut, avataan äkisti korkki ylösalaisessa

asennossa. Tällöin poistuu sakka ja pullo täy-

tetään nopeasti vanhalla viinillä tai konjakin
sekaisella sokeriliuoksella täyteen ja korkataan
ja varustetaan metallisella suunsuojuksella ja

nimilipulla. S. on sitten valmista, kun se vielä

on seissyt kylmässä kellarissa parin vuoden
ajan. S:aa on useita eri laatuja, makea (doux),

puolikuiva (demi-sec), kuiva (sec) ja erittäin

kuiva (brut). S. sisältää alkoholia n. 8-12 %,
sokeria 2-14 %, hiilihappoa 7-9

<f , kasvihap-

poja 3-5 %, glyseriiniä 6-9 % y. m. Parhaim-
pia s:n valmistuspaikkoja ovat Ay, Dizy, fiper-

nay, Hautvilliers ja Sillery. Vuosittain valmis-

tetaan Ranskassa n. 30 milj. pulloa, joista
4
/ 5 viedään ulkomaille, etenkin Ameriikkaan.
Ranskan laki määrää s.-alueen, jonka viiniä

saadaan nimittää s:ksi. Viininviljelijäin kesken

on ollut usein ,, s. -sotia" aluerajoista esim. 1911.

Suomeen tuotiin 1912 ja 1913 79.109 ja 66,736

pulloa s :aa. Sf. S.

Sampsa ks. S ä m p s ä.

Sampson [sämsonj, William Thomas
(1840-1902), amer. amiraali; otti 1860-luvulla

osaa sisälliseen sotaan, tuli 1S86 mariiniakate

mian johtajaksi; hävitti erään laivasto-osaston

päällikkönä 3 p. heinäk. 1898 Espanjan laivas-

ton St. Jago de Cuban edustalla.

Samsara = kiertokulku, sana, jolla intialaisissa

uskonnoissa tarkoitetaan sielunvaellusta,
ks. Brah m alaisuus ja Sielunvaellus.

E. Ka.
Samsun, samannimisen sandzakin pääkaupunki

Trapezuntin vilajeetissa Turkin Aasiassa, Vähän-
Aasian pohjoisrannalla Kizil-Irmakiu ja Jezil-

Irmakin suistojen välissä; n. 15,000 as., joista
2
/3 kristittyjä. — Rautatietä rakennetaan sisä-

maahan Sivasiin. Kauppa huomattava; tuonti

(kankaita y. m. teollisuudentuotteita) arvoltaan

n. 15 milj., vienti (,,samsun"-tupakkaa, opiumia,

viljaa, villaa) n. 30 milj. mk. — Vanhan ajan

Amisus, joka oli n. 2 km luoteeseen S :sta, oli

rikas ja suuri kauppakaupunki.
Samso, Tanskaan kuuluva saari Kattegatin

eteläosassa. lson-Beltin pohjoispäässä. S Jaglandin

(josta sen erottaa S.-Belt) ja Jyllannin keski-

välillä; 114 km2
, 7,497 as'. (1911). Pääelin-

keinoina maanviljelys ja karjanhoito.

Samuel, Elkanan poika, Israelin henkinen joh-

taja tuomarien ajan lopulla, oli nuoruudessaan
palvellut Siion (ks. t.) pyhäkössä, mutta vaikutti

miehuusikänsä kotikaupungissaan Ramassa (ks. t.),

jonne hän haudattiinkin (1 Sam. 28«). Vanhim-
mat lähteet esittävät hänet ..näkijäksi", tietä-

jäksi, joka erotetaan myöhemmistä profeetoista

(1 Sam. 9
) ja joka muinaisisraelilaiseen tapaan

toimittaa uhripalvelusta kotikaupunkinsa kukku-
lalla (1 Sam. 9 seur.). Hänen historiallinen

merkityksensä on varsinkin siinä, että hän pelas-

taakseen Israelin heimot keskinäisestä hajaan-

nuksesta ja uhkaavasta filistealaisvaarasta keksii

niille oikean johtajan, Saulin (ks. t.) ja siten

laskee perustuksen tulevalle kuningasvallalle.

Mutta „kuninkaantekijä" riitautuu kuninkaan
kanssa, niin pian kuin tämä alkaa kulkea omia
teitään. Hylkäämällä kaiken sovittelun, niinkuin

myöhemmin suuret profeetat, S. omalla kädellään
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hakkasi kappaleiksi amalekilaisten vangitun

Kuninkaan Agagin, jota Saul ja kansa, vastoin

vanhaa pyhää sotatapaa (n. s. heremiä), tahtoi-

vat säästää (1 Sam. 15). A. F. Po.
Samuelin, kirjat, nykyään kaksi V:n T:n

kirjaa, olivat vielä kirkkoisä Origeneen aikana

yhtenä kirjana. Nimensä ne ovat luultavasti

saaneet siitä, että ne osittain käsittelevät

Samuelin (ks. t.) historiaa. Mutta päähenkilöinä

niissä ovat Saul ja varsinkin David. Senvuoksi

kreikkalaisessa ja latinalaisessa V:ssa T:ssa

niitä nimitetäänkin neljästä Kuningasten kirjasta

ensimäiseksi ja toiseksi. Ettei Samuel voi olla

niiden tekijä näkyy jo siitä, että S:n kuolema
kerrotaan jo 1 Sam. 25 ± . Ne ovat kootut useista

eri lähteistä ja toimitetut useaan kertaan eri

aikoina. Niinpä 1 Sam. 7-2 Sam. 1 on kaksi

lähdettä (oikeastaan lähdesarjaa), jotka arvoste-

levat eri lailla Saulin kuninkuutta. Niitä voi

osittain seurata S. k:n loppuun. Verraten it-

senäinen on 2 Sam. 9-20, jossa harvinaisen hie-

nosti ja objektiivisesti kuvataan Davidin perhe-

historiaa. Se on todennäköisesti kirjoitettu Salo-

mon aikana, ja jos sen tekijä on myöskin laa-

tinut vanhemman kahdesta ensiksi mainitusta

lähteestä, ja nuorempi lähde laadittu n. v:n 800

paikoilla, on näiden kirjojen synty lyhyesti lau-

suttuna seuraava : puheenalaiset kaksi lähdesar-

jaa yhdistettiin luultavasti Hiskian aikana, siten

syntynyt teos toimitettiin uudelleen ennen maan-
pakoa deuteronomionin (vrt. Pentateukki)
hengessä ja vielä ainakin kerran toistamiseen

maanpaon jälkeen. Kirjain vanhimmasta lähde-

sarjasta sanoo historioitsija Ed. Meyer : ,,on häm-
mästyttävää, että sellainen historiakirjallisuus on
silloin ollut Israelissa mahdollinen. Se on pal-

joa etevämpi kaikkea, mitä me muuten tunnemme
muinaisitämaisesta historiankirjoituksesta". [Karl

Budde, „Die Biicher Richter und Samuel" (1890) ;

Rud. Kittel. ..Gesch. des Volkes Israel" II 2

(1909, siv. 24-25). — Kommentaareja ovat kir-

joittaneet: O. Thenius (1864), M. Löhr (1898),

Aug. Klostermann (1887). II. Preserved Smith

(1899), Wilh. No\vack (1902). Karl Budde (1902).]

A. F. Po.
Samum (pers. hahd-samum, arab. samhuli,

turk. sam-jeli), Etu-Aasiassa, varsinkin Kivisessä

Arabiassa joskus kesäkuukausina lännestä käsin

puhaltava kuuma, kuiva hiekkamyrsky. Se kes-

tää tav. pari tuntia. — Samanlaisia tuulia ovat

Afrikassa khamsin ja harmattan (ks. n.).

Samurai, entisten ruhtinaiden, daimioiden,

vasallit ja seuralaiset, joista ennen otettiin soti-

laat, upseerit ja virkamiehet; v:sta 1878 nimenä
sitsoku ks. lähemmin Japani, historia, p. 1313

ja seur. J. F.

Samusalo (= Sääminginsalo?) , Pähkinäsaaren
rauhassa 1323 määrättyjä rajapaikkoja, lienee

haettavissa joko Säämingin pitäjästä tahi Keri-

mäeltä, mihin 1600-luvun kartoissa on merkitty
tämänniminen paikka.

Samyl (s. o. Samuel), oik. Ben Muhamed
S. E f f en di (1797-1871), kaukaasialainen vapau-

densankari ; toimi hengellisenä miehenä ja liittyi

siihen uus-sufilaiseen suuntaan, joka näihin aikoi-

hin syntyi Kaukaasiassa ja joka yhdisti Dages-
tanin heimot kiinteämmin toisiinsa; otti osaa
1824 venäläisiä vastaan puhjenneeseen ,,pyhään
sotaan" saavuttaen pian johtavan aseman kapi-

nallisten keskuudessa. Venäläisten valloittaessa

1831 Himrin vuorilinnan S. yksin, vaikka pahasti

haavoitettuna, pelastui, mikä seikka suuresti kar-

tutti hänen pyhyytensä mainetta; yhtä ihmeelli-

sesti hän pelastui Akhulgon linnoituksesta 1839.

Hänen onnistui alussa pitää hyvin puoliansa

samalla kuin hän järjesti Dagestanin heimot
jonkinlaiseksi teokraattiseksi valtioksi. Mutta
1840-luvun keskipaikoilta alkoi onni kääntyä, ja

1859 S:n täytyi antautua venäläisille. Hänet vie-

tiin Pietariin, missä häntä kohdeltiin arvon-

annolla; sai asua ensin Kalugassa ja sittemmin
Kiovassa ; kuoli pyhiinvaellusmatkalla Medinassa.

J. F.

San (it. ja esp.), pyhä (pyhimys).
San, Veikselin lisäjoki oik., Galitsiassa, läh-

tee Karpaateilta, Uzsokin solan läheltä, virtaa

luoteista pääsuuntaa tehden matkalla suuren mut-
kan länteen, toisen itään, laskee Sedomierziu
alapuolella Veikseliin; 490 km. Kuljettava
Przemyslistä alaspäin. — S:n luona tapahtui

syksyllä 1914 ja keväällä 1915 kiivaita taiste-

luita venäläisten ja itävalta-unkarilaisten välillä.

San (oma nimi tai 1. punong, kiinalaisten pai

1. paiyi), taka-intialainen tai- 1. thai-rotuun kuu-

luva kansa, asustaa Taka-Intian sisäosissa, Bir-

massa, Siamissa, Ranskan Indo-Kiinassa sekä

Kiinan Jynnanissa. S.-kansa jakaantuu moneen
eri murteita puhuvaan heimoon. Tav. erotetaan

luoteiset (asuvat Assamista Iravadiin) .poh-
joiset (Jynnanin länsiosassa), itäiset (Bir-

man itäosassa) ja eteläiset s:t (Siamissa).

Rotutuntomerkeistä ja kielestä päättäen s.-kansat

lähinnä lienevät kiinalaisten sukua (vrt. Indo-
kiinalaiset). He ovat Taka-Intian toimek-

kaimpia kansoja. Harjoittavat maanviljelystä ja

karjanhoitoa ja kaatavat metsistään teakpuita.

Uskonnoltaan buddhalaisia. — g. -valtioksi nimi-

tetään niitä s.-kansa in asumia Birman ja Jyn-
nanin osia, joissa kotimaiset päälliköt hallitse-

vat. Jynnanissa S.-valtioita on 12 (ovat ver-

raten riippumattomia Kiinan hallituksesta), Bir-

massa 47. Birman S. -valtiot ovat Iravadin itä-

puolella, Sahvenin ympärillä; 176,547 k?n2
,

1,137,444 as. (1901), joista 787.087 s.-kansaan

kuuluvaa. Englannin yliherruuden alle ne jou-

tuivat 1887. E. E. K.

Sana tarkoittaa kansankielessä useimmiten lau-

sumaa (ks. L a u s e) 1. itsenäistä semeemiä
(ks. t.), kuten lupausta (esim. ,,Miehen s. mie-

hen kunnia"), sanomaa (esim. ,,Kyllä s. le-

viää") tai (monikko s:t) loitsua (jousen-, kar-

hun-, rihmasanat, hevosen pureman s:t) tai

puheita yleensä („Ei köyhän sanaa uskota, ellei

hän kiroa"). Usein s. tavallisessa puheessa tar-

koittaa lomattomalla kirjain jaksolla, merkittyä
morfeemia, niin että Aleksanterin kutu on kaksi

,,sanaa", mutta Aleksanterinkatu käsitetään vii-

deksi. Varsinaisessa kieliopin käsitepiirissä

s. on usein sama kuin paradigmi (ks. t.),

kun esim. puhutaan kirves s:n eri ,,muodoista"

:

kirveen kirvestä kirveitä j. n. e. Toisaalta niii-tii

kutakin, kun ne lauseessa esiintyvät, pidetään s:na.

Tämmöisenä s. on kieliopin käsitteistä vaikeimpia

määritellä; sitä on koetettu sekä äänne- ettU

muoto- ja merkitysopin kannalta, mutta tyydyt-

tävään tulokseen pääsemättä (Noreen, ,,Värt

sprAk" VII, 36-57). Sellainen määritys kuin
esim.: s. on kielen äänne (aa = kirjain a), äänne-
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yhtymä (mä = minä, puu, pää) tai äännejakso
(Aleksanteri, Annu/, joka ilmaisee aistimuksen

(on nälkä) tai muun havainnon (esim. salamoi).

mielteen (esim. autuus) tai käsitteen (esim. kol-

mio), tekee s:ksi esim. sanayhtymän (ks. t.)

kolmisivuim n, suoraviivainen kuvio, joka mer-
kitsee samaa kuin kolmio. Nähtävästi täytyy.

kuten Noreen („Värt spräk" VII, 13) tekee, yhdis-

tää eri näkökantoja seuraavaan tapaan: Jos
morfeemi (ks. t.) yksinään, s. o. ilman toisen

morfeemin apua, voi ilmaista jonkin ominais-

merkityksen ja siis m. m. yksinään kelpaa vas-

taukseksi Kihonkin kysymykseen lesim. Eikö hän
tullut? — Ei t. Tuli) ja kielentaju sen käsittää

sekä äännerakenteen että merkityksen puolesta
yhdeksi, niin morfeemia voi pitää s :na. Kieli

tajumme silloin joko ei voi jakaa morfeemia
useammaksi, esim. yö, hirvi, puinen, tai ei tule

mmi osain erikoismerkityksiä välittömästi ajatel-

leeksi, esim. ..Kului vielä vuorokausi" ; ..Muuttaa

N:n seurakuntaan" ; ..Tapasin Liisankadulla herra
s, liuu piilin, joka matkusti Joensuuhun": ..Ollos

hyvänä esimerkkinä nuoremmillesi". Täten mää-
riteltynä s. erottautuu toisaalta n. s. affikseista

(ks. t.i. s. o. johto- ja taivutuspäätteistä, sekä

etu- ja jälkiliitteistä (esim. kirja-va, \u-inen,

luise-sfa. luise-Ma; ruots. &e-stä, miss-taga; sano-

han. sanot-/.-//*, sanot-pa), joilla ei ole itsenäistä

merkitystä ja jotka sen vuoksi eivät yksinään
kelpaa vastaukseksi kysymykseen ; toisaalta taas

n. s. sanayhtymistä (ks. t.)
,
joskin s:in ja sana-

yhtymäin välinen raja on usein vaikea erottaa

fvrt. Noreen. „Värt spräk" VTT. 13-
;

Paul,

..Prinzipien der Sprachgeschichte". 4 pain.. 328-).

Jos kielentaju ei voi jakaa sanaa osiin, jotka

äänneasunsa ja merkityksensä puolesta viittaa-

vat 1. »itsestään" assosioituvat johonkin kielen

.,itsenäiseen" (s. o. sellaiseen, joka yksinään kel-

paa vastaukseksi kysymykseen) morfeemiin, niin

s. on yksinkertaine n 1. y h d i s t ä m ä-

t ö n, esim. yöllä, hiin. tavallisesti, nukkuu, sikeästi.

Mutta jos sanan voi jakaa osiin, jotka muotonsa
ja merkityksensä puolesta viittaavat johonkin kie-

len ..itsenäiseen" morfeemiin, niin s. on yhdys-
peräinen s. eli y h d y s s a n a; esim. vuoro-

kausi, yötyö, .srura cl ii mä. Hämeenlinna, Kauppis-
fh ikkt. Vähä-Venäjä.
Merkityksen perusteella ja osaksi muotoakin

lukuunottaen jakaa perinnäinen -kielioppi ,.sanat"

paradigmittain useaan n. s. sanaluokkaan
(ks. t.). Jaetaan myöskin ainesanoihin
(saks. Stoffmort) 1. täysiinsä noihin (saks.

Vollirort), jommoinen merkitsee oliota, sen omi-
naisuutta, tilaa tai toimintaa, ja muotosanoi-
li i n (saks. Furmirort). joilla viimemainituilla
tarkoitetaan etupäässä konjunktsioneja, post- ja

prepositsioneja
-.
mutta tällöinkin on jakoperuste

häilyväinen. E. A. T.

Sanajuuri on se sukulaiskielissä esiintyväin,

alkuperänsä puolesta yhteenkuuluvain sanain
(vokaabelien) vanhinten tunnettujen muotojen
osa, joka kaikkien affiksien (ks. t.). kuten taivu

tus- ja johtopäätteiden sekä etu- ja sisäliit teiden

sekä muiden ..luuodostimien" erottamisen jälkeen

jäi» jäljelle ikäänkuin noiden sanain yhteisen

alkumerkityksen t. merkitysaineksen ..kannatta

jaksi". Esim. nykyruotsin sanat stad, (jag) stod,

sftiinf. ständig y. m., nykysaksan Stadt, stehen,

Stuntl. verständig, unausstehlich j. n. e., latinan

stö steti slärc status, stat^o, kreikan histemi

hesteka hestamen cstvn, statos, stasis, epista'sios

y. m., sanskriitin sisthati sasthä' asthat y. m.
palautetaan indoeurooppalaiseen

,,juureen"* st(h)ä.

joka lyhyyden vuoksi usein merkitään : ie. j/st(h)ä
ja johon yhdistetään alkumerkitys 'seisoa'. Sana-
juuret ovat siis kielitieteilijäin keksimiä abstrakt-

sioneja. lyhyitä, usein käytännöllisiä suurten
..sanapesveiden" ja »sanaperheiden" symboleja,

jotka lielpottaval sukulaiskielten sanaston, johto-

opin y. m. vertailevaa, historiallista tutkimista.

E. A. T.

Sanakirja on jonkin kielen (olipahan elävä

yleiskieli tai murre tai jonkin jo menneen aika-

kauden tai erityisen ammattipiirin, yksityisen
kirjailijan tai vain yksityisen teoksen) para-
digmien ja sanain järjestetty luettelo, joka ta-

vallisesti selittiiii myös niiden merkitykset esi-

merkeillä valaisten niiden käyttöä sanayhtymissä.
S:n järjestelyssä noudatetaan yleensä kirjain- 1.

aakkosjärjestystä — tavallisimmin kielen oman
kirjaimiston perinnäistä järjestystä, tieteellisissä

s:issa usein toisenlaistakin, nim. äänteiden
foneettista luokittelua etenkin ääntämiskohdan ja

-tavan perusteella — j°ko poikkeuksettomasti tai

esim. siten, että vain ..kantapa radigmien" esitys

noudattaa kirjainjärjestystä, mutta johdannaiset
sekä yhdysperäiset, joissa ..kanta" on alkuosana,

tai vain yhdysperäiset ovat välittömästi ,,kanta-

paradigmin" jäljessä, niin että esim. satavuotias,

satavuotinen, satavuotisjuhla ja satavuotismuisto
tulevat ennen paradigmia salama ja tällä alka-

via. Nomini-, lukusana- ja pronominiparadig-
meista (= ,,deklinatsioneihin" kuuluvista) maini-
taan ..hakumuotona" tavallisesti n. s. perusmuoto,
(yksikön) nimentö 1. nominatiivi ikuten esim.

tässä teoksessa). Verbiparadigmeista on indo-

eurooppalaisten kielten s:issa ,,hakumuotona"
useimmiten n. s. infinitiivi, esim. ruots. skrirn,

saks. schreiben, ransk. ecrire, ven. pisat' 'kir-

joittaa', mutta finiittimuotojakin käytetään, esim.

latinassa aktiivin indikatiivin preesensin yks.

I persoonaa: seribo 'kirjoitan' ; — suomen kielen

s:issa käytetään tavallisesti I infm lyhyempää
muotoa 1. latiivia, esim. lukea. olla. juostu, virossa

ITI inf:iä: lupana, olema, jooksma, unkarin s: issa

indikatiivin preesensin yksikön III persoonaa,

esim. akar, fog, lebeg. Lisäksi mainitaan, sovin-

naisia lyhennyksiä sekä paradigmityyppien (dek-

linatsionien ja konjugatsionien) merkkejä käyt-

täen, muitakin muotoja mikäli paradigmityypin
riittävä määrittely, vaatii, esim. lat. sertho scripsi

scriptum III, saks. Uaus* n. -es, -er = das Ilaus

des Ilauses die Häuser, ruots. klocka -an -or,

suom. teräs (-äksen), allas (nilaan), vir. tuba

toa: j. n. e. Monesti osoitetaan myös sanojen

ääntäminen, varsinkin sellaisten kielten (niink.

esim. englannin) s: issa. joiden kirjoitus huomat-
tavasti eroaa ääntämisestä. — S. on joko yksi-

kielinen (jos paradigmin t. sanan merkitys seli-

tetään samalla kielellä t. saman kielen toisella

murteella), — kaksikielinen, jos merkityksen
selittämiseen käytetään jonkin toisen kielen vas-

taavia paradigmeja. kuten tavallisimmin on laita

n. s. käytännöllisissä s : oissa [nämä voivat ..kään

tää" joko vieraasta kielestii lukijan käyttämään
t. ymmärtämään kieleen taikka päinvastoin), —
monikielinen 1. polyglotti-s.. jos paradigmit

t. sanat käännetään kahdelle tai useammalle
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kielelle. Yksikielisistä ovat tieteellisesti tärkeim-

piä n. s. historialliset s :t, esim. Szarvasin

ja Simonyi'n ,.Magyar nyelvtörteneti szötär"

1889-93), vielä keskeneräiset Södervallin .,Ordbok

öfver svenska medeltidsspräket" (v:sta 1884),

,,Ordbok öfver svenska spräket, utgifven af

Svenska akademien" (v:sta 1893) ja ,,Thesau-

rus linguse latina'" (v:sta 1900), jotka kielen van-

hemmista muistomerkeistä poimituilla otteilla

osoittavat paradigmien varhaisemmat muodot ja

merkitykset kehityksen mukaisessa järjestyk-

sessä; etymologiset s:t (esim. Kluge, ,,Ety-

mologisches Wörterbuch der deutschen Sprache",

8:s pain. 1915), joissa uusimpain tutkimusten
mukaan lyhyesti esitetään paradigmin (t. sanan)

alkuperä4 , lähteet ja sukulaisuussuhteet (ks. Ety-
mologia), tavallisesti edellyttäen paradigmi
lukijalle muuten jo tunnetuksi; sekä vertai-
levat s:t, jotka etymologisesti esittävät suku-

laiskielten yhteistä sanavarastoa (esim. indo-

eurooppalaisten kielten alalla Fick, ,,Vergleichen-

des YVorterbuch der indogermanischen Sprachen"
T-IV, 4 pain. v:sta 1890; suomalais-ugrilaisten

kielten alalla: Budenz, ,,Magyar-ugor összeha-

sonlftö szötär", 1873-81, ja Donner, „Vergleichen-

des Wörterbuch der Finnisch-Ugrischen Sprachen"
IIII, 1874-88). Tärkeitä ovat kielentutkimuk-
selle myöskin n. s. m u r r e s a n a k i r j a t, jotka

esittävät pienemmän tai laajemman kielialueen

viljelemättömän puhekielen, n. s. ,,kansankielen",

paradigmi- ja sanavaraston, käyttäen selittävänä

kielenä tavallisesti vastaavaa kirjakieltä, esim.

Vendell, ,,Ordbok över de östsvenska dialekterna"

(1904-07); Feilberg, ,,Ordbog over jyske almues-

mäl" (v:sta 1886): Szinnyei. ..Magyar Täjszö-

tär" (1893, 1897-1901).
—

' Erikoislajina mainit-

takoon p a i k a n n i m i k i r j a t, jotka ovat

joko deskriptiivisiä (esim. Rosenberg, .,Geo-

graphiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige",

1882-83, ja laaja-alainen „Ritters Geographisch-
statistisehes Lexikon". Joh. Penzlerin toimittama
9:s painos 1905-06; Rygh, „Norske elvenavne",

1904), historiallisia (esim. O. Rygh, „Norske
Gaardnavne" I-IV, 1897-1900) tai etymologisia

(esim. E. Hellquist, ,,Studier öfver de svenska
sjöuamnen, deras härledniug ooh historia",

1903-06). Erilaisista eri kielten sanakirjoista ks.

asianomaisia kieliä koskevia erikoisartikkeleja.

Suomen kielen vanhimmat s :t, nim. Ericus
Schroderuksen (ks. t.) ja Henricus Florinuksen
(ks. t.), olivat toista järjestelmää, nim. nyky-
aikuisten ,,tulkki"- 1. ,,parlööri"-sanastojen tapai-

sia sana- ja lausekokoelmia, joissa kieliaines oli

järjestetty jokapäiväisiä kielenkäyttötarpeita myö-
ten ja joilla oikeastaan tarkoitettiin ajan koulu-

kielen, latinan, taidon edistämistä opiskelevain

kesken. Seuraavat, nim. D. Jusleniuksen (ks. t.)

suomalais-latiuais-ruotsalainen ja K. Renvallin
(ks. t.) suom.-latinais-saksalainen. olivat s:ina

tärkeämmät, varsinkin jälkimäinen. Suurin tähän
asti julkaistu suomen kielen s. on E. Lönnrotin
(ks. t.) ..Suomalais-ruotsalainen sanakirja", johon
v. 1886 vielä ilmestyi A. TT. Kallion toimittama
..Lisävihko". Suurten yksikielisten suomen kielen

(vanhemman ja uudemman kirjakielen sekä kan-
sankielen) s :in toimittamisen ja julkaisemisen
i'ii Suomalaisen kirjallisuuden seura v. 1896 sil-

loisen sikteerinsä, maist. F. \V. Rothstenin, aloit-

teesta, ottanut tehtäväkseen; niitä varten on prof.

E. N. Setälä laatinut ohjelman (ks. Suom. kirjall.

seuran Keskustelemukset v. 1895-96, ss. 89-96:
Suomi III 13). Työ on vasta ainesten keruun
asteella; enimmän on aineksia koossa vastaista
..kansankielen sanakirjaa" varten. E. A. T.

Sanakorko ks. K o r k o.

Sanaleikki, samalta kuuluvien, mutta merki-
tykseltään eroavien t. vastakkaisten sanojen
asettaminen rinnakkain. Esim.: Lemmenkateus
on intohimo, joka lempien kadottaa, mitä in-

nokkaasti himoaa (saks. Eifersucht ist eine Lei-

deuschaft, die rait Eifer sucht, was Leiden schaff*

[Schleiermacher])
;
Moni laitos kiitollinen, moni

kiitos laitollinen.

Sanaluokat 1. p u h e e n o s a t, kiel.op., ne

ryhmät, joihin kielen sanavarasto vanhan tavan
mukaan jaetaan. Jos silmällä pidetään etupäässä

taivutusta, niin s:ia saadaan kolme: nominit,
verbit ja partikkelit, jos etupäässä mer-
kitystä, niin s:ia on yhdeksän: substantii-
vit, adjektiivit, lukusanat, prono-
minit, verbit, adverbit, post- ja p r e-

positsionit, konjunktsionit ja in-

terjektsionit. Tavallisimmin molemmat
jaot yhdistetään siten, että jälkimäisen neljä ensi-

mäistä ryhmää yhdistetään nomineiksi ja neljä

viimeistä partikkeleiksi. S:ien rajat eivät kuiten-

kaan ole jyrkästi määrättävissä. Eräissä kielissä

voi sama sana olla substantiivi, adjektiivi, verbi

ja adverbi riippuen kokonaan sanan käytännöstä
lauseessa. Verbien infinitiivit ja partisiipit ovat

oikeastaan nomineja (edelliset substantiiveja, jäl-

kimäiset adjektiiveja), samoin sellaiset monikon
3 persoonan muodot kuin antavat (oikeastaan

monikko sanasta antava), imperatiivi se! . sekää!
(alkuaan pronomini) j. n. e. Monet partikkelit ovat

alkuaan yksityisiä nominien tai verbien taivutus-

muotoja (esim. noin, kautta, näet), mutta joskus

taas voidaan nominienkin tapaan käyttää partik-

keleita (esim. poikkioja, suoftaherra., rikki on

rikki). — Ne perusteetkaan, joille jako s:iin on
rakennettu, eivät ole jyrkästi loogilliset, ja jaoi-

tus tuntuu senvuoksi osittain mielivaltaiselta.

Niinpä lukusanat ja pronominit eivät oikein sovi

substantiivien ja adjektiivien rinnakkaiskäsit-

teiksi, koska ne molemmat ovat osaksi substan-

tiiveja, osaksi adjektiiveja. Toiselta puolen jos

nominien piirissä lukusanat ja pronominit erote-

taan eri ryhmiksi, olisi samoin tehtävä adver-

bienkin piirissä, koska esim. hyvin, kahtia ja

tänne ovat toisiinsa samassa suhteessa kuin hyvä,

Icaksi ja tämä. [Hermann Paul. ..Prinzipien der

Sprachgeschichte".] A. K.

Sananjalka ks. P t e r i s.

Sananjalkaiset (Polypodiacece), lajirikkain (n.

2.800 lajia) saniaisheimo, ainoa meikäläinen var-

sinaisten saniaisten joukossa. Eroaa toisista hei-

moista m. m. siinä, että itiöpesäkkeessä on epä-

täydellinen, pystysuora rengas ja että itiöpesäkc

avautuu poikittaisraolla. Yleisiä sukuja Polypo-

dium, Phegoptcris, Pteris, Polystichum, Aspleniurn

y. m. A". L.

Sananlasku, lyhyt ytimekäs, usein muodoltaan
erikoisesti kärjistetty, kuvaannolliseen asuun

puettu lauselma, joka on syntynyt kansan keskuu-

dessa ja on, tai ainakin on joskus ollut, yleiseen

käytetty ja hyväksytty laajoissa piireissä. S:n poh-

jana on tavallisesti joku käytännöllisen elämän

yksityiskokemus, joka on laadullaan havainnolli-
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nen ja sellaisena helposti käsitettävä. Yleistä-

mällä voidaan sen avulla lausua joku yleispätevä

siveellinen arvostelma tai elämänohje. S ;t ovat

usein leikillisiä tai on niissä satiirinen kärki.

Viiliin ne sisältävät vain jonkun sanaleikin tai

sukkeluuden, joka on sellaiseksi käsitettäväkin.

Näin on laita varsinkin sananparsissa 1.

puheenparsissa, jotka eroavat edellisistä

siinä, etteivät ne muodosta itsenäistä varmaan
muotoon kiteytynyttä lausetta, vaan saavat oman
subjektinsa kussakin esiintyvässä tapauksessa.

Tarkkaa rajaa s:n ja sananparren välille ei voi

kuitenkaan vetää. —
• Oman ryhmänsä muodos-

tavat ajatelmat, sentenssit, aforis-
mit, g n o o m i t. Ne eivät ole niin sanoak-
semme itsestään syntyneitä, vaan pitkällisen mie-

tiskelyn tuloksia. Ne eivät tavallisesti saavu-

takkaan sitä yleisyyttä, mikä tulee s:jen ja

sananparsien osaksi, vaan ne pysyvät enimmäk-
seen kirjallisesti sivistyneiden piirien omaisuu-
tena. Samoin on laita n. s. lentävien lau-
seiden, jotka ovat useimmiten sitaatteja kuu-
luisain miesten lausunnoista, — joskus ei lau-

sujasta ole tietoa. — S:t, kuten muutkin kansan-
runouden tuotteet, ovat suureksi osaksi useiden

kansojen yhteisomaisuutta. Toisten leviämisalue

sulkee piiriinsä melkeinpä koko maapallon, toi-

set ovat vain yhden kansan keskuudessa tunne-

tut. Ne tarjoavat tärkeän apulähteen kansan
oikeustajuntaa, ajatustapaa ja yleensä kansan-
psykologiaa tutkittaessa. Sitäpaitsi ne ovat tär-

keät kielellisessä suhteessa. — S :ja on kaikkina
aikoina pidetty arvossa ja kokoelmia on julkaistu

eri maissa. Heprealaisia s :ja tapaamme
,
Salo-

mon sananlaskuissa", ,,Salomon Saarnaajassa".
..Talmudissa" ja ,,Midrasissa". Antiikin kansojen
s :ja julkaisivat aleksandrialaiset grammatikot
m. m. Diogenianos. Vilkas s:jen harrastus heräsi

16:nnella vuosis. Silloin julkaisi m. m. Erasmus
Rotterdamilainen lat. ja kreik. s:ja, Agricola

(1529) ja Franck (1541) saksalaisia. Myöhem-
mistä kokoelmista mainittakoon Freytag, »Ara-
biini proverbia" (1838-43) ja Socin, „Arabische
Spriclnvörter" (1878) ; Ehmann. ,,Die Spriclnvör-

ter der japanischeu Sprache" (5 os.. 1897-98);

Otto, ,.Die Spriclnvörter — — der Römer"
(1890) ; YVander. ..Deutsches Spriclnvörter-Lexi-

kon" (1867-80), suurenmoinen 5-osainen teos.

jonka jokainen osa sisältää n. 45.000 saks. ja

15,000 ulkomaalaista s:ua; Duringsfeld. ..Sprich-

\\(")iter der germanischen und romanischen
Sprachen" (1872-75); Eckart, ,,Niederdeutsche

Sprichwörter" (1893) ; Harrebomee, ,.Spreek\voor-

denboek der Nederlandsche taal" (3 os. 1858-66) ;

Le Roux de Lincy, ,,Le Livre des proverbes
francais" (toinen täydennetty laitos 1859) ;

Pitre. ..Proverhi siciliani" (4 os., 1880) ;
TIazlitt.

,,English proverbs" (1869) ; Lean, ,.Collections of

proverbs'' (English and foreign ; 4 os., 1902-04);
Aasen, ,,Norske ordsprog" (1856. toinen laitos

1881); Molbech, ,,Danske ordsprog" (1850); Mau,
..Dansk ordsprogskat" (1878-79); Kristensen,
..Danske ordsprog" (1890); „Svenske ordsedher,
eller ordsaghor" (1604); Grubb, ,,Penu prover-

biale" (1665, uusi pain. 1678); Reuterdahl.
.,Gamla ordsprak" (1840) ;

..Den svenska ord-

spräksboken innehällande 3160 ordsprak" (1865);

Strömbäck, ..Svenskt-nordiskt ordspräks-lexikon"
[1s.l7-Sti

:
käsikirjoituksena Tukholman kunink.

kirjastossa) ; Dalj, ,,Poslovitsy russkago naroda"
(1904); Adalberg, „Ksiega przysl6w polskich"

(3 os., 1894) ; Margalits, „Magyar közmondäsok
es közmondässzerii szöläsok" (1897) ;

Eisen.

,, Eesti \vanadsönad" (1914). — Bibliografioja ovat
julkaisseet m. m. Nopitsch, Zacher, Duplessis ja

Bernstein.

Suom. kokoelmista on vanhin Florinuk-
sen julkaisema ,,Vanhain suomalaisten tavvaliset

ja suloiset sananlascut" (1702). 1800-luvun alussa

julkaisivat s:ja Juteini, Gottlund ja Strahlmann.
Lönnrotin ,,Suomen kansan sananlaskuja" ilmes-

tyi 1842 ja A. V. Koskimiehen toimittama ,, Ko-
koelma Suomen kansan sananlaskuja" 1906. Se
käsittää sisällyksenmukaisesti järjestettyinä n.

14,700 numeroa, mutta eri s:jen luku on paljoa
pienempi, sillä sama s. voi esiintyä useassa ryh-

mässä. Runsaat keräelmät on Suom. kirjall. seu-

ralla ja Ruots. kirjall. seuralla (vrt. K a n s a n-

r un o us). Edellisen säilytettävänä on myös
Hurtin laajat virolaiset kokoelmat. Lisäksi on
Hämäläisellä osakunnalla osakunnan alueelta ke-

rättyjä s: ja n. 15.000 numeroa. — Muiden suom.-

ugrilaisten kansain s: ja on m. m. Suom. -ugrilai-

sen seuran ja Unkarin tiedeakatemian kustan-
nuksella ilmestyneissä kansanrunouskokoelmissa.
[A. A. Koskenjaakko. ..Sananlaskututkimuksia L
Laki, oikeus ja oikeudenkäynti suomal. sanan-
laskuissa" (1913).] A. K-jaakko.
Sananlennätin ks. Lennätin. L a n g a t o n

s il h k ö t t ii m i n e n, S ä h k ö 1 e n n ä t i n.

Sanansaattaja Viipurista ks. Sanoma
lehti.
San Antonio [-tö'-J, kauntin pääkaupunki Yh-

dysvalloissa Texasin valtion eteläosassa, S. A.-

jokeen laskevan .San Pedron suussa. Great north-

ern-radan varrella monen muun radan risteyk-

sessä; 96,614 as. (1910; 1900; 53.321. joista 3.288

Meksikossa, 3,031 Saksassa syntynyttä, 7,538

neekeriä), valtion suurin kaupunki. — Komeasti
rakennettu; vanhoja espanjalaisaikaisia raken-

nuksia; Alamo (per. 1744 San Antonio de Va-
lero-lähetyksen kappeliksi). San Fernando-tuomio-
kirkko (1734) y. m. Ympäristössä useita vanhoja
lähetys-rakennuksia. — V. 1910 S. A:ssa oli 30

koulua, joista 4 neekereitä varten. Protestantti-

sen ja, roomal. -katolisen piispan asunto. -— Har-
joitetaan rautatievaunu-, olut-, mylly- y. m. teol-

lisuutta. Laajaa maataloustuotteiden kauppaa.
Suosittu talvenviettopaikka. — S. A:n nyk. pai-

kalle per. 1718 linnoitus ja lähetysasema.

i
/•:. e. k.)

Sananvapaus ks. L a u s u n t o v a p a u s.

Sanaoppi, niissä kieliopin järjestelmissä, joissa

jaoitusperusteena on tutkimusobjekti (ään ne.

sana, sanayhtymä). se kieliopin osa. joka käsitte-

lee kielen sanoja ja niiden merkitystä, ks. Kieli-
o p p i. /.'. A. T.

Sanatori (uuslat. sanatö'rium, < lat. sänus
terve), parantola (ks. t.).

Sanayhtymä on uudehko kieliopillinen käsite

S. on ..itsenäinen" (s. o. yksinään 1. eristettynäkin

jonkin ominaismerkityksen ilmaiseva ja semmoi-
senaan kysymykseen vastaukseksi pätevä) mor-
feemi, joka sisältää vähintään kaksi sanaa tai

useita sanoja, joilla on kullakin ominaismerki
tyksensä, mutta jotka samalla yhteinen mer
kintötehtävä yhdistää 1. sitoo kokonaisuudeksi.
Esim. kolmisivuinen, suoraviivainen tasannee-
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kuvio on s., samoin : Piirrä k., s. t. tai : Sanasta

miestä, sarvesta härkää; Matti ja Mikko. Mutta
esim. miestä tasanneskuvio Mikko mutta yksi-

toista ei ole s., koska näitä sanoja yhdistämässä
ei ole yhteistä merkintötehtävää ; tässä on vain

viisi eri sanaa. Vanhemmuntyyppinen kielioppi

käsitteli sanayktymistä vain n. s. ,,lauseita"

(kaksi- ja useampisanaisia, joissa finiittiverbi

käsitettiin oleelliseksi osaksi) ; viime aikoina on

huomio kiinnitetty muunkinlaisiin s: iin erityi-

sessä sanayhtymä opissa (ks. Kieli-
oppi). E. A. T.

Sanchez [säse's] 1. S a n c t i u s, Francis-
cus (1552[?]-1632), port.-ransk. tiedemies, synt.

Tuyssä Portugalin rajalla, oli luult. juutalaista

sukuperää; harjoitti opintoja Bordeaux'ssa,

Montpellier'ssä ja Italiassa, vaikutti kauan ai-

kaa lääketieteen ja filosofian opettajana sekä lää-

kärinä Toulousessa. On julkaissut lääketieteelli-

siä ja filosofisia teoksia; enimmin tunnettu nuo-

ruudenteoksestaan ,,Quod niliil scitur" (1581),

joka esittää epäileväisyyden filosofiaa. A. Gr.

Sancho Pansa [santso], Don Quixoten (ks. t.)

yksinkertainen ja moukkamainen aseenkantaja.

Sancho Suuri [santso], Navarran kuningas,

hali. 970-1035, valloitti Pohjois-Kastilian ja Itä-

Leonin sekä laajensi valtansa yli koko Pyreneit-

ten niemimaan pohjoisosan ; edisti sivistystä ja

suosi kirkkoa; hajoitti jälleen valtakuntansa ja-

kamalla sen poikainsa kesken. G. R.

San Cristobal (ennen S. C. de los Llanos, Ciu-

dad de las Casas, Ciudad Real), kaupunki Meksi-
kossa, Chiapasin valtiossa; n. 16,000 as. (arv.

1892). — Tuomiokirkko, sairaala. — S. C. per.

1528 intiaanikylän paikalle. Oli piispa Las
Casasin asuntona; 1800-luvun loppupuolelle Chia-

pas- valtion pääkaupunkina.
Sanctissimus [-ti'-] (superlat. lat. sanetus =

pyhä), pyhin; neutri sanctissimum, vihitty hos-

tia (ks. t.).

Sanetus (lat., - pyhä), mus., ehtoollismessuun

kuuluva laulu, joka esitetään vähää ennen ase-

tussanoja (tahi lähinnä niiden jälkeen). S. on
messuliturgian vanhimpia lauluja. Sen säveltä-

misessä ovat suuret mestarit (Bach, Mozart y. m.)

saaneet esille mitä hartainta palvomisen tunnetta.

7. K.

Sand [säd], George (1804-76), ransk. kirjai-

lijatar, alkup. nimeltään A n r o r e D u p i n,

naimisissa paroni Du d e v a n fin kanssa. Jo nuo-

rena hän tutustui Leibnitzin ja Rousseau'n, Sha-

kespearen. Chateaubriand'in ja Byronin teoksiin

ja haaveili luonnonevaukeliumia, vihaten kult-

tuuria ja yhteiskuntaa. Erottuaan miehestään

(1822) ja jouduttuaan Pariisissa (1831) läheiseen

yhteyteen Jules Sandeau'n kanssa, hän aloitti

kirjailijatoimensa kirjoittamalla yhdessä hänen
kanssaan pari romaania. Sandeau'n nimestä hän
muodosti salanimensä julkaistessaan ensimäiset

omat teoksensa (,,Indiana" ja .»Valentine", 1832
sekä ,,LeHa", 1833), jotka naisten oikeuksia puo-

lustavilla mielipiteillään herättivät suurta huo-
miota. Teoksessaan „Lettres d'un voyageur"
(1837) hän kuvailee rakkaussuhdettaan Alfred de
Mussefhen, jonka kanssa hän matkusti Venetsiaan,

mutta jonka hän hylkäsi jonkun ajan kuluttua.

Tätä suhdetta käsittelee myös hänen teoksensa
,,Elle et lui" (1859) sekä Mussefn veljen julkai-

sema teos ,,Lui et elle" (1860), jossa tämä puolus-

taa Musseftä ja syyttää G. S :ia petoksesta. Seur.
vv rna S. joutui suhteisiin useiden etevien mies-

ten kanssa, m. m. Chopin'in. Ajan suuret ajatte-

lijat synnyttivät huomattavan käänteen hänen
tuotannossansa, joka nyt alkoi käsitellä sosiaali-

sia ja uskonnollisia kysymyksiä. Näistä teok-

sista huomattavin on ,,Consuelo" (1842). V. 1844
hän julkaisi romaanin „Jeanne", joka on ensi-

mäinen hänen monista idyllisistä kansankuvauk-
sistaan : ,,La mare au diable" (1846), ,,La petite

Fadette" (1848, suom.), ,,Francois de Champi"
(1850). 1848 vuoden vallankumouksen innosta-

mana hän julkaisi kaksi kirjoitelmaa ,,Lettres

au peuple" ; sen jälkeen hän vetäytyi syrjään elä-

män pyörteestä ja kirjoitti suuren joukon romaa-
neja ja novelleja (,,Jean de la Roche", 1860, ..Le

marquis de Villemer", 1861, „La confession d'une

jeune fille", 1865, y. m.) ynnä oman elämän-
tarinansa ,,Histoire de ma vie" (20 nid. 1854-55)

ja ,,Impressions et souvenirs" (1873). Useita

romaanejaan hän on muodostanut näytelmiksi.
— G. S. oli Balzacin rinnalla aikansa suurin

ja. tuotteliain romaaninkirjoittaja ; hänen kan-
sankuvauksensa, jotka esittävät Ranskan talon-

poikia ihannoidussa valossa, ovat epäilemättä ne
hänen tuotteistansa, jotka elävät kauimmin.

H. Kr-n.

Sand [zant], Karl Ludwig (1795-1820).

saks. valtiollinen intoilija; tuli 1817 ylioppilaaksi

ja otti tehokasta osaa Burschenschaft-liikkeeseen
;

murhasi 1819 ven. vakoojana pidetyn runoilija

A. v. Kotzebuen ja mestattiin sen johdosta

seur. v.

Sandarakki, Cupressacece-heimoon kuuluvan.
Luoteis-Afrikassa kasvavan havupuun Callitris

quadrivalvi

s

in pihka. S:ia kaupitaan pieninä,

pyöreinä t. pitkulaisina, hauraina jyväsinä ja

se on vaalean t. tummahkonkin keltaista, usein

punanruskeaan vivahtavaa, hyvin miedonhajuista.
kitkeränmakuista, pureksittaessa jauhoksi mure-
nevaa, alkoholiin, eetteriin y. m. liukenevaa. Käy-
tetään vernissain (varsinkin puun kultauksessa).

lakkojen ja pulituurien valmistamiseen. Tekee
raavitut kohdat paperilla kirjoituskelpoisiksi.

K. L.

Sandberg [-biirjj, Johan Gustaf (1872-

1S54), ruots. taidemaalari, opiskellut Tuk-
holman taideakatemiassa. Maalannut mytologi-

sia, uskonnollisia ja etenkin historiallisia esi-

tyksiä, tehnyt laatukuvia Ruotsin kansan-

elämästä ja toiminut muotokuvaajana. Hänen
pääteoksensa ovat Upsalan tuomiokirkon kusta-

vilaisen hautakuorin freskomaalaukset (1831-38).

jotka esittävät kohtauksia Kustaa Vaasan elä-

mästä ja jotka S. suoritti R. V. Ekmanin avus-

tamana. S. osoitti teoksissaan rehellistä pyrki-

mystä luontoon ja ruotsalaiskansalliseen, mutta
hänen esitystapansa on yleensä elottoman

säännönmukaista ja ilmaisee mielikuvitukseltaan

köyhän porvarillisen maun leimaa. Hän on

myös kuvittanut kirjoja, m. m. kivipiirroksina

julkaistun muotokuvateoksen ,,Galleri af utmärkta
svenska Iärde, vitterhetsidkare och konstnärer"

(1835-42). Tukholman taideakatemian johtajana

S. oli 1845-53. E. R-r.

Sandeau [sädö'], Jules (1811-83). ransk. kir-

jailija, joka aloitti uransa yhdessä George Sandin

kanssa. Sittemmin hän julkaisi suuren joukon

romaaneja t„Marianna", ,,M:lle de Keronare".
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,.La roche aux mouettes", suoni. y. m.), jotka
saavuttivat suurta suosiota. Useista romaaneis-
taan hän on muodostanut näytelmiä. //. Kr-n.

Sandefjord, kaupunki Etelä-Norjassa, Jarls-

herg og Lärvikin amtissa, Larvikista koilliseen

rautatien varrella kapean, 10 km pitkän S. vuonon
perukassa; 5,199 as. (1910). Earjoitetaan valas-

öljy-, puutavara-, tupakka y. m. teollisuutta. Pää-

elinkeinona on kuitenkin valaanpyynti, s. omis-

taa puolet Norjan koko valaanpyytäjälaivastosta,
101 alulta. 75,577 rek.-ton. brutto (1912) ; S:n
valaanpyyntiyhtiöiden pääoma on 22 milj. mk.
Valaanpyyntiä harjoitetaan pääasiassa eteläisillä

merillä ja Etelä Jäämerellä. Merenkulku myös
huomattava. Koko Sm laivasto käsitti 1912

138 alusta. S7.343 rek.-ton. netto (98 höyryalusta.

56.4 1 :> rek.-ton. aetto) ; se on tonnimäärältään
Norjan neljäs. — Suosittu kylpylä. — S :sta har-

joitettiin melkoista puutavarainvientiä jo 1300-

luvulla. S. alkoi kehittyä vasta kylpylän perus-

tamisen 11836) ja rikkiliihteiden löytämisen

(1838) jälkeen. Sai kauppakaupunkioikeudel 1845.

E. E. K.

Sandels. Johan August (1764-1831).

kreivi, ruots. sotilas, valtiomies. S. astui nuo-
rena sotilasuralle, siirtyi

palveltuaan ensiinäiset so-

t ilasarvoasteet synnyin-
maassaan Suomeen 1785.

Oltuaan Suomen aatelis-

lipun suomalaisen komp-
panian ratsumestarina S.

tuli 17S7 Karjalan ra-

kuuna rykmentin maju-
riksi, oli mukana Kus-
taa UI:n sodassa Venä-

jää vastaan 1788-90, jonka
jälkeen yleni everstiksi ja

määrättiin 1803 Savon jää-

kärirykmentin päälliköksi.

Suomen sodassa 1808 S:n
rykmentti kuului Cron-
stedtin osastoon ja hänen

oli pakko seurata Savon brigadia sen peräytyessä
niilua kohti. Mutta huhtikuussa S. nimitettiin

viidennen brigadin päälliköksi, ja nyt. kun hänelle

avautui laajempi toiminta-ala. hän osoitti oival-

lisia päällikönominaisuuksia. Suomen armeian
palausretken alettua S. lähti etelään päin ja

hänen joukkonsa ottivat monien kahakoiden jäl-

keen Kuopion valtaansa toukokuussa. Tiiman
jälkeen hän johti Savossa pikkusotaa taitavasti

ja toimekkaasti ; hän tai hiirien alipäällikkönsä

ryhtyiväl kahakoihin milloin missäkin vihollisen

kanssa, ottivat heiltä muonavaroja tai vankeja

ja karkoittivat viholliset melkein koko Savosta.

S:n täytyi kuitenkin vihollisten saatua apujouk-

koja peräytyä ylivoiman edestä Toivalan salmelle.

missä hän asettui lujaan asemaan ja piti puo
liaan yli kolme kuukautta. Yhä suuremman yli-

voiman ahdistamana ja pääarmeian uudelleen

peräytyessä Sikin vetäytyi myöhemmin syksyllä

pohjoisemmaksi, mutta peräytymisretkellään hän
\ ielii löi viholliset Koljonvirralla lokakuussa. Sit

temmin S. ylipäällikön määräyksestä yhtyi jouk-

koineen pääarmeiaan. V:n 1809 kuluessa hiin

otti osaa taisteluihin Ruotsin puolella venäläisiä

vastaan. Korotettiin sam. v. vapaaherraksi ja

sai pian senjälkeen korkeita sotilasvirkoja. Oli

is H.) J. A- Sandels.

mukana Napoleonia vastaan käydyissä sodissa

saavuttaen mainetta ja sai lopulta ruotsalaisten

joukkojen ylipäällikkönä tuoda nämä joukot koti

maahan. Korotettiin 1815 kreiviksi, nimitettiin

1818 kenraaliksi ja määrättiin Norjan käskyn-
haltijaksi, jossa loimessa oli v :een 1827, suorit-

taen menestyksellä vaikean tehtävänsä. Korkein
sotilaallinen kunnianosoitus, sotamarskin arvo.

tuli S: n osaksi 1824. A. II'. H.

Sanders [za-J, Daniel (1819-97), saks. kie-

lentutkija, on julkaissut etupäässä nykysaksan
kieltii käsitteleviä sanakirjallisia teoksia (m. m.
oikeinkirjoitus-, synonymi-, sitaatti- sekä vieras-

peräisten sanojen sanakirjan). Hänen tärkein

työnsä on suuri kolmiosainen „Wörterbuch der

deutschen Sprache" (liitteenä siihen „Ergänzungs-
udrterbuch"), johon on kerätty runsaasti ainek-

sia etenkin 18:nnen ja 19:nnen vuosis. kirjalli-

suudesta: ainesten käsittely jättää kuitenkin, var-

sinkin merkityksen kehitykseen nähden, toivomi-

sen varaa. //. 8-hti.

Sandhamn ks. S a n t a h a m i n a.

San Diego [-<?•], kauntin pääkaupunki Yhdys-
valloissa, Kalifornian valtion lounaiskolkassa

15 km Meksikon rajalta S. D:n-lahden pohjois-

rannalla rautatien varrella; 39.578 as. (1910;

1900: 17,700 as., joista 3,768 ulkomailla synty
neitä). - Pääelinkeinona on hedelmäin (appel

siinien, sitruunani, viinirypäleiden y. m.) vil-

jely. Valimolta, sahoja. Teollisuuslaitosten val-

mistusarvo 24.6 milj. mk. (1909). — Sähköraitio-
tie. — Satama erinomainen, syvennetty 9 m
syväksi

;
Yhdysvaltain laivaston hiiliasema. Ulko-

maankauppa verraten pieni, 1912 arvoltaan

11.2 milj. mk. — Seudun tavattoman tasainen
ilmasto ja viehättävä luonto houkuttelevat paljon

väkeä S. D :n moniin sanatorioihin. — Kaupungin
luona Point Lomalla on teosofinen ,,Universal

brotherhood"-laitos. — S. D:n kohdalle perustet

tiin 1 700 fransiskaanien lähetysasema, ensimäi
nen valkoisten uutisasutus Kaliforniassa.

E. E. K.

San Domingo ks. Santo D o m i n g o.

Sandomir 1. Sandomierz ks. Sado-
in i e r z.

Sandow, Eugen (s. 1870-luvulla). saksalais

syntyinen, nykyään Englannissa asuva kuuluisa

atleetti. S. keksi 1890-luvulla voimistelu järje-t e!

miiii. joka erittäin tehokkaasti voimistaa ja pai-

suttaa ruumiin lihaksia ja jonka liikkeet ovat

yksinkertaiset ja kohdistuvat rajoitettuihin lihas-

ryhmiin kerrallaan. Ne suoritetaan punnusten tai

kumihihnojen avulla hitaasti, antagonistilihasten
vastustaessa, ja asteittain vaikeuttamalla ohjel-

maa, hl. I . S.

Sandrart fzand-J, Joachim von (1606-88).

saks. taidemaalari, vaskenpiirtä jä ja taidekirjai

lijä. syntyisin Frankfurt am Mainista. Opiskeli

Utrechtissä maalausta ia vaskenpiirtoa m. m.
G. Honthorstin johdolla, jonka kanssa kihti

Englantiin ja sieltä 1627 Italiaan, missä hiin

maalaustensa ohella (esim. paavi frlianus Villin
muotokuva) valmisti piirustukset m. m. teoksiin

.. It inna riiiin Italia'" (kirjoittanut M. Zeiler)

ja „Archontologia eosmica" ikirj. Gottfried).

S. asui loppuikänsä NTtirnbergissä (akatemian joh-

tajana \ista 1674). Hiilien maalauksistaan, jotka

oval tehdyt Honthorstin. holl. muotokuvamaala-
rien, Rubensin ja etenkin Italian taiteen tyyliin,
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mainittakoon Niirnbergin raatihuoneella oleva iso

kuva, joka esittää Westfalenin rauhan päättäjäis-

ateriaa ja jonka pfalzkreivi Kaarle Kustaa 1649

lahjoitti keisarillisille ja ruotsalaisille komisaa-

reille ja valtiosäädyille. Tehtyään Wienissä kei-

sari Ferdinand III:n ja tämän puolison y. m.

muotokuvat S. korotettiin itäv. aatelissäätyyn.

Omistaen aikakautensa humanistisen sivistyksen

S. on kuitenkin saavuttanut suurimman merki-

tyksensä kirjailijana, jona häntä on sanottu

saks. Vasari'ksi (ks. t.). S :n pääteos on ,,Deutsche

Akademie der edlen Bau-, Bild- imd Malerei-

kiinste" (1679, uudet painokset 1775. 1896). —
Useat muutkin S. -suvun jäsenet toimivat vasken-

piirtäjinä. [Kutter, ..Joachim von S." (1907).]

E. E-r.

Sanduddin tapettitehdas (omistaja Sand-
uddin tehdas o.-y.—S andudd fabriks
a.-b„ osakepääoma 650,000 mk.), laatuaan Suomen
suurin ja Pohjoismaiden suurimpia, sijaitsee

v:sta 1911 Helsingin ulkopuolella Mosabackan
pysäkin luona. Sen perusti 1887 maalari Hell-

sten Helsingin Hietaniemelle, 1894 se siirtyi

kunnallisneuvos F. W. Grönqvistille, joka sitä

suuresti laajensi, 1910 se paloi melkein kokonaan.
Nyk. tehdas on varustettu uudenaikaisimmilla ko-

neilla. Siinä on m. m. 12 painokonetta, jotka päi-

vässä voivat valmistaa 10,000 rullaa tapettia. Li-

säksi tehtaassa on osastot, joissa valmistetaan
kaikenlaisia värejä, lakkaa, liinaöljyä, vernis-

saa ja kem.-tekn. tuotteita. Koko valmistuksen
arvo keskimäärin vuosittain 1906-14 oli 1,500,000

mk. — Suuri osa valmistuksesta lähetettiin Ve-
näjälle, Englantiin y. m. ulkomaille. — Työ-
väestö 100 henkeä (1914). Tehtaalla on työväen-
asuntoja. E. E. E.
Sandwich [sänduits], engl. voileipä, nelikul-

maisista vehnäleipäviipaleista tehty kaksoisvoi-

leipii (leikkeleitä y. m. välissä). — S.-m a n,

ilmoitustauluja selässään ja rinnallaan kantava
mies.

Sandwich-saaret ks. TI a \v a i is a a r e t.

Sandviken f-lf. Hietalahti (ks. Helsinki).
Sandviken [-.i-J, rautatehdas Ruotsissa, laa-

tuaan maan suurimpia, sijaitsee Storsjön-järven
rannalla Gästriklandissa, Gäfleborgin läänissä,

länteen Geflestä. Siinä on 4 masuunia, 2 bessemer-
masuunia, 7 martin-uunia, 14 höyryvasaraa, monta
valssilaitosta (m. m. 4 putkilaitosta), rautalanka-
tehdas, valimo, konepaja y. m. Vuotuinen val-

mistusarvo 16 milj. mk., työväestö 2.500 henkeä.
— Laitoksen perusti 1862 bessemerteräksen val-

mistuksen käytännöllisestä toteuttamisesta tun-

nettu G. F. Göransson. E. E. K.

Sandzak [-a'k] (turk.), oik. lippu; vilajeetin

jälkeen suurin hallintopiiri Turkissa, lääni;

sen etupäässä on m u t e s a r r i f (ks. t.) nimi-

nen virkamies. — S.-i-s e r i f, pyhä lippu, pro-

feetan lippu, jota säilytetään Konstantinopolissa.
Jos sulttaani levittää sen. niin se merkitsee
pyhän sodan (dzihad) julistamista.

Sandö [-ö], Kemiön saaren luoteisrannikkoon
kiinnikasvanut saari Kemiön ja mantereen väli-

sen kapean salmen edustalla, Karunau kunnan
alueella. Saaren itäpuolella n. s. S:n virralla

oli 2 p. elok. 1808 meritaistelu, jossa ylivoimai-

nen ven. laivasto pakotti ruots. laivaston väisty-

mään länteenpäin; tästä oli seurauksena, ettii

ven. saaristolaivasto-osastot pääsivät yhtymään

saaden koko Turun saariston haltuunsa. Ruots.

laivasto vetäytyi Ahvenanmaalle Sottungaan.
A. Es.

San Fernando l-ixi'-] (v:een 1813 Isla de Leon),

piirikunnan pääkaupunki Etelä-Espanjassa, Ca-

dizin provinssissa Cadizin-lahden etelärannalla;

25,611 as. (1910). — Sotalaivaston asema; arse-

naali, meriakatemia. hallituksen konepajo<a. Har-
joitetaan sekalaista teollisuutta: lähistöllä saa-

daan suolaa. — S. F. on todennäköisesti kartha-
golaisten perustama.

San Francisco [sonfransVskouJ (lyh. Frisco),

kaupunki Yhdysvalloissa, Kalifornian valtiossa,

kauneudestaan kuuluisan (suurenmoinen on var-

sinkin näköala 780 m korkealta Mount Tamal-
pais-vuorelta), luoteesta kaakkoon kulkevan, 90
km pitkän, paikoitellen vain pari km leveän,

monisaarisen, mainiosatamaisen S. F:n-lahden
(jossa m. m. Yhdysvaltain Ison valtameren lai-

vaston asemapaikka) ja Ison valtameren välisen,

10-13 km leveän. 48 km pitkän niemekkeen poh-

joispäässä, vastapäätä lahden itärannalla olevia

Berkeley ja Oakland nimisiä kaupunkeja (höyry-

lauttayhteys), S.-F:n-la!idesta mereen vievän, 8 km
pitkän, kapeimmassa kohdassaan vain 1,6 km
leveän, lujasti linnoitetun Golden gate-salmen
etelärannalla, ollen siten kolmelta puolen veden
ympäröimä; 448,502 as. (1914; 1910: 416,912 as.,

joista ulkomailla syntyneitä valkoisia 130,874 ja

värillisiä 16,898). -- S. F. on koko Ameriikan
länsirannikon väkirikkain ja Yhdysvaltain länsi-

rannikon suurin kauppa- ja toinen (Port Townsen-
din jälkeen) ulkomaan merenkulkua harjoittava

kaupunki, usean pacific-radan länsipäässä (kui-

tenkin vain Southern pacificin alempi rannikko-
rata jatkuu S. F:n rajojen sisäpuolelle muiden
päättyessä lahden toisille rannoille). S. F :n ase-

maa vallitsevat sen halki koillisesta lounaiseen

kulkevat korkeat kukkulat (Telegraph hill, Nob
hill, Twin peaks, 278 m yi. merenp., y. m.). Laa-

joja puistoja ovat Presidio (Golden gaten ran-

nalla), Golden gate park edellisestä etelään (lä-

hellä sen länsipäätä Ison valtameren rannalla

ovat yleisön suosima Cliff house, satojen merilei-

jonani asumat hyljekalliot Seal rocks, Sutro

baths nimiset hienot kylpylät ja talvipuutarhat).

Mission de Doloresin puisto kaupungin keski-

osassa y. m. Maanjäristykset ovat useasti havi-

telleet S. F:oa (1865, 1868, viimeksi 1911), mutta
mikään niistä ei ole ollut niin tuhoisa kuin se,

joka tapahtui 18 p. huhtik. 1906 ja jota seurasi

kolme vuorokautta kestävä tulipalo. Silloin pa-

(S.H.) Market Street- ja Post street-katujen risteys.
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(S.H i Yleiskuva San Franciscon maailmannäyttelystä ntlö.

loi poroksi kaupungin varakkain koillisosa, liike-

keskus Market Streetin ympärillä, miljonäärien
asuma Nob hill. sen juurella oleva kuuluisa kii-

nalaiskortteli (joka rakennettiin uudelleen ter-

veydellisissä suhteissa parannettuna 1910) y. m.,

kaikkiaan n. 28,000 rakennusta arvoltaan 525
milj. mk. Lisäksi tuhoutui niin paljon muuta
omaisuutta, että koko vahinko arvioitiin 1,750

2,500 milj. mk:ksi. Knnen häviötä suurin osa

rakennuksista oli puusta, jotavastoin raunioista

nopeasti kohonnut uusi kaupunki on rakennettu

parhaasta päästä rauta-betonista ; arkkitehtuu-
rissa on silmiinpistävänä vanha esp. -maurilainen
luostarityyli. Huomattavia uudestaan rakennel

tuja tai korjattuja rakennuksia: kaupungintalo
(25 milj. mk.), oikeushalli, tulli, posti, Pyhän Ig-

natiuksen kirkko ja kollegi (täyttävät kokonai-

sen korttelin), dominikaanien kirkko ja kollegi

.ylitä laajat), Palace-hotelli (1,200 huonetta), Phe-
lan niminen liikepalatsi, Kalifornian pankki,
Alaskan kauppapankki, ensimäinen kansallis-

pankki, „Chronicle"- ja ,,Call"-lehtien palatsit

y. m. m. Oppi- ja sivistyslaitoksia : valtion Uni-

versityn lainopillinen, läiiket., hammaslääket., ke-

miallinen ja farmaseuttinen osasto, Cogswellin
polyteknillinen kollegi, Wilmerdingin teollisuus-

koulu, Kalifornian koneteollisuuskoulu. S. F :n

taideopisto, yleinen kirjasto (ennen tulipaloa

165,000 nid.l, Adolph Sutron lahjoittama kirjasin

(ennen tulipaloa 200,000 nid.), teollisuus- ja

kauppakirjasto, Kalifornian tiedeakatemia y. m.
- Kallis liikeyhteys Atlantin valtamerelle on Pa-
naman kanavan avaamiseen asti ehkäissyt S. l":n

monien taloudellisten mahdollisuuksien täyttä ke-

hitystä. Siitä huolimaita S. F:n teollisuus (val-

mistusarvoltaan 68!) milj. mk. 1909; sokeriteh-

taita, konepajoja, kirjapainoja) teurastuslaitok-

sia y. m.) ja varsinkin sen kauppa oval sangen
huomattavat. Kauppaa käydään etupäässä [son

valtameren ympärillä olevien maiden, mutta myös-
kin Euroopan kanssa. V. 1909 S. F:n satamassa
selvitettiin 9.9 milj. rek.-ton., josta suurin osa

rannikkoliikenteessä (tiliv. 1912-13 ulkomaisessa
liikenteessä 2,« milj. rek.-ton.: seitsemässä Yh-
dysvaltain kaupungissa ulkomainen liikenne on

suurempi). Tärkeimmät kauppatavarat ovat puu-

tavarat, vilja, jauhot, hedelmät, kala. tee. kahvi.

Ulkomailta tuonti 1912 arvoltaan 307 milj., vienti

254 milj. mk. (S. Y. on Yhdysvaltain kahdeksas
ulkomaankauppakaupunki) . — Taaja sähkölait io

tieverkko; sähkövoima saadaan Sierra Nevadalta

225 km:n päästä. - Ensimäisen asutuksen nyk.

S. l':n paikalle perustivat 1776 fransiskaanimun-
kit. Samaan aikaan sinne sijoitettiin esp. soti-

lasvartiosto, presidio. Niiden ympärille syntyi

vähitellen pieni kaupungintapainen, jota nimitet-

tiin Yerba Buenaksi ; 18.'30-luvulla sitä ruvettiin

nimittämään S. K:ksi. Suurien kultalöytöjen joh-

dolta 1848 ja 1849 S. F:sta tuli suunnattomien
kullanetsijäparvien pääasemapaikka. Olot olivat

kauan aikaa täydellisessä epäjä
r
jestyksessä (esim.

1855 surmattiin 583 henkeä) ja kansalaisten oli

pakko liittyä vigilance committee nimellä tunne-
tuiksi seuroiksi rikoksellisten ainesten kurissa
pitämiseksi. Kultakautta muistutti hopeakausi
1859-77. Vasta myöhemmin S. F:n kehitys sai

varmemman pohjan, joka lopullisesti on vakaan-
tunut Panaman kanavan valmistumisen kautta
1915. Tapauksen johdosta S. F:ssa sam. v. pan-

tiin toimeen suuri maailmannäyttely. — S. F.

on kiinalais- ja japanilaisvastaisen kiihotuksen
pääpesä Yhdysvalloissa. — Suomen merimieslähe-
tyksellä on S. F:ssa asema v:sta 1890 (ensimäi-

senä merimiespappina toimi Matti Tarkkanen).
Se on tehnyt tärkeätä työtä Kaliforniassa käy

vien suom. merimiesten ja siellä asuvien tuhan-
sien siirtolaistemme sielunhoitajana ja vanhojen
kotimaahan liittävien siteiden vahvistajana.

Kaikkiaan suom. S. F:n merimieslähetyksen 25-

vuotisena toimintakautena on pidetty 8.983 ju-

malanpalvelusta, joissa on ollut 286.000 kuulijaa.

Merimiesten ja siirtolaisten rahoja on aseman vä-

lityksellä kotimaahan lähetetty Smk. 1.73:!. 402.

jonka ohella on talletettu Smk. 2.265.241. Meri-
miehille ja siirtolaisille osoitettuja kirjeitä on
toimitettu perille 75.597 kpl. E. K. K.

San Franciscon-lahti [89nfr9nsi'8koun-] ks.

S a n F r ancisc o.

Sanga ks. Z e e b u.

Sangallo /-.'/«'-/, d a, firenzeläinen reuesans^in

aikainen taiteilija- ja arkkiteht isuku. 1. (i i ii-

ii n ii n da S. 1
1445- 1516) . joka m. m. on luonut

Firenzessä S. Ppiriton viehättävän, S-kulmaisen

sakastin ja hienon Palazzo Gondi'n (1490). Roo-
ma ssakin S. oli monipuolisesti toimiva ja johti

jonkin aikaa Pietarinkirkon rakennustöitä. —
2. A n t o n i o da S. v a n h. (1455-1534), edellisen

veli ja, kuten tämäkin, aluksi kuvanveistäjä. S:

n

päätöitä on Madonna di S. Biagio Mont epulcia-

nossa, ristinmuotoinen kupolirakenne, jonka eam-
panileista vain toinen valmistui. Ahkeraan käy-
tettynä linnoit usarkkiteht ina iCivitä Castellana

y. m.) s. otti Roomassakin osaa Castel s. Angelon
töihin. :'>. Antonio da S. nuor. (1483-
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1546). edellisten veljenpoika, heidän ja Bra-

manten oppilas, korkea renesanssin tuotteliaimpia,

kyvykkäimpiä ja monipuolisimpia arkkitehteja,

rakensi ei vain palatseja ja kirkkoja vaan lin-

noituksiakin. Hänen mainehikkain työnsä, tii-

lestä ja travertiinista rakennettu Palazzo Far-

nese, tuli aikansa palatsirakenteeseen nähden
saamaan esikuvallisen merkityksen, mutta val-

mistui vasta hänen kuolemansa jälkeen, jolloin

Michelangelo sen päätteeksi lisäsi valtavan, kuu-
luisaksi tulleen kattolistan ja Colosseumin
kerrosarkkitehtuuria jäljittelevän piharakennuk-
sen ylimmät kerrat. Pietarinkirkon rakentajana
v:n 1536 jälkeen hän antoi uudelle pohjasuunni-
telmalleen pontta, valmistaen kirkosta suuren
11 m pitkän, 8 m korkean — 400,000 markkaa
maksavan mallin, joka kumminkin jäi toteutta-

matta. U-o N.
Sanghai, kaupunki Itä-Kiinassa, Kiangsun

maakunnassa, Hvangpun vas. rannalla 21 km sen

laskusta Jangtsekiangin suulahteen ; 651,000 as.

(1904; 1905 ulkomaalaisia oli kaikkiaan 11,497,

joista 3.713 englantilaista, 2,157 japanilaista,

1,329 portugalilaista, 991 ameriikkalaista, 785
saksalaista). — Etelässä on muurien ympäröimä
ahdaskujainen, likainen kiinalaiskaupunki etu-

kaupunkeineen (n. 125,000 as. 1895), pohjoisessa

engl.-intialaiseen tyyliin rakennettu uusi, pienem-
pään ranskalaiskortteliin etelässä ja suureen kan-
sainväliseen kortteliin (jakaantui ennen engl.-

kortteliin Sutsou-puron etelä- ja amer. -kortteliin
sen pohjoispuolella) pohjoisessa jakaantuva eu-

rooppalaiskaupunki (jossa 1895 asui 286,753 kii-

nalaista eurooppalaisten ohella) sähkövalaistuksi-

neen, vesijohtoineen ja raitioteineeu. Ranskalais-
kortteliu hallintoa valvoo Ranskan konsuli, kan-
sainvälinen kortteli on siinä asuvien konsulaat-

tien yhteisen hallinnon alainen. Useita kirkkoja.
Kiinassa asuvain englantilaisten ylimmän tuomio-
istuimen palatsi, teatteri, S. -klubi y. m. Nopeasti
kehittyvää suurteollisuutta edustavat ennen muita
puuvillatehtaat ; lisäksi kolme suurta laivatelak-

kaa korjausaltaineen ja vetotelakoineen, tuli-

tikku-, paperi-, jää-, huonekalu- y. m. tehtaita,

riisimyllyjä. Paljon tärkeämpi kuitenkin on
kauppa, joka on suurempi kuin missään muussa
Kiinan kaupungissa. V. 1912 oli tuonti (puu-

villatavaroita, metalliteoksia, sokeria, polttoöljyä,

kivihiiltä ulkomailta, kiinal. tuotteita koti-

maasta) arvoltaan 353,« milj., vienti (silkkiä,

puuvillaa, teetä, riisiä, vuotia ja nahkoja y. m.)

277 milj. mk. Sam. v. satamassa selvitettiin 18,6

milj. rek.-ton. netto (Aasiassa vain Hongkongin
laivaliikenne suurempi), 1900 9.4 milj. rek.-ton.

—

Rautatiet Vusungiin, Nankingiin ja Ningpoon.
— Englantilaiset valloittivat S:n 1842 ja sain. v.

se avattiin ulkomaiselle kaupalle; 1845 englanti-

laiset perustivat euroopp.-kaupungin, 1849 tulivat

ranskalaiset, 1862 amerikkalaiset. Vv. 1853-55

Taiping-kapinalliset pitivät hallussaan alku-

asukaskaupunkia, mutta heidän valloitusyrityk-

sensä 1860-61 eivät onnistuneet. E. E. K.
Sang-ti ks. Kiinan uskonnot.
Sanguis [-visj (lat.), veri.

Sanguisorba officinalis, punaluppu,
ruusukasvien heimoon kuuluva, kookas ruoho,

jolla on päätöpariset lehdet ja kukat punanrus-
keita, tähkässä. S. o. on yleinen, hyvällä rehu-
kasvina pidetty niittykasvi Keski-Euroopassa,

meillä vain satunnaisena tavattu. Eräs alalaji

kasvaa villinä Kuollan niemimaalla. A". L.

Sangviininen (lat. sanguis = veri), vilkasluon-

teinen. Muinaisaikana keksityn ,,temperamentti"-
opin mukaan s. eli vilkas luonteenlaatu johtuu
siitä, että ruumiin nesteiden sekoituksessa veri

muka on vallitsevana (vrt. Koleerinen).
S:ssa ihmisessä sieluntoimitukset, erittäinkin

tunteet ja pyrkimykset, esiintyvät nopeina ja

heikkoina; ne syntyvät äkkiä ja vähäisistäkin
syistä, ne saattavat hetkiseksi näyttää voimak-
kailtakin, mutta eivät saavuta todellista, syvem-
pää voimaa eivätkä ole kestäviä. S. henkilö on
hyvin vastaanottavainen, kääntää nopeasti huo-

mionsa toisesta esineestä toiseen ja rupeaa her-

kästi kaikellaisiin yrityksiin, mutta luopuu niistä

helposti taas. A. Gr.

Sanhedrin 1. s y n e d r i u m (kreik. syne'drion,

lat. syne'drinm), Jeesuksen aikaan juutalaisten

korkein tuomioistuin, joka m. m. tuomitsi Jeesuk-
sen kuolemaan (Matt. 2659 seur. ; Mark. 1455 seur.

:

15i; Luuk. 22oo) ja jonka edessä apostolitkin sai-

vat vastata uskostaan (Ap. tek. 415 ; 521-27, 34-41;

612-15; 2230 ; 231)8, ia, ao. as; 2420 ). Synedriumilla oli

oikeus vangita, tuomita ja rangaista. Kuoleman-
tuomio oli kuitenkin roomalaisen käskynhaltijan,
prokuraattorin vahvistettava. Jerusalemissa ole-

van suuren synedriumin muodostivat ylimmäinen
pappi puheenjohtajana (Matt. 263,57,63 seur.; Ap.
tek. 232 ; 24i) ja jäseninä vanhimpia, kirjanoppi-

neita sekä huomattavimpia henkilöitä ylimmäis-
papillisista perheistä (siitä syystä Mark. 1443 mo-
nikko: ,,ylimmäiset papit"), [vrt. Hauek-Herzog,
„Realencyklopädie", 19 :s osa.] A. F. P.

Sanherib (ass. Sinakheriba, hepr. Sankhirib),
ass. kuningas (705-681 e. Kr.), Sargonin poika.

Asarhaddonin isä, ks. Assyria I, palsta 654.

[Weber, „S., König von Assyrien" (1905) ;
Na-

gel, „Der Zug des S. gegen Jerusalem" (1902).]

A". T-t.

Sani ks. Ajoneuvot.
Saniaiset (Filices, Filicince), sanikkaisryhmän

yleisimmin tunnettu, suurin luokka. Yleensä
suurilehtisiä muotoja, joiden varsi useimmiten on
lyhyt, ei nivelikäs ja on hyvin usein juurakkona.
Itiöpesäkkeitä runsaasti lehdillä, jotka harvoin
ovat erityisiksi itiölehdiksi muodostuneet eivätkä

koskaan kukkamaiseksi ryhmäksi. Luokka kä-

sittää hyvin eri näköisiä, samoin eri kehitys-

asteella olevia kasveja. Alhaisimmalla kannalla
ovat eusporangiaattiset (ks. Sanikkaiset)
pienet ryhmät: Oplrioglossalcs (käärmeenkieli-

iS.II.I

1. Alkeisvarsikko, or muna-, an siittiiipesitkkeitä, h hapsijuuria.

2. Avuutuva siittiöpesäke.



763 Saniaismännyt—Sanikkaiset 764

(SH.)

1 Munuamaison katteen peittämiä itiöppsllkeryhmiä alve-

juuren lehden kappaleen alapinnalla. 2. Lehden kappale ja

yksityinen itilipesäkeryhmä katteineen poikkileikattuna.
:'.. Avautuva ititipesäke.

set), jolla alkeisvarsikko on pitkäikäinen, mu
kiilamainen, maanalainen, varsi lyhyt juurakko.

josta kohoaa martoon ja itiöpesäkkeelliseen osaan
jakautunut lehti, ja vain tropiikeissa kasvava
Marattiahs. jolla alkeisvarsikko on levymäinen,
joks. pitkäikäinen, maanpäällinen, varsi lyhyt

ja lehdet suuret, tav. liuskaiset, alapinnallaan
itiöpesäkkeitä muodostavat. Leptosporangiaatteja
(ks. Sanikkaiset) on 2 ryhmää : Filicales

(v ar si nai sei s.), edustavat ryhmän keskeistä

päätyyppiä, Alkeisvarsikko on niillä useimmiten
herttamainen, vihreä levy. jonka alapinnalla
sukupuolielimet syntyvät. Varsi tav. lyhyt (troo-

pillisissa ja subtroopillisissa seuduissa puumai-
sia muotoja), usein pystynä t. vaakasuorana juu-

rakkona. Lehdet silmussa kotilokierteisesti asel

tuneet, kauan kärjessään kasvavia, suomukarvai-
sia, varteen verrattuna suuria, tav. liuskaisia,

usein kauniin latvusryhmän muodostavia, kaikki

samanlaisia t. itiölehdet erilaistuneet. Itiöpesäk-

keet sijaitsevat tav. ryhmissä, pesäkkeis-
töissä (sorus), eri suvuilla erilaisen suojuksen.

katteen (indusium) peittäminä. [tiöpesäke on
meikäläisillä muodoilla varrekas, ohutseinäinen,

seinässä erityisellä avautumista välittävällä solu-

jonolla, renkaalla (annulus) varustettu. Suu-
rin heimo on sananjaikaiset (Polypodiacece).

Vesi-s. (Hydropteridales) ovat pieniä, vedessä
t. märillä paikoin kasvavia, jo Keski-Euroopassa
tavattavia kasveja, joilla on systematiikassa tär-

keä merkitys eräiden korkeaa kehityskantaa osot-

tavien ominaisuuksien takia: erilaisitiöisyys ja

alkeisvarsikon. varsinkin koiraspuolisen surkas-

tuminen hyvin pieneksi. Itiöpesäkkeiset osat leh-

dillä ovat itiöpesäkekotelon (ks. t.) sisässä. Vesi

s:ia on 2 ryhmää: Marsiliales ja Solviniales (jossa

suvut Azolla ja Salvinia; ks. n.), vrt. Sanik-
kaiset. K. L.

Saniaismännyt (Ginkgoece), luokka paljassie

menisten kaaressa. Runsashaaraisia puita, joilla

on leveähköt, ehyet lehdet, emilebdellä yksi ainoa
siemenaihe, heteissä 2 siitepölylokeroa. Siitos ta

pahtuu siittiöiden avulla. Useat ominaisuudet te

kevät ryhmän kasvisystematiikalle hyvin tär

keäksi. Ainoa nykyinen edustaja on Qinkgo bi-

loba (ks. t). K. L.

Saniaispuut, puumaiset saniaiset, ks. C y a-

t h e a e e a?.

Sanidiini. lasinkirkas kalimaasälpä, jommoista

tavataan nuorissa vulkaanisissa vuorilajeissa, ku-
ten trakyytissa ja lipariitissa. \ rt. Maasälpä.

P. E.

Sanikkaiset - Pteridophyta), salasiittiöiden ylin

ja n. s. putkilokasvien alin ryhmä, jonka edus-

tajat ovat hyvin eri näköisiä, juurella, varrella

ja lehdillä varustettuja kasveja. Sanikkaiskasvin
kehityksessä erotetaan 2 päävaihetta. Itiön

itäessä syntyy pieni, korkeintaan muutaman cm
suuruinen alkeisvarsikko (prothallium),
joka eri ryhmillä on hyvin erilainen, tav. ohut
lierttamainen levy t. mukulamainen, liuskainen
t. rihmamainen muodostus, tav. vihreä, maanpää!
linen, joskus osaksi t. kokonaan maanalainen ja

lehtivihreätön, 2-, toisilla 1-neuvoinen. Varsi ja

lehdet eivät ole erila ist uneet . mutta surkastuneita

Lehtimuodostuksia on muutamissa. Alustan puo-

lella synnyttää alkeisvarsikko tav. hapsijuuria
(rhizoideja i. Alkeisva rsikolla syntyväl myös suku-
puolielimet, siittiö- ja munapesäkkeet. Kummat-
kin ovat samantapaiset kuin sammalilla, mutta
rakenteeltaan yksinkerta isemmat ja osaksi al-

keisvarsikon solukkoon vaipuneet. (Kuvia artik-

kelina Saniaiset, ks. t.i. Alkeisvarsikko muo-
dostaa s

: n suvullisen polven. Suvuton 1. itiö-

polvi syntyy siten, että joku siittiöpesäkkeissä

lukuisina syntyvistä, vedessä liikkumiskykyi-
sistä siittiöistä hedelmöittää munapesäkkeen
munasolun, joka ensin kehittyy alkioksi. Alkion
osina on alku varteen, ensimaiseen lehteen, juu-

reen ja n. s. jalka, jolla alkio aluksi on kiinni-

tettynä alkeisvarsikkoon ravinnon ottoa varten.

Pian kehittyy alkio itsenäiseksi, varsinaiseksi

sanikkaiskasviksi, joka aina on sen kehittyessä

tav. kuolevaa alkeisva rsikkoa .monin verroin suu-

rempi, tav. monivuotinen, ja nimitetään itiöpol-

veksi. Tällä on varsi, lehdet ja todelliset juuret,

vain alhaisimmilla muodoilla eivät lehdet (de läy
sin erilaistuneet. Anatominen erilaistuminen on
samoin suuri ja on s :11a m. m. todelliset johtojan-

teet, jotka ovat suljettuja (paksuuskasvu var-

ressa puuttuu), hyvin harvoin avonaisia, tav. nila-

kehäisiä. Pääosana puuosassa ovat putkisolut.

putkiloita on harvoin f-ilti nimitetään ryhmää
putkilosalasiittiöiksi). Lehdillä, tav. niiden ala-

pinnalla, syntyvät suvuttomat lisääntymiselimet.
itiöt, eri alaryhmillä erilaisissa itiöpesäk
k e i s s ii. Isoilla nämä syntyvät erityisillä itiö-

lehdillä (sporofylli)
,

joiden muodostamat lehti-

ryhmät erinäisissä tapauksissa jo suuresti lähe-

nevät kukkamuodost usta (esim. Selaginellacece)

.

Ttiöpesäkkeet syntyvät joko 1 ainoasta päällys-

kettosolusta (Leptosporangiatoe) t. harvemmin
suuremmasta lehtisoluryhmästä (Eusporangiatce).
1-soluiset itiöt syntyvät kuten sammalillakin
nelijaon kautta, tav. hyvin lukuisina. Useim-
milla s :11a ne kaikki ovat samanlaisia (yhtäläis-

itiöiset. homosporiset 1. isosporiset s.), mutta nii-

denkin joukossa on jo toisilla (kortekasvit) eri-

laistumista niin. että toisisla itiöistä syntyy vain
-iitt iöpesäkkeellisiä (koiraspuolisia) alkeisvarsi-

koita, loisista munapesäkke*ellisiä (naaraspuoli-

sia). Vielä korkeammilla muodoilla itiöt ovat jo

ulkonaisesti erilaisia lerilaisit iiiiset . heterospori-

set s.1 : pieniä, pikkuitiöpesäkkeissä lukuisina
muodostuvia, koiraspuolisia alkeisvarsikoita syn-
nyttäviä p i kk u i t i ö i t ii. ja suurempia iso-
iti '"'i t ii. jotka synty viit isoitiöpesäkkeissä harva-
lukuisina (usein yksi ainoa) ja itävät naarasalkeis-
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varsikoiksi. Muutamat s. voivat lisääntyä myös
jälkiversojen kautta. S :11a vuorottelevat, samoin

kuin sammalillakin, suvullinen ja suvuton polvi.

Edellinen on pieni, mitätön, suvuton polvi tärkeä,

varsinaisen kasvin muodostaja (päinvastoin kuin
sammalilla). Korkeammilla s :11a suvullinen polvi

on hyvin pieni, alkeisvarsikko tuskin itiöstä ulos

kasvava, varsinkin koiraspuolinen vain muuta-
mien solujen muodostama. Tämä surkastuminen
jatkuu ja täydellistyy yhä enemmän siirryttäessä

s :sta kukkakasveihin, joilla niilläkin vielä tava-

taan merkkejä sukupolvenvuorottelusta (ks. t.),

todisteena niiden ja s:n sukulaisuudesta. S. vä-

littävät selvästi kukkakasvien ja alempien kas-

vien (sammaltyypin) yhteyttä. Ne ovatkin hyvin
vanhoja kasveja; vanhimmat varmasti tunnetut
kasvifossiilit ovat s:ia. S :ia erotetaan 6 luok-

kaa: Lycopodince (liekokasvit), Psilotince, Equi-

setince (kortekasvit), Isoetince (lahnaruohoiset),

Filiciiice (saniaiset) ja Cycadofilices 1. Pterido-

spermce (siemensaniaiset), viimeinen ryhmä vain

fossiilisena tunnettu. A". L.

Sanitas [sä-J (lat.), terveys.

Saniteetti (lat. sanitas), terveys. — Sani-
tääri (ransk. sanitaire), terveydenhoitoon kuu-
luva ; henkilö, joka esim. kenttäsairaalassa on
lääkärien ja sairaanhoitajain apulaisena.

Saniteettihenkilökunta ks. Saniteetti ja

Saniteettiväki. Y. K.
Saniteettiosasto, saniteettijoukko-osasto, ks.

Saniteettiväki; vrt. Sotalääkintä-
toimi.

Saniteettiväki (ks. Saniteetti), sotilaalli-

nen saniteettilaitos. Käsittää armeian ja laivas-

ton terveyden- ja sairashoidon. Tämä .käsittää

1) sotilaallisen s a n i t e e 1 1 i k u n n a n
ja 2) varsinaiset saniteettijoukot. —
I. S a n i t e e 1 1 i k u n t a käsittää kaikki sotilaal-

lisessa saniteettilaitoksessa toimivat henkilöt ku-
ten saniteettiupseerit, alilääkärit, väls-

kärit, sairaanhoitajat, sairaalan palveluskunnan
y. m. Saniteettiupseerit ovat kaikki sotilaslääkä-

reitä, joilla on upseerinarvo. Näihin kuuluu ensi

kädessä armeian ja laivaston yliesikunta-
lääkäri, joka on koko saniteettikunnan pääl-

likkö, kenraalilää karit, armeiakunnan ja

divisioonan lääkäri, y 1 i e s i k u n t a 1 ä ä k ä r i t,

esikuntalää karit (rykmentin lääkärit)

,

y 1 i 1 ä ii k ä r i t (pataljoonanlääkärit) ja as-
sistenttilääkärit. Oikeuksiin ja velvolli-

suuksiin nähden ovat sotilaslääkärit vastaavan
arvoluokan upseerein kanssa tasa-arvoiset. —
Sotilaslääkärikuntaa täydentävät 1) sotilaslääket.

oppilaitoksista lähetetyt henkilöt 2) asevelvolli-

set lääketiedettä opiskelevat ylioppilaat, jotka
alilääkäreinä suorittavat asevelvollisuuttansa ar-

meiassa ja laivastossa, sekä 3) sotalääkäriksi nimi-
tetyt armeiaan komennetut yliopistoissa valmis-
tuneet lääkärit. — II. Saniteettijoukot.
Näitä on rauhan aikana nykyään vain Itävalta-

Unkarissa ja Italiassa. Niitä johtaa sotaministe-
riössä palveleva sotilasylilääkäri, jonka toimena
on tarkastaa ja johtaa sotajoukkojen terveys- ja
sairashoitoa. Sotajoukkojen sairaaloita ei sitä-

vastoin ole. — Venäjällä ja Saksassa taas on
jokaisella joukko-osastolla oma sairaalansa rau-
lian aikanakin. Tätä hoitaa joukko-osaston oma
ylilääkäri, joka saa määräyksiä joukko-osaston
päälliköltä, ja jonka vastuulla sen joukko-osaston

terveys- ja sairashoito on. Lievemmästi sairaat
hoidetaan omassa sairaalassa tai komppaniassa,
vaikeammin sairaat

#
taas lähetetään g a r n i-

sonisairaalaan. Venäjällä on kussakin so-

tilaspiirissä oma piirilääkintä hallitus,
jota johtaa päällikkölääkäri. Jokaisessa joukko-
osastossa on oma n. s. paarin komentaja-
kuntansa, joka komppaniasta komennettuja
sotamiehiä, joita harjoittavat joukko-osaston
muut lääkärit. — Sota-aikana järjestetään
joka armeiassa erityisiä saniteettijoukkoja ja

järjestöjä. Saksassa on sota-aikana joka armeia-
kunnassa yksi saniteettipataljoona, 3

s a n i t e e 1 1 i k om p p a n i a a ja 12 kenttä-
sairaala a. Näitä komentaa kenttä s an i-

teettilaitoksen päällikkö, joka kuu-
luu isoon päämajaan, ja on kaiken sotaan osaa-
ottavan saniteettihenkilökunnan päällikkö. Mars-
sittaessa kuljetetaan vähemmän sairaat joukkojen
mukana, vaikeammin sairastuneet viedään kenttä-
sairaaloihin tai etappisairaaloihin. Tais-
telukentälle jää osa joukkojen omia sanitäärejä
ja paarinkantajia antamaan haavoittuneille ensi-

mäistä apua. Toinen osa sanitäärejä sekä lääkä-
rit järjestävät sideaseman, josta lähetetään henki-
löitä kokoamaan haavoittuneita ja kuljettamaan
niitä kohtiin, joissa haavat sidotaan, sekä näistä
edelleen etappisairaaloihin ja kenttäsairaaloihin.
— Saniteettijuna = rautatiejuna jolla kul-

jetetaan sota-aikana sairaita ja haavoittuneita.

M. v. II.

Sanitääri ks. Saniteetti.
San Jose [Itose']. 1. Costarican tasavallan pää-

kaupunki (»S'. ,/. de Costarica), sisämaassa hedel-

mällisellä, tulivuorien ympäröimällä ylätasan-
golla, kolmen radan haarauksessa; 32.449 as.

(1911). — Kadut kivetyt, sähköllä valaistut; ta-

lot maanjäristyksen takia enimmäkseen yksiker-
roksiset. Kansallispalatsi, piispan ja presidentin
palatsit, tuomiokirkko, suuri mielisairaala

;

poikalyseo, tyttölukio, opettajaseminaari, museo,
tähtit. observatori. — Harjoitetaan kahvikaup-
paa. — 2. Kauntin pääkaupunki Yhdysvalloissa.
Kalifornian valtiossa, ihanassa Santa Claran laak-

sossa 12 km San Franciscon-lähden eteläpäästä
Guadalupen varrella ratojen risteyksessä; 28,946
as. (1910). — Oikeuspalatsi, metodistien Pacific-

university, lukio, opettajaseminaari y. m. Valmis-
tetaan hedelmäsäilykkeitä, lautoja, juoinatava-

roita y. m. kaikkiaan 29, i milj. mk:n arvosta
1909. — S. J:sta etelään ovat New Almadenin
elohopeakaivokset ja itään Mount Hamiltonilla
kuuluisa Lick-observatori. — S. J. syntyi 1797

perustetun lähetysaseman ympärille. Oli 1849-51

Kalifornian valtion pääkaupunkina. Kärsi suu-

ria vaurioita maanjäristyksessä 1906. — 3. Guate
malan tasavallan tärkein satamakaupunki (S. J.

de Guatemala), Ison valtameren rannalla, pää-

kaupungista tulevan radan päässä; n. 1,500 as.

— Satama avonainen. Laivaliikenne vilkas; vie-

dään paljon kahvia, sokeria, vuotia, nahkoja y. m.
E. E. K.

San Juan [h«a'nj. 1. Joki Etelä-Ameriikassa,

Argentiinan länsiosassa, alkaa Kordillieereilta,

virtaa kaakkoista pääsuuntaa, laskee Huanacache-
ja Urre Lauquen-järvien läpi, saavuttaa lumen-
sulamisen aikaan Rio Coloradon, muulloin kuivuu
aroon; 1,350 km. — 2. Niearagua-järven (ks. t.)

laskujoki. — 3. Saaristo (engl. £. J. islands
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/sun ilin.ni tuliini?/) Yhdysvaltain länsiranni-

kolla, Kanadan rajalla. Vancouverin ja mante-

reen välissä: 440 km'-. Oli useita vuosia riidan

aiheena Englannin ja Yhdysvaltain välillä, kun-

nes sovintotuomariksi valittu Saksan keisari 1872

ratkaisi kysymyksen Yhdysvaltain eduksi. — 4.

Provinssi Argentiinan länsiosassa, Andes- vuoris-

ton juurella; 87,345 km2
, 116,643 as. (1910). —

Läiisiu.-an täyttävät Andes-vuoriston 6.670 m:iin

nouseva! vuoret, itäosa on sateetonta aroa tai iii

mettä. Maanviljelystä (tuottaa viljaa, viiniä

y. m.) harjoitetaan kastelun avulla; karjanhoito

Chileen vientiä varten melkoinen. Vuorien kulta-,

hopea-, vaski- y. m. rikkauksia käytetään tuskin

ollenkaan. — 5. Edellämainitun provinssia pää

kaupunki (8. J. de In Frontera), vuoriston juu-

rella, S. J.-joen varrella rautatien päätekohdassa,
keskellä kanavien avulla kasteltuja viljelysmaita;

11.500 as. (1904). — Tuomiokirkko, useita oppi-

laitoksia, kasvit, puutarha. Harjoitetaan karja-,

viini- ja hedelmäkauppaa. — Per. 1561. Maan-
järistys hävitti sen melkein kokonaan 1894. —
6. Yhdysvalloille kuuluvan Porto Ricon lujasti

linnoitettu pääkaupunki (S. ,1 . Bautista tie Puerto

Rico), Porto Ricon pohjoisrannikolla olevalla pie-

nellä saarella (mantereelle vie San Antonio-silta) ;

48,716 as. (1910; 1899: 32,048, joista 16,800 nee-

keriä ja sekarotuista). — Kadut kapeat, siistit,

rakennukset kiviset, tiilikattoiset ja moniväriset

samoinkuin vanhat kastellitkin. Raatihuone, tuo-

miokirkko (Ponce de Leonen hauta), arsenaali,

teatteri, Kolumbuksen ja Ponce de Leonen kuva-

patsaat: seminaari, peninkulman päässä Rio

Piedraksessa Porto Ricon yliopisto (1.019 yliopp.

1910-11). Piispanistuin. Satama Porto Ricon tär-

kein, suojainen, väylä levennetty ja syvennetty
9 m:iin. Viedään sokeria, tupakkaa, kahvia, he-

delmiä y. m. — Per. 1520. Francis Drake ryösti

sitä 1595, amiraali Clifford valloitti sen 1597.

mutta englantilaisten valloitusyritys 1797 ei on-

nistunut. — 7. Vapaasatamakaupunki [8. -f- del

Xor/c englantilaisten (In uinnin Keski-Amerii-
kassa. Nicaraguan tasavallan kaakkoiskulmassa,

Karaibin-meren rannalla epäterveellisellä pai-

kalla S. J.-joen suussa-, n. 2,500 as. (1905). —
Aikanaan mainio. Kolumbuksen keksimä satama

on kovasti mataloitunut, mutta siitä huolimatta
s. .). im Nicaraguan itärannikon satamista tär-

kein. Viedään kautsukkia, kahvia, vuotia y. m.
— Oli riidan aiheena Englannin ja Yhdysvaltain

välillä, kunnes 1860 luovutettiin Nicaragualle.
/•:. /•:. k.

Sankakaari, elliptinen kaari, korikaari. ks.

Kaari.
Sankarirahastot, amer. miljoonamiehen A.

Carnegie'n (ks. t.) 1911 perustamat ja useille eri

valtioille lahjoittamat rahastot (alkuansa 5 mil-

joonaa dollaria i. joista annetaan avustuksia ja

palkintoja sellaisille henkilöille (tai niiden jäl-

keläisille), jotka oval panneet henkensä alttiiksi

ihmishengen pelastamiseksi. </. /'.

Sankarirunous ks. Eepos.
Sankevi (ransk. ehancre, < lat. cancer), syöpyvä,

veneerinen haava. Kuppataudin iks. Kuppa)
alkuliaava. joka tavallisesti on vain kovettunut

sierettymä tai ehyen ihon peittä mä pakura. syöpyy
toisinaan hyväksi haavoittumaksi, mutta säilyt-

tää silloinkin ominaisen kovettumansa m. s.

Kova §.). I' e h m e ii §., ..pehmeä veneeri nen

haava", on aina syöpyvä, enimmiten silavapoh-

jainen. jyrkkäreunainen, aristava, märkivä haava,

joka alkaa jo 2-4 päivää tartunnan jälkeen ja

monistuu nopeasti. Sen syynä on eräs ketjubasilli.

Vaikka tauti pysyy paikallisena, eikä aiheuta,

kuten kuppa, koko elimistön yleismyrkytystä,

rupeavat haavoja lähimmät lymfarauhasel usein-

kin äkillisesti märkimään (bubonit). — Varmin
pehmeän s:n hoitotapa on paikallinen (VVelande-

rin) lämpöhoito; jodoformi on melkein spesifi-

nen lääke, mutta hajunsa vuoksi huonossa huu-

dossa-; syövyttävät aineet (metallinen natrium,

karboli. vaskisuolat) antavat myös hyviä tulok-

ii Lapishoito lisiä bubomsn maina ./../. A

Sankey [säT)kiJ, Ira David (1840-1908),

amer. evankelista ja hengellisten laulujen sepit-

täjä. Tutustuttuaan Moodyyn kulki hiin evan-

kelioimismatkoilla tav. yhdessä tämän kanssa.

Iliineii tärkeimmät laulukokoelmansa ovat : ^Gos-

pel Ilymns" ja ,,Sacred Songs and Solos".

/•:. K-a.

Sankhunjaton (S a n c h u n i a t o n) (foin.

„Sakkun-'}uma.\& on antanut"), epäluotettavan pe-

rintätiedon unikaan n. 1250 e. Kr. elänyt foini-

kialainen, joka muka kirjoitti Foinikian histo-

rian. Bybloksen Philon n. 100 j. Kr. väittää

käyttäneensä S:n teosta, mutta on nähtävästi pet-

tynyt S:n nimellä käypien katkelmien iiistä, ne

kun todennäköisesti ovat syntyneet vasta helle-

nistisellä ajalla. K. T-t.

Sankhya (Samkhya, Sankhja), int. fi-

losofinen järjestelmä, jonka perustajana maini-

taan muuan Kapila. Järjestelmä opettaa, että

olevaisuus on yhdistetty 25 perusteesta, joista 24

aineellista, ja yksi henkinen. Sielu on aineesta

täysin riippumaton; sen olemuksena on ajattele-

minen. Sielulle tuottaa yhteys ruumiin kanssa
kärsimystä; kun ihminen ymmärtää sielun ja

rvmmiin täydellisen erilaisuuden, syntyy siitä

pelastus. Pelastettu sielu eläii jatkuvasti tajut-

tomana. Pelastuksen käsittää S. kokonaan iily-

peräiseksi. Mitään jumaluutta se ei tunne.

E. K-a.

Sankki, se osa piilukkopyssyn lukkoa, johon

ruutia pantiin tuliraudan piistä lyömän kipunan
sytytettäväksi, josta reikä, s a n k k i r e i k ä,

johti piippuun (tätä reikää puhdistettiin s a n k k i-

neulalla). V. T. S.

Sankt, lyh. S., S :t t, St (lat. sanctus), pyhä.

Sankt Bernhard (ransk. Saint-Bernard) ks.

B e r n h a r d.

Sankt Croix [surjtkroa' t. santkro'is] (Sainte-

Croix, Santa Cruz), suurin Tanskan omistamista
saarista l.iinsi Intiassa. Virgin island-rvhmässä,
40 km pitkä, 10 km leveä. 218 km 2

; 15.467 as.

(1911; 1841: 25.624 as.), enimmäkseen turmeltu-

nutta englantia puhuvia neekereitä. - S. C. on

yleensä vuorinen (korkein kohta 352 m yi. me-
rcnp.i. etelässä alavaa laguunirannikkoa. Ilmasto

verraten terveellinen. v:n keskilämpö -f-27.i°C,

sademäärä 1,183 mm; kuivat kaudet haittaavat

usein maanviljelystä. Metsää aivan vähän. Ennen
orjuuden lakkauttamista I 848 melkein yksinomaan
viljellyn sokeriruovon ohella on ruvettu viljele-

mään puuvillaa, tupakkaa, banaaneja ja harjoit-

tamaan karjanhoitoa. Tiliv. 1911-12 oli vienti

(sokeria 10,023 ton., puuvillaa, puuvillansieme-

niii. rommia, inelassia) arvoltaan 3 milj., tuonti

3,a milj. mk. Satamat ja ainoat kaupungit: pää-
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kaupunki Christiaussted (4,592 as. 1911) ja

Fredrikssted. — S. C:n löysi Kolumbus 1493.

Kiisteltyään espaujalaisten y. m. kanssa ranska-

laiset 1651 sen vihdoin anastivat. Sam. v. se

läänitettiin johanniitoille. Tanska osti sen 1733

750,000 li restä. E. E. K.

Sankt Gallen (St.-Oallen, ransk. Saint-Gall).

1. Kauttoni Koillis-Sveitsissä, Itävallan ja Lie-

chtensteinin rajalla, ympäröi kokonaan Appen-

zellin kanttonin; 2,014 km2
, 302,896 as. (1910),

150 km2 :llä. — S. G:n eteläosan täyttää korkea

Sardona-vuoristo (3,249 m yi. merenp.), keski-

osassa ovat Churfirsten ja Säntis nimiset vuori-

ryhmät (2,309 ja 2,504 m yi. merenp.), joiden

juurella alkaa matalampi vuori- ja kumpumaa.
Pääjoet ovat itärajalla virtaava Rein sekä siihen

laskeva Thur. Järviä: osia Boden-, Zurich- ja

Walen-järvistä. Ilmasto pohjoisrajalla lämmin,

etelämpänä koleampi. Pääkaupungissa v:n keski-

lämpö + 7,2°C, sademäärä 680 mm. — Asukkaista

on saksalaisia 93%, italialaisia 5,8%; protes-

tantteja on 38,3%, roomal. -katolisia 60,6%. —
Maasta on peltoa ja laidunta 67,8%, metsää

20,9%. Viljansato ei läheskään riitä tarpeisiin.

Viljellään myös hedelmiä ja viiniä. Karjanhoito

paljoa tärkeämpi; 1911 oli 106,513 kpl. nautakar-

jaa. — Pääelinkeinona on teollisuus, jossa S. G.

on Sveitsin etevimpiä. Kukoistava on etenkin puu-

villalanka-, pitsi- ja koruompeleteollisuus. V. 1911

oli 1909 v:n lain alaisissa tehtaissa 31,480 työ-

miestä. Kotiteollisuudessa S. G. on voittamaton
;

1905 siinä työskenteli 22,506 henkeä (24,4% Sveit-

sin kotiteollisuustyöväestöstä) ja näistä 20,484

valmisti koruompeleita ja pitsejä (58,4% koko
Sveitsin vastaavasta kotiteollisuustyöväestöstä).

— Liikennelaitokset erinomaiset; keskustana pää-

kaupunki. — S. G:n valtiosääntö on kansanval-

tainen. Lakiasäätävän neuvoston (Der grosse Rat)

jäsenet valitaan 3 v:ksi; tämä valitsee toimeen-

panevan hallitusneuvoston (Regierungsrat) jäse-

net. Presidentin (3 v:ksi valittu) nimi on Lund-
ammann. Lakiasäätävän neuvoston lait joutuvat

kansanäänestyksen alaisiksi, jos 4,000 kansalaista

sitä vaatii. Hallinnollisesti S. G. on jaettu 15

piirikuntaan (Bezirk), jokaisen etunenässä Be-

zirksammann. — 2. Edellisen pääkaupuki, Stei-

nach-joen laaksossa, ratojen risteyksessä; 80,000

as. (1913; 1900: 33,519, melkein kaikki saksalai-

sia, 17,572 protestanttia, 15,006 katolista). —
Vanhan luostarin rakennukset ovat, piispan asun-

toa lukuunottamatta, muutetut hallinto-, koulu

y. m. huoneistoiksi ; luostarin mahtava kirkko on
v:sta 1846 tuomiokirkkona. Raatihuone, St. Lau-
renz-kirkko, pörssi y. in. rakennuksia. Useita

oppilaitoksia, kauppa-akatemia, koruonipelekoulu.

ammattimuseo, useita muita museoita ja kokoel-

mia, kuuluisin hiippakunnankirjasto (50,000 uid..

1,700 käsikirjoitusta, 1,600 inkunaabelia). Teol-

lisuus ja kauppa kukoistavat. E. E. K.
Historia. S. G :u nimi johtuu irlantilai-

sesta erakosta Gall uksesta, jonka v. 613 pe-

rustama erakkomaja v. 720 laajennettiin luosta-

riksi. Tämä oli 9-11 vuosis. tunnettu sivistys-

keskus, ja sen yhteydessä oli koulu ja kirjasto.

Sen ympärillä olevat seudut joutuivat vähitellen

luostarin apotin valtaan, joka v. 1206 sai valta-

kunnanruhtinaan arvon. S. G:n apotti ja ruhti-

naskunta käsitti S. G:n kaupungin, joka 1457
osti itsensä vapaaksi, Furstenlandin, Appenzel-

25. VIII. Painettu 10
/4 16.

Iin, joka 15:nnen vuosis. alussa pääsi itsenäi-

seksi, ja v :sta 1468 Toggenburgin kreivikunnan.

V. 1451 apotti yhtyi Sveitsin valaliittoon. V.

1528 saavutti uskonpuhdistus jalansijaa Toggen-
burgissa ja S. G:n kaupungissa, mutta 1532 pa-

lautettiin katolisuus osittain entiselleen. Ranska-
laisten hyökättyä 1798 Sveitsiin lakkautettiin

apotin suvereenisuus. V. 1803 perustettiin ny-

kyinen S. G:n kanttoni. Sen alkuansa oligark-

kista hallitusmuotoa muutettiin 1830-31 ja 1861

kansanvaltaiseen ja vapaamieliseen suuntaan.
J. F.

Sankt Goar [-är], piirikunnan pääkaupunki
Länsi-Saksassa, Reinin-maakunnassa, Reinin vas.

rannalla Koblenzin yläpuolella vastapäätä Sankt
Goarshausenia; 1,475 as. (1905). — Evankelinen

ja katolinen kirkko, raatihuone. Harjoitetaan

viinikauppaa, lohikalastusta, laivaliikennettä. —
S. G:u yläpuolella R h e i n f e 1 s in linnan mah-
tavat rauniot. Vastakkaisella rannalla, jonkun

matkaa ylempänä, Lorelei-kallio. — Keskiajalla

S. G. oli Katzenelnbogenin kreivikunnan pää-

kaupunkina, joutui sitten Hesseu-Kasselille ja 1815

Preussille. E. E. K.

Sankt Gotthard. 1. N. 40 km pitkä v u o-

r i r y h m ä Etelä-Sveitsissä Uri'n, Valais'n.

Ticinon ja Graubiindenin kanttonien rajalla
;
kor-

keimmat huiput Pizzo Rotondo (3,197 m) ja

Pizzo Centrale (3,002 m). Se on syntynyt kitei-

sistä aineksista; kerrokset ovat siinä viuhkan-

muotoisesti poimuttuneet. S. G :lta alkavat Rein,

Rhone, Reuss ja Ticino. — Vuoriryhmän yli vie

S. G:n sola (2,114 m yi. merenp.) Reussin laak-

sosta Ticinon laaksoon ollen siten ainoa sola

Sveitsin alpeissa, jossa ilman kierrosta yhdellä

nousulla päästään Sveitsistä Italiaan. Se on siitä

syystä keskiajalta alkaen (1200-luvulla solan

'Fluelen

(S.H.) St. (lOtthardin radan nousu Vierwaldstätter-jilrvelta.
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(S.H l

st Gotthardin radan suuren tunnelin pohjoispää
Göschenenis-a

S.ll.l Palanen St. Gotthardin rataa Alppien etelärinteeltä

(Monte Piottino).

mistä sen katilta kulki vuosittain 60.000 70,000

matkustajaa (nyk. 'sitä vuosittain käyttää 10,000

12.000 henkeä), joita varten solaan rakennettiin

majatalo (ensimäinen hospiz mainitaan 1331) ja

pari hotellia. Vv. 1872-80 vuoriryhmän läpi

Gösohenenistä Airoloon puhkaistiin 15 km pitkS

tunneli (korkeus 1,109 1,145 m yi. merenp.) S.

6:n rataa varten, joka 1882 avattiin liiken

teelle. Radan rakensi yhtiö, joka Italialta. Sak
saita ja Sveitsiltä sai 119 milj. mk:n avustuk-

sen. Radalla on su tunnelia ja galleriaa sekä

324 siltaa (joiden jänneväli on vähintään lo m).

Liikenne radalla 1908 oli 642.544 matkustaja
sekä 883,692 tou.-km 1 rata-km:iä kohti : tulot

olivat 29.2 milj., liikennemenot 21,a milj. mk.
V. 1909 Sveitsin valtio käyttäen rakennusmyönnj
6ykseen sisältyvää oikeuttaan lunasti radan. —
s. (;

: u radan taloudellinen merkitys Italialle, Sveil

sille ja Saksalle on arvaamaton. — S. G. onvssta
1885 alkaen lujasti linnoitettu (kustannukset yli

4ii milj. mk.). - 2. ks. Szent Gotthärd."
E. E. K.

Gotthardin rata ks. Sankt G o t t-Sankt
a rd.

Sankt
kuuluva
li; r et.

Afrikasta

Helena (Saint Heh,m). Englannille
saari Atlantin valtameressä, 15°54'-

lev. ja 5b38'-5°47' länt. pit.. 1.863 km
3.562 km Brasiliasta; 122 km», 3.722

poikki rakennettiin polku ja 1820-24 rätastie] oi

lut tärkein kulkutie Keski- ja Pohjois-Euroopan
sekä Italian välillä; ennen rautatien rakenta

as. (1912). — S. II.. joka jyrkkärantaisena (180-

300 m) kohoaa 4.000 m syvästä valtamerestä 823

m: iin yi. merenp., on kokonaan tuliperäistä syu

tyä, ollen suuren, eteläosassaan mereen vaipuneen
kraaterin pohjoisreuna. Ilmasto terveellinen,

kaakkoispasaatin lauhduttama; vuotuinen sade-

määrä 750-1,250 mm. Alkuperäiset metsäl hiivi

tetyt. Maaluurankoiset puuttuivat kokonaan
jotavastoin S. II :n hyönteisfauna on runsas ja

harvinaisen endeeminen (203 kovakuoriaislajista

on 128 endeemistä). Löydettäessä saari oli asu

maton
; väestössä aas., afr. ja euroopp. aineksia

sekaisin. Asui us säännöllisesti vähenemässä 1870

luvulta alkaen (1861: 6.860 as.)', S. II :n ennen
suuri merkitys Intian purjehtijain kivihiili- ja

muonitusasemana kadonnut Suezin-kanavan avaa-

misen (1869) ja ruokavarani säilytystapain pa

rannuksen johdosta. Harjoitetaan karjanhoitoa,

Uuden-Seelannin pellavan viljelyä ja kalastusta

Ulkomaankauppa: tuonti (ravinto- ja poltto

aineita, kankaita y. m.) arvoltaan l.i milj.,

vienti 0,i5 milj. mk. (1912). Saaren pääkaupun-

gissa ja ainoassa satamassa -rivitettiin (sain. v.)

0.:it milj. rek.-ton. Kaapeli Kap-kaupunkiin ja

Kap Verden-saarille. Hallinnollisesti S. H. on

kruununsiirtomaa, etunenässä kuvernööri. Siir

tomaan tulot 252.000 mk. 'josta valtakunnan

avustusta 50.000 mk.), menot 2:17.000 mk. (1912).
- s. ll:lla asuu anglikaaninen piispa. — s. 1 1 :

n

löysi port. Joao de Nova 1502. N'. 1645 hollanti

laisel ja 1660 englantilaiset ottivat saaren hai

tuunsa. S. II :>ta Napoleonin karkoituspaik

kana ks. N' a p o 1 e o n T. Buurisodan aikana saa

rella oli suuri vankileiri. I E. K.

Sankt Jan (Saint-Jean, Saint John). Tan-

kalle kuuluva saari Länsi-Intiassa, Virgin island

ryhmässä, 5 km itään Sankt Thomas-saaresta:

55 km-. 941 as. (1911 j 1841: 2,555 as.), neeke

i ti lii. - Vuorinen (korkein kohta 387 m yi. me-

renp.), enimmäkseen metsien ja pensaikkojen peil

tämää, Ennen orjair vapauttamista (1848) kukois-
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tavat sokeriplantaasit rappiolla. — Ainoa kau-

punki hyväsatamainen Cruxbay (33 a.s. 1911). -

Joutui 1684 Tanskalle. K. E. K.

Sankt Johann ks. Saarbr ii e ken.
Sankt Lorens-virta ks. S a i n I L a \v r e n-

c e n-j o k i.

Sankt Moritz [mörits] (retoromaanin kie-

lellä San M urezza n) , kylä ja kuuluisa kylpy- ja

ilma parantola Kaakkois- Sveitsissä, G-raubiinde-

nissä, Ylä-Engadinin laaksossa, Iniiin muodosta-
man S. M.-järven rannalla Albula-radan varrella

1,856 m yi. merenp.; 1,603 as. (1900), 475 sak-

salaista, 433 retoromaania, loput it. rautatie-

työmiehiä. — Kylä on järven pohjois-. paran
tola sen etelärannalla ; välillä sähköraitiotie.

Kolme terveyslähdettä (vanhin tunnettu jo keski-

ajalla, uusin keksitty 1886), useita komeita ho-

telleja, suurenmoiset kelkkamäet y. m. s. talvi-

urheilulaitokset. Läheisyydessä on Pontresi-
nan kylä (1,803 m yi/ merenp.; 483 as., 1900)

Bernina-radan varrella, kuuluisa matkailija- ja

ilmaparantolaseutu sekä S a m a d e n (ks. t.).

Sankt Petersburg ks. P i e t a r i.

Sanktsioneerata ks. S anktsloni.
Sanktsioni (lat. sanctiö)

,
pyhitys, juhlallinen

hyväksyminen, valtio-oikeudellisessa kielenkäy-

tössä: valtionpäämiehen puolelta tapahtuva la-

kien ja tärkeiden hallitustoimien vahvistaminen.

S ankts i o n e e r at a, juhlallisesti hyväksyä,
vahvistaa.

Sankt Thomas. 1. Tanskalle kuuluva saari

(myös Saint Thomas) Länsi-Intiassa, Virgin is-

land-saaristossa, 21 km pitkä, keskim. 4 km le-

veä, 86 km-; 10,678 as. (1911). joista n. 3,000 eu-

rooppalaista, loput turmeltunutta englanninkieltä
puhuvia neekereitä ja mulatteja. — S. T:n täyt-

tää idästä länteen kulkeva, vanhoista purkautu-
neista aineksista syntynyt vuorijono (korkein
kohta 47'2 m yi. merenp.). Ilmasto kuuma (kyl-

mimmän kuukauden keskilämpö -j-25,2°C), etelä-

rannikolla sataa 970 mm v:ssa. Hirmumyrskyt
ja maanjäristykset hävittävät usein saarta. Met-
sää vähän, pensaikot peittävät suuren osan
maata. Niiden haltuun on joutunut paljon or-

juuden lakkauttamisen (1848) jälkeen hyljättyjä
sokeriruokoistutuksiakiu. S. T:n pääkaupun-
gin Charlotte Amalien (ks. C h a r 1 o 1 1 a A m a-

1 i a) satama on Länsi-Intian saariston paras,

mutta sen merkitys Länsi-Intian tärkeimpänä sa-

tamana on mennyt. Tuonti ulkomailta S. T:een
ja Sankt Janiin oli tiliv. 1911-12 arvoltaan 4.

n

milj. mk.; vientitilasto puuttuu. — S. T:lla asuu
Tanskan Länsi-Intian hallitus. — Kolumbus löysi

S. T:n 1493. V. 1671 tanskalaiset (Tanskan
Länsi-Intian komppania) ottivat sen haltuunsa:
1754 siitä tehtiin vapaasatama. Englantilaisilla

S. T. oli 1801-02 ja 1807-15. Koska S. T. samoin
kuin muutkin Tanskan Länsi-Intian saaret vuosi-

sadan jälkipuoliskolla rupesivat rappeutumaan
ja niiden hallinto tuotti tappiota emämaalle, on
Tanskan hallituksen taholta kaupiteltu niitä Yh-
dysvalloille. Viimeksi 1902 (jolloin Yhdysvallat
tarjosivat niistä 25 milj. mk.) Tanskan valtio-

päivät epäsivät myönnin. — 2. ks. S ä o Thom§.
E. E. K.

Sankt Vincent ks. Saint Vincent.
Sankt Ybes ks. S e t fi b a 1.

Sankuru (Sänkullu), Kongoon laskevan Kas-
sai'n lisäjoki oik.. alkaa Lubilas nimisena" 10° et.

lev., virtaa ensin pohjoista, sitten läntistä pää-
suuntaa laskien Bena 13endi'n luona Kassaihin.
Kuljettava Lusamboon asti. E. E. E.
Sanliicar [-lu'-J (myös San Lucar ja 8, dc Bar-

rameda). piirikunnan pääkaupunki Etelä-Espan
jassa, Guadalquivirin suun vas. rannalla, rato-

jen risteyksessä; 22,331 as. (1910). -— Maurilai
sen kastellin rauniot, Medina Sidonian herttuain

palatsi (maalauksia), ympäristössä paljon, huvi-

loita palmu-, oranssi- y. m. puistojen keskellä.

Suosittu merikylpylä. Harjoitetaan kalastusta,

maanviljelystä, viinin, suolan, hedelmäin y. m.
vientiä. Satama hyvä. - S:n paikalla oli roo-

mal. siirtola. S:n satamasta Kolumbus 1498 lähti

kolmannelle Aineriikan-niatkalleen ja Magalhäes
1519 maapallonympäripurjehdukselleen. Tuli tär-

keäksi Ameriikan-kaupan keskukseksi. E. E. K.
San Luis /-<'-/. 1. Provinssi Etelä.\meriikassa.

Argentiinan keskiosassa; 73,923 km-, 199,610 as.

(1910). — Pohjoisessa vuoria, etelässä tasaista,

hedelmätöntä pampasta. Maanviljelystä ja kar-

janhoitoa vaikeuttaa vedenpuute. Vuorien mine-
raaleista käytetään kultaa ja vaskea. — 2. Edel-

lämainitun provinssin pääkaupunki, vuoriston

etelä juurella, rautatien varrella; 10,500 as.

(1004). — Opettajaseminaari, kansallislukio. —
Karjataloustuotteiden kauppaa.
San Luis Potosi [-i's -.si'/- Meksikon poh-

jois-ylätasangon valtioita; 62.177 km2
, 627,800

as. (1010), intiaanien, kreolien ja neekerien seka

rotuisia jälkeläisiä. - Länsiosa vuorista, idässä

on matalampaa kumpumaata. Pääjoki Panuco.
Vuoristossa ilmasto terveellinen. Laaksoissa ja

rinteillä metsää. Paikoitellen hedelmällinen maa
tuottaa maissia, riisiä, hedelmiä ja sokeriruokoa.
Karjanhoito tärkeä. Vuorityö antaa melkoiset
määrät hopeaa ja kultaa (ennen paljoa enemmän i.

- 2. Edellämainitun valtion pääkaupunki ylä

tasangolla (1,883 m yi. merenp.). ratojen risteyk

sessä valtion lounaisosassa; 68,022 as. (1910). —
Kaunis tuomiokirkko, raatihuone, kuvernöörin
palatsi, rahapaja; seminaari, piispanistuin. Seka-
laista teollisuutta ja vilkasta karjantuotteiden
kauppaa. — Per. 1586 3 v. aikaisemmin tehtyjen

ferro de San Pedron hopealöytöjeri johdosta, oli

1863 kansallishallituksen asuntona. E. E. A.

San Marco ks. V e n e t s i a.

San Marino /-<"-/• !• Italian suojeluksen alai-

nen tasavalta Apenniinien-niemimaalla, Apennii-
nien itärinteellä n. 13 km Adrian-merestä (Ri-

miniltä lounaiseen) 61 km 2
, 11.257 as. (1914),

181 kin 2 :llä. — S. M:n täyttävät Apenniinien
kumpuiset haarakkeet (Monte Titano 748 m yi.

merenp.). Jokia: Ansa. Marano sekä Marecchiaan
laskeva San Marino. Asukasten pääelinkeinoina
ovat maanviljelys (tuottaa viljaa, viiniä, hedelmiä'

y. in.) ja karjanhoito. Tärkeimmät vientitava-

rat: viini, karja ja kivet. S. M :n tulli-, sähkö

lennätin- ja postilaitoksesta huolehtii Italia. -

Lakia säätää kaksi kertaa v :ssa kokoontuva 60-

jäseninen suuri neuvosto (arringo), jonka jäse-

net valitaan 9 v :ksi erältään (aatelisto valitsee

20, maanomistajat 20. porvarit 20). Suuren neu-

voston jäsenistä valitaan 1 2-heukinen, 4 congres-

soon (talous-, laki-, opetus- ja SOta-C.) jakaantuva
pieni neuvosto sekä puoleksi v :ksi erältään 2

capitani reggentiä, joilla on toimeenpanovalta.
Valtion tuloarvio tiliv :lle 1914-15 oli 967,708 mk.,

menoarvio 826,160 mk., valtiovelka i laina otettu
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1907) 12,5 mii j. mk. — Miliisiin kuuluu 159 up-

seeria ja 950 miestä. — Maan värit sininen, val-

koinen; vaakuna: sinisellä pohjalla kolme kuk-
kulaa, joilta kohoo kolme hopeista', hopeasul-

kaista tornia. — Historia. Tasavallan perus-

tajana pidetään pyhää Marinusta, joka Diocletia-

uuksen vainojen aikana rakensi S. M:n kaupun-
gin. Paavi Urbanus VIII tunnusti 1631 tasaval-

lan itsenäisyyden, joka säilyi myöskin 1800-lu-

vun mullistuksissa. V". 1S62 tehtiin Italian kanssa
suojelussopimus. — 2. Edellämainitun tasavallan

pääkaupunki, Monte Titanolla, 20 km lounaiseen

Riministä; n. 1,600 as. - Torneilla lujitettu

kehämuuri, linna, muutamia kirkkoja (Pievessä

pyhän Marinuksen hauta), uusi hallituspalatsi,

museo. E. E. K.

Sanmieheli f-mikPU], M i c h e 1 e ( 1484-1559),

it. arkkitehti, Bramanten oppilas, korkearene-

sanssin edustaja Veronassa ja uuden linnoitus-

järjestelmän keksijä. Veronan linnoituksen

monumentaalisiksi muodostetut portit kuvaavat
mainiosti S:n leveänluonteista. klassillisen sel-

vää, joskus melkeinpä karkeata taidetta, jossa

rustiikalla on tärkeä sija. Palatsiensa alaker-

ratkin S. usein käsittelee ikäänkuin yläkerran

rustisoituna, voimakkaana jalustana, yläkerrassa

(pari i pyhä iden tai pilasterein väleissä kaari-

päätteiset ja neliskulmaiset, suuremmat ja pie-

nemmät ikkunat usein vaihtelevat. Veronan
Bevilacqua-, Pompeii-, Canossa- ja Verzi-palatsil

antavat hyviin käsityksen S:n originellista tyy-

listä; Venetsiassa S. keventää palatsiarkki-

tehtuuriansa laguunikaupungin luonteiseksi käyt-

tämällä Palazzo Grimani "n kaikissa 3:ssa kerrok-

sessa korinttilaista tyyliä. S:n kaunein kirkko-

rakenne on Madonna di Campagna Veronassa,

ulkoa pyöreä, sisältä 8-kulmainen sentraali-

rakenne. <*-o A7
.

San Miguel ks. Azorit.
Sannazaro /-Isä'-/, J a co p o (1458-1530), it. ru-

noilija, oppinut humanisti, Napoli'n kuninkai-

den suosikki! Kirjaili jamaineensa S. saavutti kuu-

luisalla paimeurunoelmallaan „Arcadia", joka si

sällykseltään muistuttaa antiikin tmkolista ru-

noutta, muodoltaan taas vanhempia it. runoteok-

sia, varsinkin Boccaccion „Ninfale d'Ameto"a.

Teos, joka on osittain runomittainen, osittain

suorasanainen, on kieleltään soinnukas, joskin

paikoittain teennäinen ja luonnon- ja kansan
kuvauksena välittömyyttä vailla. Siinä ilmenevä

voimakas antiikin henki teki sen renesanssiajalla

hyvin suosituksi. Myöskin latinan kielellä S.

yritti runoilla. //. Kr-».

Sannäs [-nesj, allodisäteri Porvoon pitäjässä

10 km Porvoosta itäkoilliseen Vähä-Pernajan

lahden (Lill-Pernoviken) pohjukan rannalla. Koko
maatila käsittää 16 eri taloa, yhteensä 5 */« mant-

taalia, n. 2,500 ha. — S:n, joka aikaisemmin

keskiajalla näyttää olleen Svärd-suvun hallussa,

lahjoittivat asemies Paavali Skytte ja hänen vai-

monsa 1467 tyttärensä proventtina Naantalin

luostarille, jolta se siirtyi kruunulle lf>56. Pian

sen jälkeen tila joutui n. s. Kräkön (Porvoon pi-

täjässä) aatelissuvulle, periytyi tältä naimisliit-

tojen kautta Sahelh jerta-suvulle. ja viimemaini-

tulta samaa tietä 1700-luvulla Boije af Gennäs-

suvulle, jolta se 1828 oston kautta joutui vapaa-

herralliselle Mellin-suvulle. Nyk. (1915) omistaa

S:n vapaaherra Gustaf Silfverhjelmin alaikäinen

tytär (jonka äidinäiti o. s. Mellin). — 1500-lu-

vuu lopulla ja 1600-luvun alulla oli osia S:n ti-

lasta m. m. Boije af Gennäs-suvulla ja Meltolan

herralla Niilo Olavinpojalla. — Komea, kaksi

kerroksinen, puinen päärakennus valmistui 1841

C. L. Engelin piirustusten mukaan; empiretyy-
listä sisustusta. A. Es.

Sanomakellot ks. R u u m i i n k e 1 1 o t.

Sanomalehdistö ks. Sanomalehti.
Sanomalehti, määräajoin ilmestyvä paino-

tuote, jonka tarkoituksena on uutisten julkaise-

minen ja uusien tapahtumain arvosteleva käsit-

teleminen. Eräänlaisia s:iä oli jo aikaisin ole-

massa Kiinassa ja Koomassa Caasarin ajoilta

m. s. uria diiirna). Ne olivat hallitusten julkai-

semia ja sisälsivät paitsi hallituksen käskyjä ja

päätöksiä uutisia tärkeistä tapahtumista. Nyky-
aikainen s. juurtaa alkunsa niistä yksityiskir-

jeistä, joilla keskiajan viimeisinä vuosisatoina

ruvettiin tyydyt tiimaan kauppiasten ja johtavien

valtiollisten piirien uutistai vettä ; jo 15:nnellä

puosis. oli suurissa liikepaikoissa ammattikir-
joittajia, jotka vuosipalkasta lähettivät uutiskir-

jeitä milloin pienemmälle milloin suuremmalle
tilaajapiirille. Uuden ajan alussa syntynyt ylei-

sön käytettävissä oleva postilaitos otti myöskin
hankkiaksensa yleisölle määräajoin uutisia saa-

vuttamatta kuitenkaan tässä suhteessa halua-

maansa yksinoikeutta. Näitä kirjoitettuja s:iä

tavataan vielä 18:nnen vuosis. loppupuolella.

Niiden rinnalle ilmestyivät 15:nnen vuosis. toi-

selta puoliskolta lähtien painetut s:t ensin yk-

sityislehtisten muodossa, jotka uutisten ohessa

sisälsivät määrättyyn suuntaan meneviä, useim-

miten suorasanaisia, joskus runomuotoisia, val-

tiollisia, kirkollisia, siveellisiä kirjoituksia, niin

että niitä jo voi pitää ,,
yleisen mielipiteen" kan-

nattajina. Kuudennentoista vuosisadan lopulla

alkaa ilmestyä kirjoitettujen sanomien pohjalla

laadittuja puolen vuoden katsauksia ja 17:nnen
vuosis. alkupuolelta lähtien painettuja viikkoleh-

tiä. Ensimäinen säännöllisesti ilmestyvä pai-

nettu viikkolehti tavataan Saksassa (Strassbur-

gissa) jo 1609, Englannissa 1622. Hollannissa

1026. Ranskassa 1631, Ruotsissa 164."). Jo 17 :n-

nellä vuosis. esiintyy useamman kerran viikossa,

vieläpä joka päivä ilmestyviä lehtiä; vanhin
tunnettu päivälehti on vielä elossa oleva ..Leip-

ziger Zeitung", perustettu 1660. Aina 18:nnen
vuosis. loppupuolille nämä lehdet sisälsivät mel-

kein yksinomaan uutisia; vähimmin ne antoi-

vat tietoa omasta maasta ja ainoastaan uiko

maalaisista asioista ne saattoivat lausua arvos-

teluakin. Poikkeuksena oli Oliver Croimvellin

aikuinen sanomalehdistö Englannissa ja Hollan

uissa ulkomaita varten ranskaksi julkaistut leh-

det. Tärkeä uutuus oli, että s: im 17:nnen vuo-

sis. keskipalkoilta — ensin Englannissa — ruvet-

tiin ottamaan yksityisiä ilmoituksia, joita varten

aluksi oli julkaistu erityisiä lehtiä (intelli-

genssilehtiä) . Sittemmin ruvettiin s:issä arvos-

tellen käsittelemään myöskin oman maan asioita.

Aluksi tuotti hallitusten harjoittama kova sen-

suuri tässä kohden suuria vaikeuksia. Yhdeksiin

uentoista vuosis. kuluessa tuli kuitenkin paino

vapaus perustuslaillisesi hallituissa maissa ta

valla tai toisella turvatuksi.

S:ien ainehisto on aikojen kuluessa suunnat-
tomasti laajentunut. Kaitsi valtiollisia asioita
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siihen sisältyvät kaikki yhteiskuntaelämän alat:

kirjallisuus ja taide, tiede ja tekniikka, teatteri

ja musiikki, liike- ja talouselämä, urheilu y. m.
Laajat piirit saavat melkein kaiken henkisen ra-

vintonsa s:istä. — Jo aikaisin syntyi kirjeen-

\aihtotoimistoja, jotka ottivat hankkiaksensa
s:ille artikkeleja. Näistä toimistoista kehittyi-

vät sitten sähkösanomatoimistot (depesiagentuu-

rit), joilla on kirjeenvaihtajia ja haaratoimis-
toja ympäri maapalloa. Näistä ovat tunnetuim-
mat engl. Reuterin toimisto, ransk. Havasin toi-

misto, saks. Wolffin toimisto. Ne ovat asian-

omaisista valtioista riippuvaiset, minkä vuoksi
niiden tiedot ovat väritettyjä. Pohjois-ameriikka-

lainen sanomalehdistö on vapautunut niiden vai-

kutuksesta perustamalla oman sähkösanomatoi-
miston nimeltä ,, Associated press" ja suurim-
mat eurooppalaiset s:t pitämällä omia kirjeen-

vaihtajia.

Nykyaikaisen sanomalehdistön yhteiskunnalli-

nen merkitys on arvaamattoman suuri. Valtiol-

lisella alalla se täydentää hallituksen ja kansan
edustuksen työtä antamalla sellaisellekin asian-

tuntemukselle, joka ei ole edustettuna edellisissä,

tilaisuuden saada ääuensit kuuluville. Tämä
sanomalehdistön välittävä toiminta ulottuu kai-

kille aloille. Samalla kuin se levittää uutta hyö-

dyllistä tietoa se myöskin tuo ilmoille ne vaiku-

tukset mitä nämä uutuudet ovat tehneet jouk-

koihin. Mikäli se antaa ilmaisun ja suunnan
yleisöstä lähteville aatevirtauksille tai niiden poh-
jalla esittää määrätyitä vaatimuksia, se esiintyy

yleisen mielipiteen puhetorvena. Se ei yleensä
voi luoda tätä mielipidettä, mutta se voi sitä

tunnustella ja muokata, osoittaa sille päämäärät
ja keinot; mutta se voi myöskin johtaa sitä har-

haan ja turmella sitä. Se laajentaa yksilöiden

näköpiiriä ja lähentää toisiinsa eri kansoja,
mutta voi myöskin jyrkentää niiden välillä ole-

via ristiriitoja. Sanomalehdistön kansantaloudel-
linen merkitys on niinikään suuri. Ilman sen
antamia päivittäisiä tietoja satomääristä ja
tavaravarastoista, huutokaupoista, tavarain hin-

noista, vekseli- ja arvopaperikursseista, tarjon-

nan ja kysynnän vaihteluista liikkuisi suur-

kauppa ja tuotanto hyvin epävarmalla pohjalla,

;. n. e.

Useat s :t ovat tätä nykyä riippuvaisia val-

tiollisista puolueista tai muista eturyhmistä.
Hallituksilla on omat viralliset lehtensä,

joissa paitsi lakeja ja asetuksia sekä julkisia

kuulutuksia usein julkaistaan myöskin halli-

tuksen kantaa selittäviä ja puolustavia kirjoi-

tuksia. Puolivirallisiksi sanotaan sel-

laisia yksityisiä s:iä, jotka pitävät säännöllisiä

suhteita hallitukseen, saavat siltä tietoja ja

mahdollisesti julkaisevat hallituspiireissä kirjoi-

tettuja artikkelejakin. Jos tällaiset lehdet ovat
suorastaan hallituksen palkoissa, käytetään niistä

Saksassa nimitystä ..mateli jalehdistö" (..Reptilien-

presse").

Laajemmassa merkityksessä on s:iksi luettava
myöskin aikakauskirjat, pilalehdet. kuvalehdet

j. n. e.

Saksassa ilmestyi 1013 n. 10,000 aikakau-
tista julkaisua, niistä n. 4,000 valtiollista. Viime-
mainituista ovat huomattavimpia : „Kölnische
Zeitung" (kansallisvapaamielinen)

, ,,Frankfurter
Zeitung" (demokraattinen), ..Berliner Tagehlatt"

(vapaamielinen), ,,Vossische Zeitung" (vapaamie-
linen), ,,Norddeut.sche Allgemeine Zeitung" (puoli-

virallinen), ,,Tägliche Rundschau", ,,Neue Preus-
sische (Kreuz-) Zeitung" (vanhoillinen), ,,Vor-

\värts" (sosiaalidemokr.) ; aikakauskirjoja (lu-

kuisia erikoisaikakauskirjoja mainitsematta) :

,.Deutsche Rundschau", .,Deutsche Revue", ,,Nord

und Siid", ,,Preussische Jahrbucher", „Grenz-
boten", ,,C4egeuwart", ,,Zukunft"; kuvalehtiä:
..Illustrierte Zeitung", „Moderne Kunst", ,,Uni-

versum", ,,Woche"; pilalehtiä: „Kladderadatsch",
..Fliegende Blätter", ,,Ulk", „Simplicissimus".
Itävallassa ilmestyi 1906 n. 3,320 s:eä.

joista mainittakoon „Neue Freie Presse" (saksa-

lais-vapaamielinen), „Fremdenblatt" (puoliviral-

linen), ,,Narodni Listy" (nuortsekkiläinen) ;

Unkarissa v. 1906 n. 1.430 aikak. julkaisua,

niiden joukossa ,,Pester Lloyd" (saksankielinen).

., Pesti Naplö", „Budapesti Hirlap", „Magyar
Hirlap", ,.Pesti Hirlap", „Az Ujsäg"; Isossa
Britanniassa ja Irlannissa v. 1913
n. 4,400 periodista julkaisua, joista n. 2,400
valtiollista. Viimemainituista tunnetuimpia ovat
„Times", ,,Standard" (vanhoillinen), ,,Daily Chro-
nicle" ,,Daily Telegraph", ,,Daily News", (va-

paamielisiä), ,,Pall Mali Gazette", ,,Globe'"

(vanhoillisia), ,,Star" (radikaalinen irlantil.)

;

viikkolehtiä ovat ,,Saturday Review", „Ob-
server"; aikakauslehtiä: ,,Athenamm", ,,Edin-
burgh Review", „Westminster Review", „Quar-
terly Review", ,,Fortnightly", „Nineteenth
Century"; pilalehtiä ,,Punch'', kuvalehtiä ,,Gra-

phic", „Illustrated London News" ; Rans-
kassa v. 1913 n. 9,000 aikakautista julkaisua

(Pariisissa 3,218, joista 167 valtiollista) ; mai-
nittavimpia jokapäiväisiä lehtiä ovat pariisilai-

set ,,Journal des Döbats", ,,Temps" (maltillis-

tasavaltalaisia), ,,R6publique francaise" (opportu-

nistinen), ,,Petit Journal", ,,Echo de Paris".

..Figaro", „Matin", ,,Humanit6" (sosialistinen),

,,Gaulois"; aikakauslehtiä: „Revue des Deux Mon-
des", ,,Nouvelle Revue", ,,Revue bleue", „Annales
politiques et litteraires"; kuvalehtiä „Illustra-

tion"; pilalehtiä ,,Charivari", ,,Journal amusant":
Italiassa oli v. 1913 n. 3,000 s:eä, joista

mainittakoon Roomassa ilmestyvät ,,Tribuna",

,,Popolo Romano", ,,Giornale d'Italia", ,,Osserva-

tore Romano" (Vatikaanin äänenkannattaja),
..Corriere d'Italia" (katolinen) ja milanolaiset

,.Secolo" (radikaalinen), ,,Corriere della Sera"

;

aikakauskirjoja ,,Rivistä contemporanea", ,,Nuova
Antologia"; Espanjassa oli 1913 n. 2,000

s:eä; Alankomaissa 1913 n. 2,000 s:eä,

joista mainittakoon ,,Allgemeen Handelsblad".

Nieuve Rotterdamsche Courant"; Belgiassa
ilmestyviä lehtiä ovat m. m. ,,lnd<5pendance beige"

(vapaamielinen), ..Etoile beige".

T a n s k a s s a ilmestyy n. 1,450 sanoma- ja ai-

kakauslehteä, joista mainittakoon ,,Berlingske Ti-

dende", ..Politiken" (radikaalinen): aikakauskir-

joja: ,,Tilskueren", ,,Dansk Tidsskrift", ,.Det ny
Aarhundrede". Norjassa v. 1913 n. 600 leh-

teä, joista, huomattavimmat ovai „Morgenbladet"
(oikeistolainen), »Aftenposten" i vanhoillinen) ja

,,Verdens Gang" (vapaamielinen), ,,Dagbladet"

(vasemmistolainen). Ruotsissa ilmestyi ensi

mainen s. ,,Ordinari Post-tijdender" v:sta 1 <>4r>

ylipostimestarin toimittamana; siitä kehittyi

Ruotsin nykyinen virallinen lehti ..Post- oeh
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inrikes tidningar". Ruotsin ensimäinen päivä

lehti „Dagligt allehanda" ilmestyi ensin, v:sta

IVOT. viikkolehden ..Stockholms vveckoblad" lisii-

lehtenä. v:sta 1771 itsenäisenä. Suuren maineen

saavutti L. J. Eiertan 1830 perustama vapaa-

mieliseen suuntaan toimitettu »Aftonbladet",

joka vieläkin on olemassa. Muita huomattavia

Lehtiä ovat tätä nykyä »Nya dagligl allehanda"

(vanhoillinen), »Dagens uyheter" (maalaispuo

lue). »Socialdemokraten", ..Svenska dagbladet"

(vapaamielinen), „Göteborgs hamlels- ochsjöfarts-

tidning". Ruotsin ensimäinen aikakauskirjan-

bapainen oli Strengnäsissä 1624 julkaistu »Her-

mes gothieus", ensimäinen varsinainen aikakaus-

kirja Dalinin viikkolehti ..Then swänska Argus"
(1732-34); vähää myöhemmin ilmestyi Gjörwellin

kuukauslehti ..Den swänska Mercurius" (1755-65).

Nykyisistä aikakauskirjoista mainittakoon: »Nor-

disk tidskrift". ..Ord ooh bild", pilalehdistä

..Stri.x". V. 1913 ilmestyi n. 1,000 lehteä.

Venäjällä ilmestyi 1005 872 venäjiin-

kielistä, 101 puolalaista, 56 saksalaista, 16 lätti-

läistä, 13 virolaista ja 7 armeenialaista ja

ranskalaista lehteä, v. 1913 n. 2,000. Ensimäisen
ven. lehden perusti Pietari Suuri 170:;. Nykyi-
sistä mainittakoon ..Novoe vrenija" (kansallis-

kiihkoinen, opportunistinen), »Birzevya vedo-

mosti". ..Denj". »Ruskija vedomosti" (vapaamie-

lisiä); aikakauskirjoista ..Vestnik Evropy".
Enimmin ilmestyy s :iä P o h j o i S-A meri i-

kan Yhdysvalloissa, 1913 n. 22,000 aika-

kautista julkaisua, päivälehtiä 2,500, joista mai-

nittakoon ..Herald". ..World". ..Sun". Keski-
ja E t e 1 ä-A m e r i ik as s a ilmestyy n. 1,000

- :eä, joista n. D00 Brasiliassa. .1 a p a-

aissa ilmestyi 1913 n. 2.000 s:eä ja aikakaus-

kirjaa.

Suomessa oli ensimäinen S. Aurora-seuran

Turussa v:sta 1771 julkaisema »Tidningar, ut-

gifna af ett sällskap i Aho", jonka toimittajia

oli myöskin H. G. Porthan. Nimeltään hiukan

muuttuneena ja alkuaikoina josku- keskeytyen

se pysyi hengissä v:een 1861. ilmestyen 1810-19

virallisena lehtenä nimellä ..Aho allmänna tid-

aing". Ensi aikoinaan tämä lehti - i -ä 1 - i etu-

päässä Suomen historiaa, luontoa j. n. e. valai-

sevia kirjoituksia ja pikkutietoja, mutta ei juuri

päivän uutisia. Ensimäinen suomenkielinen s. oli

\. Lizeliuksen v. 1776 julkaisema „Suomenkie
liset (suomalaiset) tietosanomat", jotka sisälsivät

pääasiallisesti taloudellisia kirjoituksia, varsinkin

maanviljelystä ko>kevia. Kun pääkaupunki oli

-iii nity Helsinkiin, alkoi siellä V :sta 1S20 ilmes-

tyä virallinen lehti „Finlands allmänna tidning",

mutta vasta v:sta 1857 vastaava suomenkielinen

julkaisu ..Suomen julkisia sanomia'", v:sta 1866

nimellä »Suomalainen virallinen lehti". Vv. 1820 27

ia 1820-31 ilmestyi K. v. Beckerin perustama s.

..Turun viikkosanomat", joka alussa saavutti laa

jan leviämisen (2,000 tilaajaa). V. 1821 A. 1.

Arwidsson julkaisi lehteä »Äbo morgonblad".
\'. 1824 syntyi ...\ho underrättelser". Vv. 1829-31

ilmestyi »Tidningar frän Helsingfors", 1829-66

„Helsingfors tidningar", 18:'.2-44 ..Helsingfors

morgonblad", vv. 1845-55 nimellä ..Morgon-

biadet", 1829-71, väliaikoja lukuunottamatta.

..Oulun viikkosanomia", vv. 1833-41 ..S.mau
saattaja Viipurista", 1838-58 ,.Borgä tidning",

v:sta 1839 »Vasa tidning", v:sta 1848 ..Ilma

rineii" (ruotsinkielinen, Vaasassa). Tämänaikui-

sel submenkielisel lehdet olivat yksinomaan rah-

vaanlehtiä, ruotsinkielisel taas sisälsivät anka

rien paino-olojen johdosta etupäässä kirjallisia

artikkeleita. Ensimäinen s., jossa rohkeasti käsi

teit iin mitä erilaisimpia yleisiä kysymyksiä, oli

J. Y. Snellmanin 1844 perustama ,,Saima", joka

kuitenkin lakkautettiin jo 1846. Snellman perusti

myöskin rahvaanlehden ..Maamiehen ystävä",

joka ilmestyi Kuopiossa 1844-55. V. 1845 P. Han-
nikainen perusti Viipurissa ensimäisen myöskin
sivistyneelle lukijakunnalle tarkoitetun suomen-

kielisen lehden ..Kanava", joka lakkautettiin

1847. Vv. 1847-66 ilmestyi Helsingissä P. Tik-

kasen, A. Ahlqvistin y. m. perustama ..Suome-

tar", vv. 1855-60 Viipurissa K. I. Qvistin toi-

mittama »Viborg", Helsingissä 1859-61 »Pappers
lyktan" ja 1861 ..liarometern". V. 1862 alkoi

ilmestyä »Helsingfors dagblad", josta tuli libe-

raalisen puolueen äänenkannattaja ja joka pysyi

hengissä v:een 1889. Valtiollisen elämän ja

kansallisen liikkeen elpyessä 1860-luvulla alettiin

perustaa entistä enemmän uusia s:iä, myöskin
suomenkielisiä. v. 1863 ilmestyi »Helsingin

uutiset", v:sta 1864 »Hufvudstadsbladet", v:sta

1869 ..Uusi Suometar", joka tuli olemaan suoma-
laisen puolueen äänenkannattajana. Suomalai-

suuden asiaa ajoi myöskin vv. 1872-84 julkaistu

„Morgonbladet", jonka jatkaja oli 1885-92 ilmes-

tynyt ..Finland". Puhtaan ruotsinmielisyyden

ensimäinen puhetorvi oli 1870-73 ilmestynyt

viikkolehti „Vikingen". Tämän suunnan vaikutus

valtaisin edustaja 1SS0- ja 1890-luvuilla oli 1883

perustettu »Nya Pressen" (v:sta 1914 »Dagens
Press"). 1890-luvulla alkoi nuorsuomalainen puo

lue perustaa omia s:iä; puolueen pää-äänenkan
nat t aja oli 1890 perustettu E. Erkon toimittama

»Päivälehti", joka lakkautettiin 1904 ja jonka

sijaan tuli sam. v. ..Helsingin sanomat". Vähän
myöhemmin alkoi ilmestyä erityisiä työväen

lehtiä, joiden luku kasvoi varsinkin v :n 1905

suurlakon jälkeen. Sosiaalidemokraattisen puo-

lueen pää-äänenkannattaja on v.sta 1895 Hei

singissä ilmestyvä ,,Työmies". Paitsi ka n

pungeissa julkaistaan s:iä tätä nykyä myöskin
muutamissa tiheämmin asutuissa maalaisyhteis-

kunnissa. Tätä nykyä (1915) ilmestyvistä.maa-
seutukaupunkien s:istä mainittakoon: Turussa:
..Uusi Aura" (v:sta 1897. sitä ennen ..Aura"

v:sta 1881. suomal. puolue). ..Turun sano

mat" (nuorsuom.), ..Sosialisti"; Tampereella

..Aamulehti" (v :sta 1882, suomal. puolue), ..Tain

pereen sanomat" (nuorsuom.), ..Kansan lehti".

(v:sta 1899, sosiaalidem.) ; Viipurissa: ,.Viipuri"

(v:sta 1894. suomal. puolue), ..Karjala" (nuoi

suom.), ..Työ" (sosiaalidem.), »Viborgs nyhe
ter"; Oulussa: ..Kaiku" (v:sla 1878. suomal.

puolue), ..Kaleva" (nuorsuom.); Vaasassa: ..Poh-

jalainen" (v:sta 1890. puolueeton), »Vaasa"

(suomal. puolue), ..likka" (maalaisliittolainen),

„Wasabladet" (v:sta 1856); Porissa; ..Satakunta"

(v:sta 187:i, suomal. puolue). ..Satakunnan

-anomat" (nuorsuom.), »Sosiaalidemokraatti",

»Björneborgs tidning" (v:sta 1860); Kuopiossa:

„Savo" (nuorsuom.), »Savotar" (suomal. puolue),

..Sanantuoja" (sosiaa 1 idem. i
;
Mikkelissä: ..Mikke-

lin -anomat" (v:sta 1885. suomal. puolue), ..Suur-

Savo" (nuorsuom.); Kotkassa: »Eteenpäin" (so-

siaalidem.), »Etelä-Suomi" (suomal. puolue),
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..Kyminlaakso" (nuorsuomal.)
;

Jyväskylässä

:

..Keski-Suomi" (v:sta 1871, nuorsuom.), .^uoma-
lainen" (v :sta 1889, suomal. puolue) ;

Hämeen-
linnassa: ..Hämeen sanomat" (v:sta 1879, suomal.

puolue); Porvoossa: ,.Uusimaa" (v :sta 1895, suo-

mal. puolue).

Suomen ensimäinen aikakauskirja oli Turun
yliopiston opettajain v. 1803 julkaisema ..Allmän

litteraturtidning". Seuraava oli vv. 1819-23 il-

mestynyt J. G. Linsenin ja F. Bergbomin toi-

mittama „Mnemosyne". Ensimäinen suomenkieli-

nen aikakauskirja oli E. Lönnrotin vv. 1836-37

ja 1839-40 toimittama kirjallinen kuukauslehti
..Mehiläinen". Vv. 1847-63 ilmestyi J. V. Snell-

manin perustama kuukauslehti ,,Litteratur-

blad för allmän medborgerlig bildning", vv.

1866-80 pääasiallisesti Yrjö Koskisen toimittama
,.Kirjallinen kuukauslehti", jonka sijaan v. 1881

tuli „Valvoja". V:sta 1876 on ilmestynyt ,,Finsk

tidskrift", v:sta 1906 „Aika", v:sta 1*908 „Ar-

gxis" (sittemmin „Nya Argus"). Erikoisaloja kä-

sittelevistä aikakauskirjoista mainittakoon:
..Teologinen aikakauskirja",

,
,,Vartija", ,,Histo-

riallinen aikakauskirja", ,,Suomen museo",
..Finska läkaresällskapets handlingar" ,Duode-
cim", „Terveydenhoitolehti", , .Tidskrift, utgifven

af juridiska föreningen i Finland", ,,Lakimies",
..Suomen kasvatusopillisen yhdistyksen aikakaus-

kirja", ,,Kasvatus ja koulu", ,,Kansakoulun lehti",

..Opettajain lehti", ,,Luonnon ystävä", ..Nais-

ten ääni", ,,Suomen nainen", ,.Nutid", ..Virit-

täjä", ..Finnisch-ugrische Forschungen", ,,Terra",

..Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja, ,,Suo-

nien osuustoimintalehti", ..Pellervo", ,,Työtilastol-

linen aikakausleliti", ..Työnantaja", ..Suomen am-
mattijärjestö", j.Mereatcrr", ,,Kauppalehti". ,,Suo-
men vakuutusyhdistyksen aikakauslehti". ,,Vakuu-
tussanomia", „Suomen teollisuuslehti", ,,Käsiteolli-

suus", ..Kotimainen työ", ..Teknikern", ,,Teknilli-

nen aikakauslehti", „Maatalous", ,,Metsätaloudel-
linen aikakauslehti", „Tapio", ,,Suomen maanmit-
tariyhdistyksen aikakauskirja", ,,Kylväjä",

,
juo-

nien urheilulehti". Ensimäiset suomenkieliset kuva-
lehdet olivat J. Krohnin julkaisemat , .Maiden ja

merien takaa" (1864-66) ja ,,Suomen kuvalehti"

(1873-80) ; nykyisistä mainittakoon „Kyläkirjas-
ton kuvalehti" (v:sta 1878). ,,Helsingin kaiku",
..Veckans krönika". ,,Otava". Pilalehdistä mai-
nittakoon „Matti meikäläinen" (1884-99), „Fy-
ren",

,.Kurikka", ,,Tuulispää", ,,Velikulta".

V. 1915 ilmestyi Suomessa n. 440 aikakautista
julkaisua, niistä n. 308 suomenkielistä, n. 110
ruotsinkielistä, muut olivat sekä suomen- että

ruotsinkielisiä tai muunkielisiä (saksan- ja venä-

jänkielisiä). Varsinaisia s:iä oli n. 137, niistä

n. 110 suomenkielistä. 26 ruotsinkielistä, 1 venä-

jänkielinen, ks. lähemmin muutamista huomat-
tavimmista s:istä ja aikakauskirjoista olevia eri-

koisartikkeleja. [L. Salomon, ,, Allgemeine Ge-
schichte des Zeitungsvvesens"; R. Brunhuber.
.,Das moderne Zeitungswesen" ; J. J. David, „Die
Zeitung" ; O. Sylvan, ,,Den moderna pressen"

;

E. Key, ,,Försök tili svenska tidningspressens
historia"; O. Sylvan, ,,Sveriges periodiska litera-

tur under frihetstidens förra del"; R. A. Ren-
vall, ,,Finlands periodiska literatur 1771-1871";
Setälä, , .Katsaus suomenk. aikakauskirjallisuudcn
vaiheisiin" (Valvoja 1905) ; K. Soikkeli. »Suomen
sanomalehdistö 1771-1900"

;
„Oma maa" I.] ./. F.

Sanomalehtimieskongressit. Eri maiden sa-

nomalehthniesjärjestöt pitävät vuosittain yhtei-

siä kokouksia. Myöskin ovat eri maaryhmät,
kuten Skandinaaviset maat (ja Suomi) pitäneet-

yhteisiä sanomalehtimieskokouksia. Pariisin

maailmannäyttelyn aikana 1889 heräsi tuuma
ruveta pitämään

,,
yleisiä kansainvälisiä sanoma-

lehtimieskongresseja". Ensimäinen sellainen pi-

dettiin Antverpenissa 1894; seuraavat s. oli-

vat: Bordeaux'ssa 1895, Budapestissä 1896, Tuk-
holmassa 1897, Lissabonissa 1898, Roomassa
1899 ja Pari.isissa maailmannäyttelyn aikana
1900. Jonkun vuoden väliajoin pidettiin sen

jälkeen kansainvälisiä sanomalehtimieskokouksia
Bernissä 1902, Wienissä 1903, St. Louisissa Ame-
riikassa maailmannäyttelyn aikana 1904, Liegessä

1905, Berliinissä 1908, Lontoossa 1909, Triestissä

1910, Roomassa 1911 ja Kööpenhaminassa 1914.

Näissä kokouksissa on käsitelty sanomalehtimies-
ten ammatillisia ja taloudellisia kysymyksiä, ja

tuloksena on ollut m. m. sanomalehtimiesopistojen

ja sanomalehtimiehiä koskevain sovintotuomio-
istuinten perustaminen eri maissa. Kansainvälis-

ten sanomalehtimieskokousten ja niitä johtavan
komitean toimekkaimpia henkilöitä ovat olleet

\vieniläinen \Yilh. Singer (keskuskomitean puheen-
johtaja), pariisilainen V. Taunay (sihteeri) ja

berliiniläinen G. Sclnveitzer (rahastonhoitaja).

Kunkin maan puolesta saavat asianomaiset yhdis-

tykset lähettää kongressiin määräluvun edusta-

jia, jota lukumäärää viime aikoina on paljon

rajoitettu. Suomesta on v:n 1897 jälkeen sään-

nöllisesti ollut edustajia näissä kansainvälisissä

kongresseissa, ja Suomella on edustajansa keskus-

komiteassakin (A. R. Frenckell). 8. I.

Sanomalehtimiesten eläke- ja säästörahasto
(Suomessa) perustettiin 1899, jolloin sille koko
maassa pidetyillä arpa jäisillä kerättiin lähes

150,000 markan suuruinen pääoma. Sen toiminta
nojautuu jäsenten vuosimaksuihin, ja se myön-
tää 60-vuotiaille maksunsa suorittaneille vuotui-

set eläkkeet kolmessa eri luokassa. Jäsenet, joita

1915 oli n. 20, voivat myös eläke-ikään tultuaan

nostaa keräytyneet säästönsä korkoineen pois.

Rahastosta myönnetään myöskin tilapääavustuk-

sia. Sen puheenjohtajina ovat olleet toimittajat

E. Erkko, S. Ivalo ja B. F. Grönlund. Rahas-

tossa oli 1915, jolloin sääntöjen muutokseen ryh-

dyttiin tarkoituksessa saada sanomalehtimiehiä
yleisemmin liittymään sen jäseniksi, kaikkiaan

varoja yli 400,000 mk.
Sanomalehtimiesten yhdistykset. Sanoma-

lehdissä työskenteleväin henkilöiden taloudellisia

ja ammattitietoja valvomaan eri maissa perus-

tetut paikalliset taikka laajemmat yhdistykset

rupesivat 1870- ja 1880-luvuilla saavuttamaan
suuremman merkityksen. Muutamissa maissa,

kuten Tanskassa ja Norjassa, ovat yhdistykset

järjestyneet puolueittain, toisissa, kuten Rans-

kassa, ammattilehdittäin ja -ryhmittäin, toisissa

taas, kuten Saksassa, Englannissa, Italiassa ja

Ruotsissa, on yhteinen keskusjärjestö maan
sanomalehdistöä varten.

Suomessa syntyi ensimäinen yleinen

sanomalehtimiesten yhteenliittymä 1 880-luvulla.

mutta sen toiminta keskeytyi silloin jo muuta-

mien vuosien perästä. Ensimäinen Suomen ylei-

nen sanomalehtimieskokous pidettiin jo mainitun

vuosikymmenen alussa Helsingissä ja toinen
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Tampereella 1886. mutta niiden tuloksena ei

pysyvää yhdistystä muodostunut. Varsinainen,
maan kaikkia lehtiä käsittävä, sanomalehtimies-
yhdistys perustettiin sitten vasta kymmenen
vuotta Tampereen kokouksen jälkeen, jolloin

asiasta tehtiin päätös Helsingissä 1806 pidetyssä
kolmannessa yleisessä Suomen sanomalehtimies-
kokouksessa. Sen toimista on m. m. tuloksena
Suomen sanomalehtimiesten eläke- ja säästö-

rahaston perustaminen 1890 sekä sanomalehti-
miesten matrikkelin julkaiseminen v:lta 1900.

Yhdistyksen vuosikokouksia, jotka samalla olivat

Suomen yleisiä sanomalehtimieskokouksia, pidet

tiin sitten seur. vuosina Helsingissä (1900 Tu-
russa), mutta olojen pakosta toiminta lamaantui.
V:n 1905 suurlakon jälkeen, jolloin puolueolot
maassa kiristyivät, tiima n. 10 vuotta toiminut
yhteinen yhdistys taas hajaantui ja sijaan muo-
dostui seuraavina vuosina yhdistyksiä puolue-

lehdistöjen kesken : Nuorsuomalainen sanoma-
lehtimiesyhdistys (puheenjohtaja S. Ivalo), Suo-
malainen sanomalehtimiesliitto (puheenjohtaja
K. N. Rantakari) sekä Svenska publicistför-

bundet i Finland (puheenjohtaja A. Lille). Niillä

on kaikilla eri stipendirahastonsa ulkomaanmat-
koja varten ja vuosikokouksensa ne pitävät

tavallisesti yksiin aikoihin kevättalvella. V. 1913
perustettiin mainittujen yhdistysten keskeinen
yhteinen Sanomalehtiiniesvaltiiuskunta. V. 1907
perustettiin myöskin Suomen sosiaalidemokraat-
tisten sanomalehtimiesten yhdistys. 8. I.

Sanomalehtipaperi (ks. Paperi) on puu-
vanukkeesta (ks. t.) — n. 72% — ja selluloo-

sasta (ks. t.) — n. 28% — valmistettu halvempi,
heikosti liimattu paperi, joka useimmin esiintyy

kaupassa suurina rullina rotatsionipainokoneita

varten (rotatsionipainopaperi). S:n täytyy olla

siksi lujaa, ettei se rotatsionipainokoneella. pai-

nettaessa katkea rullalta. S. valmistetaan hyvin
suurilla ja nopeimmin käyvillä paperikoneilla.

S. on enimmin Suomessa valmistettu paperilaji:

suurin osa koko valmistusmäärästä viedään ulko-

maille. J. A.
San Paolo ks. S ä o P a u 1 o.

San Remo {re], piirikunnan pääkaupunki
Poh jois-Italiassa, Porto Maurizion provinssissa

Genovan-lähden rannalla lähellä Hanskan rajaa;
2J.9S7 as. (1911). — S. R. on Italian Rivieran
suosituin talvenviettopaikka ; erinomainen il-

masto (joulu-helmik :n keskilämpö -|-10,5
oC;

1,298 m:iin kohoava vuorenseinä suojaa pohja-
tuulilta), kaunis asema ja etelämainen kasvulli-

suus (m. m. palmuja) houkuttelevat sinne vuo-

sittain yli 20,000 vierasta. Vuoren rinteellä oleva

vanhakaupunki on ahdaskatuinen. mutta pitkin
merenrantaa rakennettu, vieraiden asuina uusi

kaupunki uudenaikainen komeine hotelleineen ja

puistoteineen. San Siro-kirkko (1200-luvulta).

teatteri, muutamia kouluja. Harjoitetaan kuk-
kais- ja hedelmänviljelystä sekä -kauppaa. —
Maineeseen S. R. tuli v:sta 1861 alkaen.

E. E. h.

Sin Salvador f-o'r], Salvadorin tasavallan

pääkaupunki Keski-Ameriikassa, AsaJguate-joen
varrella, 1,270 m korkean, sammuneen Salvador-
tulivuoren kaakkoisjuurella ; 66,8t)0 aa. (1913).
— Presidentin- ja kansallispalatsi. tuomiokirkko,
yliopisto, teatteri, tähtit. observatori, kasvit, puu-
tarha. Harjoitetaan melkoista saippua-, kynt-

tilä-, jää-, kaimastavara-, tupakka- ja juoma-
tavarateollisuutta. Rautatiet Libertadin ja Aca-
jutlan satamiin sekä sisämaassa olevaan Santa
Anaan. — Per. 1528 vanhan Cucutlanin paikalle.

Maanjäristys tuhosi sen 1854; rak. uudelleen lou-

naisemmaksi, siirretty 1858 takaisin vanhalle pai-

kalleen. Kärsi maanjäristvksistä 1872 ja 1879.

(E. E. K.)

Sans comparaison [sä köjiarezö'] (ransk.).

vertailematta: verraton; verrattomasti.

Sansculottes [säkylo't] (ransk.). „polvihousu1
tomat", nimitys, joka Ranskan vallankumouksen
alkuaikoina annettiin niille köyhän kansan mie-
hille, jotka käyttivät pitkiä housuja (juntta

lons) eivätkä niinkuin ylempien säätyjen jäsenet

polvihousuja (cnJottes); myöhemmin sillä tar

koitettiin yleensä iiärimäiskantaisia vallan

kumousmiehiä, joiden pukuna oli pitkät housut.
lyliytliepeinen takki (carmagnole) ja punainen
lakki. J. F.

Sansculottides [aakyloti'd] (ransk. ks. Sans
culottes), polvihousuttomien päivät, ne Rans-
kan vallankumouksen aikuisen kalenterin 5 i ka

i

kausvuonna 6) täydennyspäivää (jnurs romple-
mcntaircs), jotka lopettivat vuoden ja joita vie

lettiin kansallisina juhlapäivinä. ./. F.

San Sebastian [-a'n] (nyk. virall. Guipuzcoo.
baskien Iruchulo), Guipözcoan provinssin lin-

noitettu pääkaupunki Pohjois-Espanjassa, Bis-

kajan-lähden kaakkoisperukassa lähellä Ranskan
rajaa, hiekkaisella niemekkeellä Monte Urgull
nimisen kukkulan juurella Urumea-joen suussa:
48,107 as. (1910). — S. S. on 1S13 v':n palon jäi

keen uudestaan rakennettu; komeita rakennuk-
sia on syntynyt varsinkin senjälkeen kuin S. S.

1886 tuli hovin kesänviettopaikaksi. Hienoja
puistokatuja, kunink. puisto ja linna Miramar.
Santa Maria-kirkko, sitadelli (kukkulalla), raati-

huone, härkätaistelukenttä (sijaa 10.000 katso-

jalle), teatteri y. m. Jesuiitta-, kauppa-, meren-
kulku- y. m. kouluja. Piispanistuin. — Harjoi-
tetaan melkoista teollisuutta, kalastusta, kaup-
paa. Satamaan pääsevät vain pienemmät aluk-

set. — Rajakaupunkina S. S. kauan oli tärkeä
linnoitus. (E. E. K.)

Englantilaiset (Sir Grahamin johtama 10.00t»

miehen piiritysarmeija. jota lord Weil i natoni n
armeija tuki) valloittivat syysk. 8 p. 1813 63

päivää kestäneen piirityksen jälkeen väkirynnä-
köllä S. S:n linnan. Sen urhoollinen ransk.

puolustusväki (alkuaan 134 upseeria ja 3,000 so-

tilasta, linnan kukistuttua ainoastaan 1,800

miestä) joutui sotavankeuteen, kaupunki hävitet-

tiin ja poltettiin. -Iskm-,

Sanseviera-hamppu, sanseveria-hamppu, useat

liljakasvien heimoon kuuluvat, kapealehtiset,
varsinkin troopillisessa Afrikassa kasvavat, usein

muuallakin tropiikeissa viljellyt Saiiseviera-ruo

hot, joiden nilasyistä valmistetaan köysiä, säk

kejä y. m., samaan tapaan kuin aga v e-kasvis-

takin. K. L.

Sans fagon [sä fasö'] (ransk.), kursailematta
kursailematon.

Sans gene /sä zö'n] (ransk.). kursailematta
kursailematon.

Sansi (kiin., = ,,länteen vuoresta"), maakunta
Pohjois-Kiinassa, Hoanghon itäpuolella. Mongo-
lian rajalla; 207.300 km 2

. 9,422.871 as. (1910).—
S:n eteläosa on Pohjois-Kiinan alangosta penke-
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reittäin keskimäärin 1,500 m:iin kohoavaa ylän-

köä, jossa useat lössin peittämät vanhain jär-

vien altaat ovat tärkeitä viljelyskeskustoja, poh-

joisosa Vutaisanin (2,780 m yi. merenp.) vuo-

riston pohjoispuolella on epätasaista, niinikään

laajalti lössin peittämää vuorimaata. Maanvilje-

lys tuottaa vehnää, hirssiä, tupakkaa, puuvillaa

y. m. S:n eteläosassa ovat todennäköisesti maa-
pallon rikkaimmat kivihiilikerrokset (88,000 km 2

)

ja lisäksi suuret rautamalmivarastot. Mineraali-

rikkauksia käytetään vain mitättömässä mää-
rässä : maan vaikeakulkuisuus on vuorityön edis-

tykselle suurena esteenä. Rautatie on kuitenkin

jo rakennettu maakunnan pääkaupungista Tai-

j u e n ista Pekingin-Hankoun radalle. — S:n

asukkaat ovat kautta Kiinan valtakunnan tun-

nettuja kauppiaina. E. E. K.

Sansibar (Zanzibar, Kanguebar, suahelin kie-

lellä Unguja). 1. Saari sekä Englannin suo-

jeluksen alainen sulttaanikunta Itä-Af ri-

kassa. — Sulttaanikuntaan kuuluvat S:n saari.

1,660 km2
, 115,477 as. (1910) ja Pemba (ks. t.),

yhteensä 2,640 km2
, 198,914 as. (1910). Nimelli-

sesti sulttaani myös on Englannin Itä-Afrikan

rannikkokaistaleen suojelusherra ja saa siitä

Englannilta vuotuista veroa. — S:n saari on

75 km pitkä, 32 km leveä, syntynyt korallimuo-

dostumista, joiden päällä on 130 m:n selänteiksi

kohoavaa punaista savimaata. Ilmasto kuuma
(v:n keskilämpö -4- 26,7° C), kostea (vuotuinen

sademäärä 1,500-2,000 mm), epäterveellinen (mala-

ria). Kasvillisuus rehevää, varsinkin länsiosassa,

jossa maaperä parempaa kuin itäosassa. Väestö

sangen kirjavaa : suaheli- y. m. neekereitä. ara-

bialaisia (maanomistajia), etu-intialaisia (kaup-

piaita), eurooppalaisia (S :n sulttaanikunnassa

1910 234 henkeä. Orjuus lakkautettiin 1897. Suu-

rin 'osa asukkaista on muhamettilaisia. Kolme
lähetysseuraa toimii sulttaanikunnassa; anglikaa-

ninen ja roomal.-katolinen piispanistuin. — Vil-

jellään Maskarenhas-saaristosta tuotua ryytinei-

likkaa (sato maailman suurin), kookospalmuja

(myös villinä), riisiä, maniokkia, tupakkaa,

papuja y. m. S:n päämerkitys Itä-Afrikan kau-

pan suurimpana välittäjänä on mennyt sen jäl-

keen kun höyrylaivayhtiöiden alukset rupesi-

vat käymään mantereen satamissa. Kauppa
yhä kuitenkin tärkeä; tuonti (1912) arvoltaan

26 milj., vienti (ryytineilikoita 8. 6 milj., kopraa

4,8 milj. mk., loput etupäässä ulkomailta tuotuja

tavaroita) 26,2 milj. mk. Kauppalaivasto: 2 höyry-

alusta, 478 rek.-ton. netto. Usean euroopp. höyry-

laivayhtiön alukset käyvät säännöllisesti S:ssa;

1912 selvitettiin 1,« milj. rek.-ton. Rautatie pää-

kaupungista istutuksille pohjoisessa (11 km);

7 postitoimistoa, 169 km puhelinlinjoja, 2 langa-

tonta sähkölennätinasemaa (1912). — Hallitsijan,

sulttaanin (seyyid), rinnalla on Englannin siirto-

maaministerin (v:sta 1913) alainen engl. resi-

dentti ja englantilaisista muodostettu ministe-

ri stö. Oikeudenhoito osaksi englantilaisten käsissä.

Pääkaupunki S. 2. — Raha-asiat: tulot (etupäässä

tullista) 6,i milj., menot 8,4 milj., velka 1,7 milj. mk.

(1912). Yleisimmin käytetty raha on Intian

rupia; laskuyksikkönä on myös Maria-Teresian-

taaleri. Sotavoima englantilainen. — Lippu :

punainen. — 2. Edellämainitun sulttaanikunnan

pääkaupunki, niemellä S:n saaren länsirannalla,

35.262 as. (1910). — S. on ulkomuodoltaan afr.

itämainen. Pääosassa Shangani'ssa sulttaanin

palatsi, tulli-, posti- y. m. virastojen ja halli-

tuksen palatsit, anglikaaninen ja roomal.-katoli-

nen tuomiokirkko, vanha arab. linna y. m. —
S:n kautta kulkee saaren ja sulttaanikunnan

kauppa ja laivaliikenne; kaapeleita usealle suun-

nalle. E. E. K.

Jo 10:nnellä vuosis. arabialaiset perustivat

siirtokuntia Afrikan itärannikolle ja valloittivat

S:n, josta tuli kukoistava kauppapaikka. V. 1503

portugalilaiset sen valloittivat, mutta menettivät

sen 1784 pitkällisten taistelujen jälkeen Mas-

katin (1. Omanin valtakunnan) imamille, joka

myös sai suuren osan Itä-Afrikan rannikkoa.

Perinnönjaossa 1858 muodostui S. eri sult-

taanikunnaksi; sen hallitsija Seyid Bargascli

(1870-88) suosi eurooppalaista sivistystä ja Itä-

Afrikan maantieteellistä tutkimista. Itsenäinen

S:n sulttaanikunta lakkasi olemasta 1890, joi

loin Englanti sai S:n ja Pemban suojelusherruu-

den. Samoihin aikoihin saksalaiset ja englanti-

laiset saivat haltuunsa S:n omistukset manner
maalla. V. 1897 poistettiin virallisesti orjuus

S:sta. O. K.

Sanskriitin kieli ja kirjallisuus ks. I n-

tian kielet ja kirjallisuus.
Sanskrit ks. Intian kielet ja kirjal-

lisuus.
Sansovino [-i'-J, Andrea (1460-1529), it.

kuvanveistäjä ja rakennusmestari, oikealta nimel-

A. Contucci, A. Pollaiuolon oppilas. S :n teok

sista mainittakoon kardinaalien della Roveren ja

Sforzan hautapatsaat (Rooman Sta Maria del

popolossa) ja Kristuksen kaste (F-irenzen baptis-

teriumissa) sekä hänen kotiseudullaan Monte
Sansovinossa oleva terrakotta-alttari.

Sansovino [-i'-J, J a c o p o ks. Tatti, J.

Sans pareil [sä pare'i] (ransk.), verraton.

(SH.) Sanssnuci.

Sanssouci [säsusl'] (ransk., = ,,suruton"), ku

nink. huvilinna (rak. 1745-47) ja laaja puisto

Berliinin esikaupungin Potsdamin länsipuolella.

Linna oli Fredrik Suuren mieliasunto.

San Stefano [-fä'-J, oik. Santo Stefan o.

kylä Konstantinopolin länsipuolella Marmara-

meren läheisyydessä; tunnettu valmistavasta

rauhansopimuksesta, jonka Venäjä ja Turkki te-

kivät siellä 3 p. maalisk. 1878.

Santaalilähetys ks. B r r e s e n, Hans Pe-

ter.

Santaalit, kansa Etu-Intiassa, Bengalissa ja

Assamissa, 1,907,871 henkeä (1901). S. ovat

tummaihoisia, kooltaan hindulaisia hieman pie-

nemmät, tukka karkea, musta, kasvot pyöreät.
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rasangolla asuvat ovat aika. ajoin paikoiltaan

siirtyviä maanviljelijöitä; metsissä harjoitetaan

metsästystä. Yhteiskuntajärjestys patriarkaali-

nen. Uskonto esi-isäin ja luonnon palvelusta.

Kuolleet poltetaan. — Kieli kolaarinen (ks. K o 1-

k a n sat).

Santa Catharina /-/"-/. valtio Etelä-Brasiliassa,

\tlanlin valtameren rannalla, [guazti ja Uruguay
nimisten jokien välissä; 43,535 km-. 510,000 as,

(1913). Rannikon (jonka edustalla Säo Fran-

cisco ja S. C. nimiset saaret) suuntaan kulkee

il u i ut c i II. i m sadenkas, aarniometsä,} kasvava

Serra do Mar (1,330 m yi. merenp.), jonka länsi-

puolella «ui sisämaahan päin tasaisesti viettävä

hiekkakiviylätasanko. Maanviljelys tuottaa mais-

sia, papuja, maniokkia, perunoita y. m., karjan

hoito voita, lihaa, vuotia y. m. — Paljon saks.

uutisasutuksia (ensimäinen perust. 1829). — Pää-

kaupunki ja tärkein satama Florianopolis
(25,000 as.' 1913) S. C:n saarella.

Santa Cruz [krup], I. Englannin omistama
saariryhmä (Kuningatar Charlotten saaret) Isossa

valtameressä. Salomonin saariston kaakkois- ja

Uusien Hebridien pohjoispuolella; 1.004 km-.

7.700 as. — Saarista mainittakoon s. C. 1. Ni-

tendi, Tapua 1. Edgecombe. Vanicoro 1. Recherche,

Tueopia, Anuda ja Fataka. Ne ovat vuorisia (Va-

nicoro 924 m yi. merenp.). tuliperäistä syntyä
(Tinacula nimisellä saarella on toimiva tulivuori).

Pikkusaaret ovat korallimuodostumia. Ilmasto

kuuma, kostea, myrskyinen. Kasvillisuus rehe-

vää, samantapaista kuin Uudella Guinealla. Asuk-

kaat melaneesialaisia, parilla saarella polyneesia

laisia. Ovat taitavia purjehtijoita ja kalastajia.

Valkoisia vain muutama. Saarilta viedään kop-

raa. — Hallinnollisesti S. C. kuuluu Salomonin
saaristoon. — S. C:n löysi Mendafia 1595

#
; engl.

Carteret keksi sen uudestaan 1 THT. Englanti otti

saariston haltuunsa 1898. — 2. Provinssi Argen-

tiinan eteläpäässä'; 282,750 km-. 8,620 as. (1912).

Lännessä vuorista, idässä preeriaa.'— 3. Departe
mentti Bolivian itäkulmassa: 366,128 km 2

. 236,000

as. * 1912). — On osaksi heinää, osaksi aarnio-

metsiä kasvavaa, sadeaikana laajalti veden peit-

tämää alankoa; lännessä vuoristoja. Pääelinkei

nona karjanhoito. Sen tuotteiden ohella saadaan

sokeria, kaakaota, kantsukkia. väripuuta y. m. —
4. Edellämainitun departementin pääkaupunki
(S. C. de l<i Sierra), Mamore-jokeen laskevan

Piray'n varrella, läntisen vuoriston juurella;

20,535 as. (1906), enimmäkseen intiaaneja ja seka

rotuisia. — Tuomiokirkko, seminaari, kansallis

kollegi; piispanistuin. Sekalaista teollisuutta. —
"i. Kanarian saaristossa olevan Palman saaren

pääkaupunki (8. C. de hi 1'ahnai: 7,024 as.

(1900). Hyvä satama. — G. Kanarian-saarten lin-

noitettu pääkaupunki, Tenerifen -aa ien (8. C. <l<

Tenerife) koillisrannalla ; 53,409 as. (1910).

Merikoulu, teknillinen opisto, museo, piispan-

istuin. Tärkeä kivihiilisatama ja kaapeliasema.
- 7. ks. Sänki C r o i x. E. E. K.

Santa Fe. 1. New Mexicon valtion pääkaupunki
Yhdysvalloissa, valtion pohjoisosassa 2,091 m yi.

merenp. S. F. -joen ja S. F.-Topeca-Atchison sekä

Denver Rio Grande ratojen varrella; 5.072 as.

1910), SUUri osa meksikkolaisia. paljon intiaa

ueja. Pa raasta päästä vanhanaikainen, kapea-

kujäinen ja matalataloinen, keskustana espanja-
laisaikainen plaza. Vanha hallituspalatsi (jossa

nyt hist. museoi, tuomiokirkko, kapitoli, oikeus

palatsi, vanha linna y. m. Lukio, teollisuuskoulu

(intiaanioppilaita) ;
roomal.-katolisen arkkipiis-

pan istuin. S. !•".. Yhdysvaltain vanhimpia kau-

punkeja tuli Meksikon piisp.i itsenäiseksi tär-

keäksi kauppakeskukseksi. Yhdysvaltalaiset mie-

hittiväl sen heti sodan puhjettua 1846'. Rautatei

den rakentamisen jälkeen menetti kaiken merki

tyksensä. — 2. Provinssi Keski-Argentiinassa.

Paranän länsipuolella, 131,906 km 2
. 915,132 as.

(1912 paljon italialaisia,, svEitsilaisia saksalai-

sia). Tucumanin jälkeen Argentiinan taajiinmin

asuttu provinssi. — S. F. on rannatonta tasan

koa, pohjoisessa metsää kasvava, etelässä pam-
pasta ; Paranä lisäjokineen haarautuu monisokke
loiseksi vesiverkoksi. Pääelinkeino maanviljelys

tuottaa vehnää, pellavansiementä, maissia y. m.

Karjanhoito myös tärkeä; teollisuutta edustavat

sahat, sokeritehtaat, tiilitehtaat. Kauppa keskit

tyy Etosarioon (ks. t.). Pääkaupunki S. F. 3. —
3. Edellämainitun provinssin pääkaupunki, S. F.

nimisen Paranjin haarakkeen varrella; 50,000 as.

(1911). — Tuomiokirkko, piispanpalatsi, jesu-

tittakollegi, pari seminaaria. — Per. 1573. -— 4.

ks. B ogotä. E. E. K.

Santahamina (ruots. S a n d h a m n) . Viapo-

rin linnoitukseen kuuluva saari, Helsingin kaak-

koispuolella, ks. H e 1 s i n k i. historia.

Santaholma-yhtiö Kalajoella, sai alkunsa

1867. jolloin maanviljelijä Antti Santaholma Is.

1840) aloitti Kalajoella pienen nahkuri- ja kauppa-

liikkeen, harjoittaen sitten jonkun aikaa laivan

varustusta ja Oulusta käsin tervakauppaa sekä

isoa puutavaran- ja kivenvientiä. V. 1903 hän
luovutti liikkeensil o.-y:lle (A. Santaholma
osakeyhtiö Kalajoella. osakepääoma
1,500,000 mk.), johon kuuluvat paitsi perustajaa

hänen 5 poikaansa (nämä muodostavat yhtiön

hallitukseni. V. 1903 yhtiö rakensi Kala-
joelle höyrysahan (2 raamia, useita sirk-

kelisahoja, höyläkone y. m.. 300 hevosv. höyry-

kone, 125 hevosv. dynamo) ja seur. v. höyryllä

käyvän (sittemmin muutettu sähköllä käyväksi)

k i v i h i o m o n (kivisaha, pneumaattiset hak-

kaus- ja puhalluskoneet, silitys-, hiomis- y. m.

laitteet), johon raaka-aine saadaan yhtiön Kala

joella omistamasta k i v i 1 o u h i m o s t a. Sa-

maan aikaan rakennettiin Pyhäjoelle Uourunkos-

keen puuhiomo, joka on ainoa laatuaan Ou-

lun läänissä (ks. Pyhäjoki 3). V. 1915 valmis

tui toinen höyrysaha Haukiputaalla (2 kaksois

raamia, tukin särmäys- ja halkaisusirkkelit y. m.

laitteita, 350 hevosv. höyrykone, 150 hevosv. d\

nainoi. Molempain sahain yhteinen valmistus

määrä on 9,000 10,000 standerttia, arvoltaan

1.750.000 mk. Raaka-aineet sahoihinsa ja puu-

hiomoonsa yhtiö saa osaksi omista metsistään

Kalajoen, Pyhäjoen. Kiiminginjoen ja Iijoen var
silta. Puutavaran lastausta varten yhtiöllä on 8

hinaaja-alusta sekä 35 proomua, yhteensä n.

2,400 rek.-ton. Tehtaiden työväestöön kuuluu

n. 300 henkeä. (E. E. A

Santal ks. S a n t a a 1 i t.

Santa Lucia ks. Saint Luci a.

Santalum, Santalaceae heimoon kuuluva kaksi-

sirkkaissuku, jonka edustajat ovat ainavihantia,

nahkealehtisiä. puoliloisina eläviä puita t. pen-

saita, s lajia [tä-Intiassa ja ^.ustraaliassa. S.

'•Hmm, 6-0 m korkea puu Itä-Intiassa ja Sumia
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saarilla, tuottaa pääosan keltaista eli valkeaa

santelipuuta (ks. Santelipuu) ja sitä viljel-

läänkin siilien tarkoitukseen. K. L.

Santamala (1. S o n t a m a 1 a) . keskiaikainen

kirkkopitäjä (main. 1340), käsitti osan Nou-

siaisten pitäjää. S:n hallintopitäjä (main. 1300-

luvulla) käsitti Nousiaisten, Lemun ja Maskun
pitäjät. A. Es.

Santa Märta, Magdalenan provinssin pääkau-

punki Kolumbiassa, Etelä-Ameriikassa, Karibin-

meren muodostaman S. M:n-lahden rannalla:

(5.800 as. (1908). — Tuomiokirkko, rappeutuneet

linnoitukset, piispanistuin. Satama hyvä, mutta

kauppa on siirtynyt Barranquillaan. — Per. 1525.

tuli" tärkeäksi espanjankaupan keskukseksi. Siitä

käsin tehtiin valloitus- ja tutkimusretkiä sisä-

maahan.
Santamäki (ruots. Sandnäs), maatila Lo-

pen pitäjässä Riikimäen-Lopen radan varrella,

käsittää Va Launosten Seppälän ratsuvelvollista

säteriä sekä 1 rälssitilan ja 2 verotilaa, yh-

teensä 1
13

/i8 manttaalia. 1.119.2: ha. — Suu-

rehko tiilitehdas ja höyrymylly; iso puutarha,

erinomainen karja: erikoisaloina on kanojen ja

mehiläisten hoito. Omistajat viime vuosis:lta al-

kaen: rovasti K. H. Strandberg, senaatin kie-

lenkääntäjä R. N. Hernberg ja nyk. (1915; v :sta

1889) maanviljelvsneuvos H. G. Paloheimo.
A. Es.

Santander [-e'-]. 1. Provinssi Pohjois-Espan-

jassa, Biskajan-lähden rannikolla; 5,460 km2
.

312,282 as. (1913). — 2. Edellämain. provinssin

pääkaupunki (vanhan ajan Portus Blendium), Bis-

kajan-lähteen työntyvän Cabo Mayor-niemen
etelärannalla, usean radan haarauksessa ; 65,046

as. (1910). — S. jakaantuu ylä- ja alakaupunkiin.

Goottilainen tuomiokirkko (alkuaan 1200-luvulta).

kastelli, vankila, teatteri, härkätaistelukenttä

;

merikoulu, pappisseminaari, opettajaseminaari,

museo, piispanistuin. Paljon käytetyt merikylpy-
lät (Sardinero). Harjoitetaan tupakka-, paperi-,

mylly-, olut- y. m. teollisuutta. Satama mainio.

Siinä selvitettiin 1912 ulkomaisessa merenkulussa
2,2 milj. rek.-ton. netto. Tuonti on vientiä paljon

suurempi. E. E. K.

Santapaperi ks. Hiekkapaperi.
Santarem f-T]tare'T]J, samannimisen piirikunnan

pääkaupunki Portugalissa, Estremadurassa, Tejon
oik. rannalla (poikki vie silta) Lissabonista koil-

liseen; 8,704 as. (1900). — Alcacovan keskiaikai-

sen kuninkaanlinnan rauniot, Convento da Gra-

can kirkko (Pedro Cabralin hauta). Santa Maria-

kirkko (rak. 1244); pappisseminaari (Portuga-

lin suurin), normaalikoulu, teatteri, museo. Har-
joitetaan viinin, oliivin ja vihannesten viljelyä,

vähäistä käsiteollisuutta ja kauppaa. — S. on van-

han ajan Scalabis, Ca?sarin Prcesidium Julin hi.

Se saavutti suuren merkityksen portugalilaisten,

maurien ja espanjalaisten välisissä taisteluissa.

Maurilaiset menettivät sen lopullisesti 1147. S:n

luona 1834 Dom Miguelin puoluelaiset kärsivät

ratkaisevan tappion. E. E. K.

Santarmi (ransk. gendnrm-e). Keskiajan

loppupuolella s :11a tarkoitettiin rautaan puettua

ritaria, sittemmin yleensä raskasaseista ratsu-

miestä. V:sta 1792 santarmisto nimitystä

ruvettiin Hanskassa käyttämään joukosta, jonka

tehtävänä oli järjestyksen ylläpitäminen; uscim-

iniss;i muissakin maissa on tiitä nykyä poliisi-

palvelusta suorittava santarmisto. joka on soti-

laallisesti järjestetty, jossa on sekä ratsu- että

jalkaväkeä ja joka on sekä siviili- että so-

tilasviranomaisten käytettävänä. Venäjällä on

olemassa ,,erotettu santarmikunta", jonka pääl-

likkönä on sisäasiainministeri, mutta varsinai-

sena komentajana yksi hänen apulaisistaan; sii-

hen eivät kuulu linnoitussantarmikomennuskun-

nat ja kenttäsantarmieskadroonat. jotka hoita-

vat sotapoliisitehtäviä. J. F.

Santasaari 1. S a n t a h a minä ks. t. ja

Helsinki, historia.

Santa Teresa de Jesus [-rv'- ]icsu'sj ks. T e r e-

s i a.

Santavuori, jyrkänkö kukkula Ilmajoen ja Ku-
rikan pitäjien rajalla Kyröjoesta kappaleen mat-

kaa itäänpäin. Vuorella ja sen lähistöllä helmik.

24 p. 1597 oteltu taistelu lopetti nuijasodan

(ks. t.). Vuorella on kivilatomuksia. joita kan-

santarina väittää nuijamiesten varustusten jään-

nöksiksi, ja luurankoja sekä aseita kerrotaan

taistelupaikalta löytyneen vielä meidän päivi-

nämme. S:lle on puuhattu muistomerkkiä, mutta

sen pystyttäminen kiellettiin. .4. Es.

Santelipuu, nimitys erilaisille kalliille troo-

pillisille puulajeille. Keltainen 1. valkea
s. on useampien SavtaJum- (ks. t.) lajien, mutta

varsinkin K. albumin kovaa, kellertävää, paiko-

tellen punervaa, juovikasta, varsinkin lämmitet-

täessä t. hangattaessa voimakkaasti hyvälle tuok-

suvaa puuta. Saadaan varsinkin Itä-Intiasta ja

tuodaan kauppaan noin 1 m pitkinä, 7-30 cm
paksuina kappaleina. Käytetään hienoihin huone-

kaluihin, rasioihin, puuveistoksiin y. m. Jo van-

hana aikana se oli Intiassa ja Itä-Aasiassa" suu-

ressa arvossa m. m. sentakia, etteivät termiitit

kajoa puuhun. Nytkin sitä siellä paljon käyte-

tään uskonnollisissa menoissa. Puuta tislaamalla

saadaan ruusulta tuoksuvaa s.-ö 1 j y ä, jota käy-

tetään kaunistusaineissa. — Punainen s. on

raskas, tummanpunainen, varsinkin Itä-Intiassa

viljellyn hernekukkaiskasvin Pterocarpus santa-

linus puu, jota käytetään, paitsi puusepänteok-

siin, myös hienoksi jauhettuna väriaineiden val-

mistukseen, vernissoihin, hammasjauheisiin, kau-

nistusaineisiin y. m. — Useita muitakin puu-

laatuja nimitetään s:ksi. m. m. muutamia

r u u s u puit a. A". L.

Santerre [sätafr], Antoine Joseph (1752-

1809), ransk. vallankumousmies. ammatiltaan

oluenpanija; oli kansan johtajia sen tunkeu-

tuessa 20 p. kesäk. 1792 Tuileries-linnaan ;
tuli

koko Pariisin kansalliskaartin päälliköksi sain.

v. 10 p. elok., jolloin suojeli vangittua kuningas-

perhettä: oli sotaväen komentajana kuninkaan

mestauksessa; joutui johtaessaan Pariisin vapaa-

ehtoisia Vendeessa tappiolle syysk. 1793 ja van-

gittiin, mutta pääsi Robespierren kukistuttua

vapaaksi. •'• *
Santi. 1. Giovanni S. (k. 1494). it. maa

lari ja kultaseppä, Rafaelin isä. kotoisin Urbi-

nosta; Franeesehi'n oppilas, saanut vaikutuksia

Melozzo da Forli'lta. Hänen kaunein freskonsa

(Neitsyt Maria pyhimysten kera) on Cagli'n San

Domenico kirkossa, muista mainittakoon madon-

nan kuva Fanon Sta Croce kirkossa ja P. Se-

liäsi ianin kärsimys Urbinon San Sebastiano kir-

kossa. — 2. Raffaello S. ks. Rafael.
Santiago /-'"''-/ (esp., = PyhS .Jaakko). 1. Kau-
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punki Luoteis-Espanjassa, La Coruöan provinssin,

ennen koko Galician pääkaupunki (S. de Compos-
tela), rautatien varrella, Monte Pedroson itarin

teellä; 24,660 as. (1910). — Rakennustaiteelli-
sesi! merkittävä, pyhiinvaelluspaikkana kuuluisa
tuomiokirkko (rak. 1032-1211, mainio Portieo de
la Gloria), johon Espanjan suojeluspyhimys apos-

toli Jaakob Vanhempi legendaD mukaan on hau
dattuna, monta muuta kirkkoa ja luostaria. 1532
per. yliopisto (oikeusopillinen ja lääket. tiede-

kunta), yliopiston kirjasto (00.000 nid., paljon

käsikirjoituksia), ylempi porvarikoulu, seminaari,
normaalikoulu ; arkkipiispanistuin. Harjoitetaan
maanviljelystä, olut-, viilin

,
paperi-, suklaa- y. m.

teollisuutta ja pyhiinvaellusmuistojen valmistusta.
— S. syntyi suojeluspyhimyksen haudalle perus
tetun kirkon ympärille. Ennenvanhaan sillit oli

vielä suurempi merkitys kuin nykyään. — 2. Pro-
vinssi Etelä-Ameriikassa. Chilen tasavallassa, jok-

seenkin keskellä maata ; 14,672 km2
. 566,787 aa.

(1910). Pääelinkeinot maanviljelys (kastelulaitos-

ten avulla) ja karjanhoito. — 3. Edellämain. pro-

vinssin ja koko Chilen pääkaupunki (8. de Chile),

viljavassa, vaikka vähäsateisessa (328 mm v:ssa)
laaksossa Andes-vuoriston juurella 569 m yi. me-
renp., Maipohon laskevan, tulvien sa t .Uiden vah-
vojen rantapatojen väliin suljetun Mapochon var-
rella; 378,103 as. (1912), joukossa paljon saksa-

laisia, ranskalaisia, englantilaisia. —- Yhä uusiu-
tuvien maanjäristysten takia S:n talot ovat enim-
mäkseen yksikerroksisia. Pääkatu on 6 1

/2 km
pitkä puistotie Alameda. Keskustana on Plaza
de Armas-tori, jonka äärellä tuomiokirkko, arkki-
piispan palatsi, postin, intendentti- ja kunnal-
lisvirastojen rakennukset. Yli 20 kirkosta mai-
nittakoon vielä dominikaanikirkko ja Santa Claran
aunnain kirkko. Puolen toistakymmentä luosta-

ria. Moneda-palatsissa on presidentin asunto, mi-
nisteriöiden virastot, rahapaja, valtionarkisto

y. m. — Paljon oppi- ja sivistyslaitoksia: yli-

opisto (jesuiittain perustama 1743. suljettu 1839.

uudestaan avattu 1842: 1,000-kunta ylioppilasta),

taidekoulu, lääket. koulu, kauppa- ja teollisuus-

opisto, maatalousopisto, vuorikonlu, musiikkikon-
servatori, sotakoulu, arkkipiispallinen seminaari,
opettajaseminaareja, kansalaisopisto, kansalliskir-

jasto (163.000 nid.). tähtit. observatori, kasvit, ja

eläint. puutarha, useita teattereita, ooppera y. m.
Arkkipiispan, korkeimman tuomioistuimen y. m.
keskusvirastojen asuinpaikka. Harjoitetaan
monenlaista teollisuutta ja melkoista kauppaa.
Taaja raitiotieverkko. Rautateitä haarautuu
usealle suunnalle, m. m. Valparaisoon, lähimpään
merisatamaan. — S:o perusti 1541 Valdivia. Val-

lankumoukselliset San Martinin johdolla miehit-
tivät sen 1817. Seur. v. chileläiset 0'Higginsin
johdolla S:n luona saivat täydellisen voiton es-

panjalaisista. — 4. Linnoitettu kaupunki Kuban
saarella (8. de Oiiba), Orienten provinssin pää-
kaupunki. Kuhan itäpään etelärannikolla, kapea-
suisen, suurimmillekin valtamerialuksille päiis-

tävän laajan satamalahden rannalla. Kuhan pää-
radan itäpäässä; 61.513 as. (1914; 1907: 45,470,
joista 57$ värillisiä). - Maanjäristysten tukin

rakennukset melkein kauttaaltaan yksikerroksi-
set. Mainittakoon ent. kuvernöörin palatsi, tuo-

miokirkko (jossa Diego Velazquezin hauta). Se-

minaari, piispanistuin. Rautavalimoita, saippua-,
nahka-, sikari y. m. tehtaita. Läheisyydessä

rauta-, vaski- ja mangaanimalmikaivoksia. Vie
diiän malmeja, tupakkaa, kahvia, sokeria v. m.
Säännöllisel kulkuvuorot New Yorkiin ja Euroop-
paan. — S:n perusti Velazquez 1514. Oli Kuhan
pääkaupunkina v:een 1543 ja kauan aikaa Länsi-
Intian pääpaikka. Ransk. merirosvot ryöstivät
-ilä 1553, englantilaiset valloittivat sen 1662.

E. E. K.
S:n edustalla voitti heinäk. 3 p. 1898 vara-ami-

raali Sampsonin johtama anier. laivasto (4 linja-

Laivaa, 2 panssariristeilijää; yht. 57,500 tonnia.

4,000 miestä. 270 tykkiä) vara-amiraali Cerveran
johtaman esp. laivaston (4 panssariristeilijää,

2 torpedoaluksenhävittäjää; yht. 28,000 tonnia.
2,400 miestä, 148 tykkiä). Voittajat eivät menet-
täneet ainoatakaan laivaa, voitetut sitävastoin
koko laivastonsa ja miehistöstään 91.5^. — Tä-
män ratkaisevan meritaistelun jälkeen antautui
kenraaliluutnantti Toralin komentama S:n Iin

nanmiehistö (23.000) amerikkalaisille, jotka jo

kesäk. 22 p:stä 189S olivat kaupunkia piirittä

neet. -Iskm-.

5. Kaupunki Uaiti'n saarella, Santo Domingon
pohjoisosassa (8. de los Caballeros), Yaqui'n vai

rella; 8.000 as. Tuomiokirkko. Sikariteollisuuttfl.

— 6. Provinssi Keski-Argentiinassa (8. del Es-

tero); 103,016 km 2
, 227,003 as. (1912). — On pa

raasta päästä tasaista heinäaroa. johon Salado
ja S iladillo muodostavat laajoja suolarämeitä.

Pääelinkeinona karjanhoito; maanviljelys tuottaa
keinotekoisen kastelun avulla sokeria, vehnää, tu-

pakkaa, puuvillaa. — 7. Edellämain. provinssin
pääkaupunki, usein hävittävästi tulvivan Saladil-

lon I. Rio Duleen varrella, ratojen haarauksessa
12,000 as. (arv. 1904). — Tuomiokirkko; kansal
liskollegi, opettajatarseminaari. — Per. 1553. —
8. 8. de Guayaquil ks. G u a y a q u i 1. — 9. »9. dt

Guatemala ks. G u a t e m a 1 a 2. — 10. J a m a i

ean vanha nimi. F. K. K.
Santillana [-ilja'naj, 1 5 i ft o Lopez de

Mendoza (1398-1458). markiisi, esp. runoi-

lija, otti osaa valtiollisiin taisteluihin Juhana
TT:n aikana ja sotaan maurilaisia vastaan. Ve-

täydyttyään julkisesta elämästä syrjään hän an-

tautui kirjallisiin töihin. S. ei ollut mikään
omaperäinen kyky, mutta hänen merkityksensä
esp. runouden kehityksessä on silti hyvin suuri.

Täydellisesti perehtyneenä varsinkin Italian ja

Ranskan kirjallisuuteen hän tutustutti maamie
hiänsä näiden maiden parhaisiin tuotteisiin, otti

m. m. sonetin käytäntöön Espanjassa. Paitsi

kevyitä kansanomaisia lauluja (..serranillas").

jotka ovat parhaat hänen tuotteistaan, hän on

julkaissut kokoelman runomuotoon sepitettyjä

sananlaskuja. 77. Kr-n.

Santo Domingo /-<'-/. 1. Mulattitasavalta
Baiti'n saaren itäosassa (myös San Dnmitifjo.

virall. Republica Dominicana) ;
48.577 km 2

.

675,000 as. (1911), etupäässä mulatteja, vain
1
/3 neekereitä. valkoisia aivan viiluin. — Pinnan
muodostuksesta, ilmastosta y. m. s. ks. Ti a i t i 1.

- Uskonto katolinen (arkkihiippakunta), kieri

e-panjaa. Sivistys alhaisella tasolla: 191 t oli

590 koulua, joissa 20.45:', oppilasta. Yliopisto

Pääelinkeino maanviljelys tuottaa, paitsi vil-

jaa, sokeria (vienti 1913 78.900 ton.1. kaakaota

(19,500 ton.), tupakkaa, puuvillaa, banaaneja
y. m. Metsistä saadaan arvokkaita puulajeja.

Karjanhoito tuottaa vähiin vuotia vietäväksi.
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Vuorissa on mangaania, rautaa, vaskea, plati-

naa y. m. Espanjalaisvallan alkuaikana S. D :sta

lähetettiin emämaahan vuosittain 2 A
/4 milj. mk:n

arvosta kultaa. — Tiet huonot; rautateitä 282 km,
lisäksi plantaasirautateitä 362 km. Postitoimis-

toja 105; sähkölennätintoimistoja 16; kaksi

langatonta sähkölennätinasemaa (1911). Kauppa-
laivasto: 11 purjealusta, 1.541 rek.-ton. Sata-

missa (tärkeimmät S. D. ja Puerto Plata) sel-

vitettiin ulkomaisessa merenkulussa 0,8 milj. rek.-

ton. — Ulkomaankauppa 1913: tuonti (ravinto-

aineita 13,5 milj., puuvillateoksia 9,7 milj., rauta-

ja teräsvalmisteita 7 milj. mk.) arvoltaan

48 milj. mk., vienti (kaakaota 21, s milj., raaka-

sokeria 18,9 milj., tupakanlehtiä 5,8 milj. mk.,

banaaneja, kahvia, vuotia, puuta, vahaa) arvol-

taan 54,s milj. mk. Tuonnista tuli 66% Yhdys-
valloista, 18 % Saksasta, viennistä meni samoihin
maihin 53 % ja 20 %. — Rahayksikkönä Yhdys-
valtain kultadollari. V. 1912 perustettiin S. D:n
kaupunkiin kansallispankki, pääoma l

/a milj. dol-

laria. — Mitat ja painot v:sta 1913 metriset.

,— Valtiomuoto on alkuaan v:lta 1844. Halli-

tuksen etunenässä on 6 v :ksi valittu presidentti,

rinnallaan 7-miehinen ministeristö. Kongressin
edustajainkamarissa on 24 edusmiestä, senaatissa

12 senaattoria (valitaan 4 v:ksi). Paikallishal-

lintoa varten S. D. on jaettu 12 provinssiin.

Pääkaupunki S. D. 2. Ylioikeus on S. D:ssa,

lisäksi on 2 appellatsionioikeutta, 12 provinssi-

oikeusistuinta ja kunnissa alimmat oikeudet. —
Valtion tulot 23. s milj. (tullitulot 18,i milj.),

menot 23,2 milj. mk. (1915). Valtiovelka

75.i milj. mk. (1914). — Sotavoimaan kuuluu
nimellisesti 1,700 miestä. Merellä on tykkivene.

Lipusta ks. liitekuvaa Lippu (Dominica). —
Historia ks. Haiti, historia. — 2. Edellä-

main. tasavallan linnoitettu pääkaupunki, H'aiti'n

saaren etelärannalla viljavalla tasangolla Ozama-
joen suussa; n. 22,000 as. — Tyypillisimpiä esp.

1500-luvun siirtomaakaupunkeja. Tuomiokirkko,

jossa Kolumbuksen hauta v:een 1794. Muutamia
oppi- ja sivistyslaitoksia :

ylioikeuden, arkkipiis-

pan istuin. Satama huono, kauppa melkoinen.
— S. D:n. ensimäisen euroopp. kaupungin
Uudessa maailmassa, perusti 1496 Bartolomeo

Kolumbus. Englantilaiset hävittivät sen 1586,

maanjäristykset 1689, 1691. E. E. K.

Santoniini, karvasaineisiin kuuluva kem. yh-

distys, jota on n. 2% n. s. matosiemenissä 1. Tur-

kestanissa kasvavan Artemisia marUiman ku-

kissa. Värittömiä, hajuttomia, karvaanmakui-

sia kiteitä, jotka liukenevat alkoholiin ja eet-

teriin. Sulamispiste 170°C. Ollen s.-hapon lak-

toni se muuttuu alkalien vaikutuksesta tämän
hapon suoloiksi. Hieman myrkyllinen. Käyte-

tään sukkulamatoja poistavana lääkkeenä.

S. 8.

Santorin [-%'-] (< Santa Irene; uuskreik.

Thira, vanhan ajan Thera, joka muoto nyk. on
virallinen), Kreikkaan kuuluva saari Aigeian-

meressä, eteläisin Kykladeista: lähisaarilleen

91 km2
, 19,597 as. (1907). — Länteenpäin auke-

nevan puolikuun muotoinen S. ja sen sakarain

välissä oleva Thirasia (Therasia) niminen
saari ovat tulivuoren räjähdyksessä mereen
vajonneen tulivuorenkeilan jätteitä. Niiden väliin

syntynyt kraaterijärven tapainen lahti on keskim.
300 m syvä ja S. kohoo siitä aivan äkkijyrkästi

(pari m rannasta on jo 30-50 m syvää) S :n ulko-

puolisen rannan ollessa verraten loiva. Keskellä
lahtea on kolme tuliperäisen toiminnan merestä
nostamaa saarta Palaio Kaimeni (syntyi 198

e. Kr.), Mikra Kaimeni (1573) ja Nea Kaimeni
(1707-12). Viimeinen purkaus oli 1870, mutta
höyryjä nousee yhä ilmoille. S:n ydin on kiille-

liusketta ja kalkkikiveä, mutta päällä on vah-

voja nuoryulkaanisia aineksia, basalttia ja tuffia.

Korkein huippu Hagios Ilias on 567 m yi.

merenp. Jokia ja lähteitä ei ole; sadevesi kerä-

tään säiliöihin. Metsätön. Siellä missä vuori-

perusta on ennättänyt tarpeeksi rapautua, vil-

jellään menestyksellä viiniköynnöstä. Viiniä ja

pozzolanaa viedään saarelta. Pääkaupunki
Phira (Pliera), jossa n. 1,000 as., on länsi-

rannalla. Ent. pääkaupungin rauniokummussa
(Mesa Vuno) v:sta 1896 toimittamissaan kaivauk-

sissa saks. Hiller v. Gärtringen paljasti m. m.

paljo tärkeitä kirjoituksia. — Foinikialaisia aset-

tui S :lle toisella vuosituhannella e. Kr.
;
myö-

hemmin sinne muutti doorilaisia Kakoniasta

jotka 631 e. Kr. perustivat Afrikkaan tärkeän

Kyrenaikan siirtokunnan. Sittemmin S. menetti

merkityksensä. E. E. K.

Santoriini ks. Sementti.
Santos [sarjtuz], satamakaupunki Brasiliassa,

Sao Paulon valtiossa, Sao Vicente nimisen saaren

mantereenpuolisella rannalla, luonnostaan sangen

epäterveellisessä, mutta kuivausten avulla verra-

ten terveelliseksi muutetussa seudussa ; n. 35,000 as.

— Hallintorakennuksia. Satama mainio; suu-

rimmat valtamerialukset pääsevät siihen. Maail-

man tärkein kahvinvientikaupuuki ; vuosittain

viedään n. 9 milj. säkkiä kahvia. Useain euroopp.

höyrylaivayhtiöiden alukset käyvät säännöllisillä

kulkuvuoroilla S:ssa. V. 1912 selvitettiin sata-

massa 8,4 milj. rek.-ton. netto (1900: 1,7 milj.

rek.-ton.). Rautatie vie sisämaahan vuoriston

poikki Sao Paulon valtion kahviviljelyksille. —
Per. 1546. E. E. K.

Santos-Dumont [sarjtuz-dymö'], Alberto
(s. 1873), brasilialainen lentokoneenkeksijä, en-

simäinen, joka Euroopassa kohosi ilmaan moot-

toriaeroplaanilla (1906). Suunnitellut monta oh-

jattavaa ilmalaivaa ja lentokonetta.

Santti (lat. sanotus), pyhä. pyhimys.

M us., virrensävelmä. Nimitys on arvattavasti

alk. tarkoittanut katolisaikuisten pyhimysiuhlien

sekvenssejä. '• -K.

Santung (kiin., = ,,vuoresta itään"), rannikko-

maakunta Pohjois-Kiinassa; 149,600 km2
,

25,813,685 as. (1910). — S. käsittää Keltaisen-

meren kahteen osaan jakavan ison, verraten

matalavuorisen S:n niemimaan, sen länsipuolella

olevan vuoriston (korkein vuori Taisan 1,545

m; pyhiinvaelluspaikka) ja tätä puolikuunmuo-

toisesti ympäröivän tasangon, jonka halki virtaa

Keisarinkanavan leikkaama Hoangho. Vuoret

ovat karuja, niiden metsät hävitetyt, mutta vuo-

ristojen laaksot sekä lännen tasanko ovat tavat-

toman viljavat (vehnää, papuja, durraa, riisiä,

puuvillaa, hamppua, tupakkaa. öljysiemeniS

y. m.) ja taajaan asutut (S. on Kiinan taajim-

min asuttu maakunta). Saksalaiset ovat ruven-

neet käyttämään S:n suuria kivihiilirikkauksia.

He ovat myös rakentaneet radan Kiautsousta

maakunnan pääkaupunkiin T s i n a niin. —
Useilla lähetysseuroilla on S:ssa paljon lähetys-
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asemia. — Kahden saks. lähetyssaarnaajan mur-
haan vedoten Saksa 1897 miehitti Tsingtaun
§:n niemimaan etelärannikolla olevan Kiautsoun
lahden rannalla, ottaen sen Kiinalta vuokralle.

Vastapainoksi Englanti 1898 vuokrasi Weihai-
\vein S:n niemimaan pohjoisrannikolta. V. 1914
japanilaiset piirityksen jälkeen valloittivat

Tsingtaun. E. E. A.

San Yuste, oik. San G e r o n i m o de
yuste, entinen hieronymiittiluostari Länsi-Es-
panjassa; siellä Kaarle V oleskeli elämänsä viime
vuodet.

Säo Francisco /stnl -si'sku], joki Brasiliassa,
alkaa Minas Geraesin valtiossa 800 m yi. merenp.
u. 350 kni rannikolta, muodostaa Piraporan koh-
dalla koskia, virtaa pohjoiskoillista pääsuuntaa
Minas Geraesin ja Haluan valtioiden läpi, kään
tyy itään ja kaakkoon (virraten Bahian ja
Pernamlmcon, sitten Alagoasin ja Sergipen
rajalla), muodostaa 300 km:n matkalla koski

-

-arjan (Paulo Affonson koskissa Jatobän ja

Piranhasin viilillä joki putoo 84 m) ja laskeutuu
Piranhasin kohdalla 300 km suustaan tasangolle;
2,900 km, vesialue 645,000 km2 (lisäjoel venaten
vähäisiä). Höyryaluksilla kuljettava Piraporasta
Jatobäan 1,500 km ja Piranhasista mereen
300 km. Paulo Affonson kosket kiertää 117 km
pitkä rautatie ja etelästä päin valmistellaan
rautatietä rannikolta Piraporaan. E. E. h.
Saohing (myös Sauhing, Sauhsing), kaupunki

Itä-Kiinassa, Tsekiansnn maakunnassa, lähellä
Hangtsoun-lahden etelärantaa, kanavan varrella;
n. 500,000 as. Kuuluisa temppel .

Säo Jorge fsäu Sorzt /. Azoreilrin kuuluva
saari: 244 km 2

, 17.065 as. (1900). — Tuliperäi-
nen, korkein huippu 95 1 m yi. merenp. Tärkeim-
pänä elinkeinona karjanhoito. Pääkaupunki
Vellas.

Säo Luiz de Maranhäo [sää luiz <h marav-
)ä'u], Maranhäon valtion pääkaupunki Koillis-
P.rasiliassa. S. H. d. M. nimisessä lahdessa ole

van samannimisen suuren saaren länsirannalla:
n. 50.000 as. (1913). - Tuomiokirkko, karme-
liittakirkko, piispanpalatsi, hallintorakennus, kau-
pungintalo y. m. Brasiliassa suurta mainetta
nauttiva lukio ja kirkollinen seminaari. Piispan-
istuin \ :sta 1(179. Viedään ulkomaille puu-
villaa, sokeria, riisiä y. m. Per. 1612 ranska-
laisten toimesta.

Saöne fsönj ivanhan ajan Arar, sittemmin
SToMcono), joki itä-Ranskassa, Rhönen lisäjoki
oik.. alkaa Vosges'in departementissa Monts Fau-
cilles vuoristossa 172 m yi. merenp., virtaa etelä-

lounaista, sitten eteläistä pääsuuntaa Vosges'in
Haute-S:n, Cöte-d'Orin. S.-et-Loiren departement-
tien halki sekä Ain'in ja Rhönen departe
menttien rajalla viljavassa, taajaan asutussa
laaksomaisemassa, laskee LyonMn luona lihoneen:
482 km. Suurin 1 isä joki Doubs vas. S. on kulku-
kelpoinen 374 km Corresta alkaen. Siitä vie
< ;i nai du Centre Loireen, Burgundin kanava ja

.Marnen-S :n kanava Seineen. Itäkanava Maa-iiu
ja Moseliin sekä Rein-Rliöne-kanava Heiniin. Se
"ii Hanskan tärkeimpiä sisävesiteitä. /.'. E. K.
Säo Paulo /säu -lnj. 1. Valtio Etelä-Brasiliassa,

Paranän ja Atlantin valtameren välissä, pohjois-
ia etelärajoina Paranän lisä joet Hio Grande ja

Paranäpanema ; 290.S7ti km*, 3,200,000 as. (1913).
Hannikolla on kapea, alava rantakaistale

jonka sisäpuolella koboavain Serra do Mar
(1,200 m). Serra do Paranapiacaba ja Serra Cadias
nimisten vuorijonojen takana oleva ylätasankö
loivasti viettää Paranän laaksoon. 1 liuasto ranni-
kolla kuuma, kostea ja epäterveellinen (malaria,
keltakuume', sisämaan ylätasangolla vilpoinen

ja terveellinen. Laajoja aarniometsiä on var-
sinkin vuoristossa, ylätasangolla myös savanneja.
Vsukkaat. paulistit, ovat Brasilian ydinväes-
töä. varsinkin siirtomaakaudella tunnettuja tai

mokkuudestaan ja yritteliäisyydestään; heidän
toin n |»a n emi a a n olivat t ui k imus retkikunnat
Brasilian sisäosiin. Pääelinkeinona on erinomai
sestl menestyvä kahvinviljelyä; S. P:ssa korja-

taan n. V'j koko Brasilian kahvinsadosta ja vai

tion pääsatama Sautos on maailman tärkein

kahvisatama. Lisäksi viljellään sokeria, puuvil-

laa, tupakkaa, maissia, maniokkia y. m. Karjan
hoito verraten kehittymätöntä. Puuvilla-, villa .

rauta y. m. tehtaita. Rautatieverkko verraten

taaja. Pääkaupunki S. P. 2. - S. P:n siirto-

kunnan perusti port. de Souza 1532; sen nimi
oli alkuaan Säo Vicente. - 2. Edellämain. vai-,

tion pääkaupunki. Tiete joen varrella 500 km
rautateitse luoteiseen Santos nimisestä satama
kaupungista ylätasangolla Serra do Marin sisä-

puolella monen radan risteyksessä; 460,260 as.

(1913), kooltaan Brasilian toinen kaupunki.

Rikasten kahviplantaasien omistajien asuinpaik
kana S. P. on komeasti rakennettu, ollen Brasi-

lian uudenaikaisin kaupunki. Mainittakoon hai

liitto- ja oikeuspalatsit, oppilaitosten rakennuk
>et. teatteri, piispanpalatsi y. m. Suuri poly

teknillinen opisto, lainopillinen tiedekunta, lääket.

opisto. maanviljelyskoulu, opettajaseminaari,

Mackenzie college. Pasteur-laitos y. m. Harjoi-

tetaan kangas-, jalkine-, olut . tupakka- y. m.

teollisuutta. Sähköraitiotie. — s. Pm perustivat

jesuiitat 1554; tuli 1681 kapteenikunnan pää-

kaupungiksi. E. E. K.

Säo Paulo de Loanda ks. Loan da.
Saoshyans 1. Saoshyant, neitseestä syn

tyvä Zarathustran jälkeläinen, joka Persian mui-

naisen uskonnon tunnustajani käsityksen mu
kaan on aikojen lopulla esiin' xvii vapahtajana.

I. ./. P-ö.

Saostaminen 1. pr eBipi tätsi o n i. sakan

aiheuttaminen nesteeseen, tavallinen kemiallinen

prosessi. Kun kirkkaaseen liuokseen lisätään

ainetta, joka ennestään liuenneiden aineiden

kanssa muodostaa liukenemattoman yhdistyksen.

erottuu viimeksimainittu sakkana, s. o. se

saostutt. Sakan aiheuttava! aineet n. s. saos

timet voivat olla kaasuja, nesteitä tai kiinteitä

aineita, niin esim. hiilidioksidi saostaa kalkki

vedestä liitua, sinkki hopeasuolaliuoksista metal

lista hopeata. Muutamissa tapauksissa tapahtuu

saostaminen lämmön avulla. Vesi voi lisättynä

saostaa hydrolisöituvia aineita. S. on tapahtunut

täydellisesti, jos sakan muodostavaa ainetta ei

enää jää liuokseen ollenkaan. Jakosaosta
inisen avulla voidaan erottaa liuoksista useita

siinä liuonneina olevia aineita toisistaan. S:ta

käytetään esim. kem. analyysejä tehtäessä, kem.
teollisuuden tuotteita, esim. värejä valmistet-

taessa y. m. N. S.

Säo Thome [sati]. 1. Portugalille kuuluva
saari Afrikan länsirannikolla, rjuinean-lahdessa

267 km mantereesta 23' pohj. lev.
: 825 km2

.
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37,776 as. (1900). Muodostaa koillisessa olevan
Principe-saaren keralla port. siirtomaan S. T.,

939 km 2
, 42,103 as. (1900; 1909: 68,221 as.).

jota seuraavassa esitetyt tilastolliset tiedot kos-

kevat. — S. T. on kokonaan vulkaanista syn-

tyä, korkein huippu Pico de S. T. (2,142 m yi.

inerenp.) on sammunut tulivuori. Ilmasto kuuma,
epäterveellinen, vuotuinen sademäärä 1,066 mm.
Taajat aarniometsät peittävät vuorten rinteet.

Asukkaat suurimmaksi osaksi pakkopestauksella
mantereelta tuotuja neekereitä ja niiden jälke-

läisiä sekä joku määrä sekarotuisia: valkoisia

1,185 (1900). Erinomaisen hedelmällinen maa
tuottaa kaakaota (36,000 ton. 1913; Kultaran-
uikko ja Ecuador vain enemmän), vaniljaa, kiina

puunkuorta, kautsukkia. kaikenlaisia kuuman
ilmaston hedelmiä y. m. Rappiolla ollut taloudel-

linen elämä on viime aikoina elpymässä. Tuonti
arvoltaan 9,7 milj., vienti 40,e milj. mk. (1913).

Satamissa kävi 0,3 milj. rek.-ton. (1911). S. T:n
saarella on 14 km pituinen rautatie. Postitoimis-

toja 7. Hallinnon etunenässä on kuvernööri.

Siirtomaan tuloarvio v:lle 1913-14 4,o milj.,

menoarvio 4,3 milj. mk. — S. T:n löysivät port.

de Santarem ja de Escobar 1470; se oli silloin

asumaton. Ensimäinen vakinainen asutus syntyi

1493. — 2. Edellämain. siirtomaan pääkaupunki
S. T:n saaren koillisrannalla ; n. 3,000 as. Kuver-
nöörin ja piispan istuin. Kaapeli mantereelle.

Satama suojainen. Sen kautta kulkee saaren
kauppa. E. E. K-
Säo Vicente [näu vise'nte], (Cabo dc S. V.,

vanhan ajan Promon torinm Sacrum), Portuga-
lissa oleva, Euroopan lounaisin kärki 8°59'42"

länt. pit., jonka edustalla useita tärkeitä meri
taisteluja on taisteltu. — Kesäk. 28 p. 1693 voitti

Tourvillen kreivin johtama ransk. laivasto vara-

amiraali Rooken komentaman engl.-holl. laivas-

ton. — Tammik. 16 p. 1780 Sir Rodneyn joh-

dossa oleva engl. laivasto voitti esp. laivaston.

jonka päällikkönä, oli amiraali Langara. — Hel-

mik. 14 p. 1797 Sir John Jervisin johtama engl.

laivasto voitti amiraali Cordoban komentaman
esp. laivaston. — Heinäk. 5 p. 1833 pedristit (Dom
Pedron puoluelaiset)

, joita engl. vara-amiraali

Sir Charles Napier johti, voittivat miguelistit

(Dom Miguelin kannattajat). -Iskm-.

Sapanpuna ks. B r a s i 1 i i n i.

Sapatti ks. S a b 1) a t t i.

Sapeli (ruots. mbel, saks. Säbel)

lyömämiekka. — S a p e 1 i h i h n a

e" p 6 e.

Sapeliantilooppi (Ory.r), a fr. a

komeita 2-2,4 m:iä pitkiä, hartiain kohdalta n
1,2-1,3 m:iä korkeita eläimiä, joilla on metrin pi-

tuiset t. pitemmätkin, vinosti taapäin suuntau-
tuneet, suorat t. vähän kaarevat, terävät sarvet.

Pääväriltään kellanval-

kea, mustasarvinen p a s-

s a n. buurien G e m s-

b o c k (O. capcnsis), asus-

taa parittain t. pienissä

ryhmissä Etelä-Af rikan
aroilla. Hyvin samanlai
nen sekä kooltaan, muo-
doltaan että väriltään on
beisa (O. beisa), joka
asustaa Koillis-Af rikassa.

(S.H.) Beisa. Se on usein kuvattu

yksiteräinen

ks. P o r t e-

ntilooppisuku,

egypt. muistomerkeissä ja näyttää olleen kesy-
tetty — Aasiaan vietynä myös israelilaisten ja per-
sialaisten keskuudessa. Samoille seuduin kuin
edellinen sekä kauemmaksi länteen on levinnyt
..arolehmä" (O. leticoryx); sekin oli aikoinaan
kotieläimenä Egyptissä. /. V-s.

Sapelipistin ks. Pistin.
Sapelitupsu ks. P o r 1 e-e p e" e.

Sapfo ks. S a p p h o.

Sapieha [-e-], puol. ruhtinaallinen suku, joka
näytteli tärkeätä osaa Puolan puoluetaiste-
luissa; sen jäsenistä mainittakoon. Lew S.

(1557-1633) ; hän vaikutti osaltaan Sigis-

mund lll:ii kuninkaaksi valitsemiseen; kokosi
ja julkaisi Liettuan suurkanslerina Liettuan
statuutin, taisteli 1625 Liettuassa Kustaa II

Aadolfia vastaan. J. F.

Sapienti sat (lat.), viisaalle kylliksi (vihjettä).

s. o. viisas ymmärtää vähemmästäkin.
Sapilaat, kaksi sileää ja ohutta salkoa, joilla

kahden hengen ru'ot, suovat 1. saatot kannetaan
latoon tai pielekseen pantaviksi. U. T. S.

Sapindaceae, yli 1,000 etupäässä tropiikeissa

kasvavaa lajia sisältävä kaksisirkkaisheimo su-

kua vaahterakasveille. Hyvin kovapuisia pensaita
t. puita, useat kiipijäkasveja. Kukat tav. vähä
pätöiset, vinosti vastakohtaiset, 4-5-lukuiset.

Hedelmä vaihteleva. Useiden lajien hedelmiä
syödään, monet ovat lääkekasveja. Meillä viljel-

lään hevoskastanjaa [JSsculus, ks. t.)

koristepuuna. K. L.

Sapium, Eujrfiorbiacece-heimon kasvisuku. Sui-

kealehtisiä puita t. pensaita, joista monista Etelä-

Ameriikassa kasvavista lajeista, varsinkin 8. ve-

mmista saadaan kautsua. Itä-aas. Ä. sebiferumin
kiinalaisen t a 1 i p u u n siemenistä saadaan
teknillisesti käytettyä rasvaa. K. L.

Sapo [-ä-J (mlat.), saippua.

Sapokarboli, lysolin (ks. t.) tapainen desin-

fektsioniaine. 8. S.

Saponaria officinalis, suopa y r 1 1 i, Caryo-
jriiyllucece-heimoon kuuluva, monivuotinen, noin
1
/s m korkea, pitkäjuurakkoinen, suuri-, valko- t.

punertavakukkainen yrtti. Meillä koristekasvina

puutarhoissa. Koko kasvi sisältää saponiinia, ja

etupäässä sen juurakkoa käytetään hienojen vaat-

teiden pesussa, ennen myös lääkeaineena. K. L.

Saponifikatsioni, saippuan muodostus.
Saponiinit, ryhmä värittömiä, glykosidin ta-

paisia kem. yhdistyksiä. S :eja on useiden kas-

vien eri osissa, niin esim. Saponarian ja Senegan
juurissa, Q uittajan ja Guajacum-la,]ien kuoressa

j. n. e. Amorfisia, myrkyllisiä, makeahkon kar-

meita, kuivana aivastuttavia aineita, jotka liuke-

nevat helposti veteen voimakkaasti vaahdoten.

Hydrolysoituvat mietojen happojen vaikutuk-

sesta muodostaen eri sapogeniineja sekä

sokerilajeja. S. 8.

Saponiitti 1. s a i p p u a k i v i on tiivis, peh-

meä ja koskettaessa rasvaiselta tuntuva ser-

pentiininsukuinen kivennäinen.

Sapor (Sahpur, Sapur), useiden sassanidien su-

kua olevien Persian kuninkaiden niini. 1. S. I

(k. 272), tuli hallitukseen 241, kävi onnellisia so-

tia roomalaisia vastaan ja otti vangiksi keisari

Valerianuksen, mutta joutui tappiolle taistelles-

saan Palmyran Odenatusta vastaan. — 2. S. II

Suuri (k*. 379), hallitsi v:sta 309. taisteli vaih-

televalla onnella Rooman keisareita vastaan: kei-
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-ari Julianus voitti hänet 363, mutta tämän kuo-
leman jälkeen Jovianus teki S:n kanssa häpeäl-

lisen rauhan luovuttaen hänelle Eufratin itäpuo-

lilla olevan maan ja Armeenian. J. F.

Saporogit, oikeammin : / a p o r o g i t ks. K a-

- a k a t.

Sappa (amer. .suom.. < engl. shop), kauppa-

puoti ; työpaja.

Sappanpuu ks. Csesalpinia.
Sapper [zappsr], Karl (s. 1866). saks. maan-

tieteilijä ja tutkimusmatkailija, tehnyt v:sta

1880 useita malkoja ja laajoja tutkimuksia Viili-

^meriikassa ja .Meksikossa, maantieteen profes-

sori v:sta 1902 Ttibingenin, v:sta 1010 Strass

burgin yliopistossa. Julkaissut: »Grundriss der

physikalischen Geographie von Guatemala" (1894:

Petermanns Mitteilungen) , ..Das nördliche Mit-

telamerika'' (1S97), ,,Mittelamerikanische Eteisen

und Studien aus den Jahren 1888-1900" (1902).

Sapplio f-phC/J (lesbol. Psappltö). kreik. runoi-

lijatar, kotoisin Lesbos-saarelta, joko Mj'tilenestä

tai Eresoksesta (7 :nnen ja 6:nnen vuosis. vaih-

teessa e. Kr.). S. oli monodisen (= yhden henki-

lön laulettavan) lyriikan (tunnelmalaulun) etevin

edustaja. Hänen Lesboksen aiolilaisella murteella

sepitettyjen runojensa jäännöksissä ilmenee vai

tava intohimon voima ja samalla lumoava aito-

naisellinen sulous. Se tunteiden hehku, mikä hä-

nen lemmenlauluissaan purkautuu, ei kohdistu

miehiin, vaan kauneihin neitosiin, jotka ovat hä-

nen seurapiirinään. Hänen häälauluistaan huo-

kuu herttaista leikillisyyttä Kreik. runomuoto-
jen kehityksessä hänellä on hyvin tärkeä sija.

Lesboksen ylimystön jäsenenä hän sai säätytais-

telujen aikana kokea säätyläistönsä ki>Mal<>it a
;

niinpä hän jonkun aikaa eli maanpakolaisuudessa.
Muutan hänen kansalaisensa pitivät „puhdasta,

orvokkiseppeleistä" S:oa mitä suurimmassa kun-
niassa. Mutta kun kreik. kulttuurielämän keski-

piste oli siirtynyt Ateenaan, jossa naisen asema
oli alhaisempi ja epävapaampi kuin Lesboksessa,

sukeutui S:n nimen ympärille kokonainen häväis-

tystarusto. M. m. kerrottiin naurettavana jut-

tuna, että S. oli silmittömästi rakastunut kaunii-

seen Phaoniin ja että hiin. tämän hylkäämänä,
sammuttaakseen lemmenliekkinsä. oli heittäyty-

nyt Leukas-kalliolta (ks. t.i. O. E.
'/'.'

Sappi, maksan erittämä ja sappirakkoon (ks. t.)

keräiintyvä kellertävän tai ruskoahtavan vihe-

riä neste, joka sappitiehyttä myöten valuu suo-

leen vaikuttaen siellä sulattavasti varsinkin rasva-

aineisiin (ks. Ruuansulatus). S. sisältää

paitsi musiinia sappihappoisia (glykokoli- ja

taurokolihappoisia) suoloja ynnä veren väri-

aineesta muodostuneita s. väriaineita, joita ero-

tamme kaksi lajia, punertavan keltaisen bilirubii-

nin ja vihreän biliverdiinin. M. />'.

Sappihapot, sapessa tavattava! hapot glykoli-

ja taurokolihapot, jotka sapessa esiintyvät alkali-

suoloina.

Sappikivi, sappirakossa esiintyviä, sappiväri-

aineista, kolesteriinista ja kalkkisuoloista muo-
dostuneita kiviä, jotka tunkeutumalla sappitie-

hyeen tukkeavat tämän synnyttäen milloin lie-

vempiä kivun kohtauksia, milloin kovin ankaria-

kin taudintiloja. vrt. Sappiki vikohtau s.

.1/. OB.
Sappikivikohtaus, sappikiviähky, sappirakossa

tuontuostakin tavattavien kivien (ks. Sappi-

kivi) tunkemisesta ja takertumisesta sappi-

rakosta suoleen johtaviin tiehyiin (ducttis cysti

rits ja durtus choledorhus) syntynyt tila, jossa sa-

pen tyhjentyminen suoleen estyy. S. esiintyj

aluksi sairaloisena tuntumuksena maksassa, jota

usein seuraa ylenannatus, tahi kehittyy äkki

arvaamatta tavattoman tuskallinen kourrstusmai
nen kipu (hepatalgia) sydänalan oikeassa puolis-

kossa, joka käy sangen araksi koeteltaessa. Jos
sappitiehyt jää vähän pitemmäksi ajaksi tukkeuk-
siin, niin syntyy sapenerittymisen vaikeutuessa
n. s. keltatauti, s. o. sappiväriainetta tunkeutuu
vereen. Hoito on monipuolinen, vaatien toisaalta

ruuanjärjestelyä ja si.sällistä lääkitsemistä, m. m.
erikoisten kivennäisvesien käyttämistä, toisaalta

sappikivien poistamista operoimisella. M. Oli.

Sappikivikouristus (hepatalgia) ks. S a p p i

kivikohtau s.

Sappikivitauti, taudintila, joka aiheutuu sappi

kiven muodostumisesta ja sen matkaansaattamista
taudinilmiöistä. ks. Sappikivi ja Sappi-
kivikohtaus.
Sappikiviähky ks. Sappikivikohtaus.
Sappimyrkytys ks. K e 1 t a t au 1 i.

Sappineste k s. S a p p i.

Sappirakko, se rakontapainen muodostuma, jo

hon maksan erittämä sappi (ks. t.) kokoontuu
sieltä johtuakseen suoleen.

Sappirasva ks. K o 1 e s t e r i i n i.

Sapporo, kaupunki Japanissa. Jesson pääkau
punki, saaren länsiosassa lähellii Isikari-lahden

rantaa; 70,084 as. (1908). — Maanviljelyskoulu,

museo. Sahoja, myllyjä, olutpanimolta.

Saprofyytit ks. Mädänsyöjät.
Saprolegniaceas ks. Leväsienet.
Saproli, sekoitus korkeassa lämpötilassa kie-

huvia hiilivetyjä ja (n. 25-40%) raakaa kresolia.

Tummanruskea neste. Liukenee vain osaksi ve-

teen. Käytetään desinfektsioniaineena. 8. S.

Sapsojärvi. järvi Sotkamon reitissä
(ks. t.), Sotkamon kirkonkylän eteläpuolella.

S :stä pistää pitkänä lahtena kaakkoon Pieni

Sapsojärvi ja etelässä yhtyy S:een leveällä sal-

mella (Sotkamoni Kiantojärvi. S:n länsipuolella

sijaitsee Vuokatti.

Sapöörit (ransk. sapcur < aape = ampumakai-
vos), ne teknilliset joukot, joiden tehtävänä al-

kuaan oli kaikkien maanpäällisten maatöiden suo

rittaminen, kun taas miinoitt a j a t suorit-

tivat maanalaiset työt. Nykyään samat joukot

tekevät kaikki maatyöt, jonka vuoksi tämä ni

mitys on vanhentuneena joutunut käytännöstä

useissa armeioissa ja sen sijalla on nimitys mii-

noittajat. Muutamissa armeioissa nimitys on säi

lvnvt (niin esim. Venäjällä ja Ranskassa).
M. r. Tl.

Sara ks. Sarat.
Saradi (ransk. oharade). tavuarvoitus, arvoi

tus, jossa arvattavaksi on asetettu jonkin sanan
tavut ja itse sana. jotka sanoin kuvaillaan, tav.

runomuotoisesti.

Saragossa [-o'-] (Zaragoza). 1. Provinssi Koil

li- Espanjassa, Axagoniassa Ebron ympärillä;

17 124 km-, 460,557 as. (1913). — 2. Edellämain.

provinssin ja ent. Aragonian kuningaskunnan
pääkaupunki Ebron oik. rannalla lluerva ja Gal

lepo nimisten lisäjokien suussa viljavassa, hyvin

kastellussa keitaassa Aragonian arolla monen ra-

dan risteyksessä; 111.704 as. (1010). — Suurin
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osa S:aa on vanhanaikaisesti, säännöttömästä ra-

kennettu. Huomattavia rakennuksia: goot. tuo-

miokirkko Seo (1119-1520), tuomiokirkko Nuestra

Sefiora del Pilar (aloitettu 1681), San Pablo-

kirkko (1259), ent. luostari Santa Engracia, ara-

bialaisaikainen kastelli Aljaferia, Aragonian ku-

ningasten asunto, pörssi (1551), arkkipiispan-

palatsi, useiden aatelissukujen linnat, oikeus-

palatsi y. m. Ebron yli vas. rannalla olevaan

Arrabal nimiseen esikaupunkiin vie m. m. 7-kaa-

rinen, 1447 rak. kivisilta. Oppi- ja sivistyslaitok-

sia: 1474 per. yliopisto (oikeusopillinen, lääket.,

filosofis-hist. tiedekunnat), kirjasto, museo, taide-

akatemia, pappisseminaari, eläinlääkärikoulu,

normaalikoulu, pari teatteria y. m. — Aragonian
kenraalikapteenin, arkkipiispan (v:sta 1317), ap-

pellatsionioikeuden asunto. — Harjoitetaan verra-

ten vähäistä rauta-, nahka-, juomatavara-, kan-

gas-, saippua- y. m. s. teollisuutta, melkoista maa-
laistuotteiden kauppaa. — Puistotie Paseo de las

Damas vie etelämpänä olevalle Derrero nimiselle

ent. luostarille ja Aragonian-kanavan varrella

olevaan satamaan. — S. oli vanhalla ajalla al-

kuaan Salduba niminen. Augustus perusti sinne

Ctesarea Augusta (< Ccesaraugusta < S.) nimi-

sen sotilassiirtolan. Maurilaiset valloittivat S:n
712, menettivät sen 1118. E. E. K.

S:n luona elok. 20 p. 1710 sotamarsalkka Star-

hembergin johtamat keisarilliset, englantilaiset,

hollantilaiset ja portugalilaiset (22,000) voittivat

keuraalikapteeni, markiisi de Bay'n komentamat
espanjalaiset ja ranskalaiset (20,000). Voittajain

mieshukka 7,5%, voitettujen 50%. Taktillinen

arvo 1.3. — Kesäk. 15 p.—elok. 14 p. 1808 piiritti

divisioonankenraali Verdier'n komentama ransk.

armeia turhaan S:aa, jota kenraalikapteeni Don
Jose' de Palafoxin johtamat espanjalaiset sotilaat

ja porvarit urhoollisesti puolustivat. — Toista-

miseen piiritti S :aa jouluk. 19 p. 1808— helmik.

20 p. 1809 marsalkka Lannes'in komentama
50,000 miehen suuruinen ransk. armeia, joka sen

viimemain. päivänä valloitti. Kaupunkia puolus-

tivat tavattoman urhoollisesti de Palafoxin esp.

joukot, jotka alkuaan olivat 30.000 mielien, mutta

S:n kukistuttua ainoastaan 8.000 taistelukuntoi-

sen suuruiset. S:n kaduilla ja taloissa käytiin

23 päivää mitä kiihkeintä taistelua. Piirityksen

aikana hupeni S :n asujamisto 1
/3 :ksi. -Iskin-.

Saraheinä ks. Sara t.

Sarai ks. Kultainen o r d a.

Sarajevo (myös Serajevo, turk. Bosna Se-

rai), linnoitettu kaupunki Itävalta-Unkarissa.

Bosnian pääkaupunki Bosnian kaakkoisosassa

kauniissa asemassa jylhän vuoriston ympäröi-
mässä laaksossa, ratahaarauksessa Miljackan var-

rella 15 km sen laskusta Bosnaan; 51,919 as.

(1910; 1S95: 40,543 as., joista 17,158 muhametti-
laisia, 10,672 roomal.- ja 5.858 kreik. -katolista,

4,058 juutalaista). — Jyrkkä- ja kapeakatuisen,

puutarharikkaan, itämaisesti rakennetun muha-
mettilaiskaupungin juurella on laaksossa länsi

mainen kristittyjen kaupunginosa. Kymmenkunta
kirkkoa ja luostaria, satakunta moskeiaa, joista

merkillisin Begova Dzamia (rak. 1465) 45 m kor-

keine minareetteineen ;
basaari, vanha linna, ent.

kuvernöörin konakki, maakuntahallituksen pa-

latsi, virastojen ja koulujen rakennuksia, kasar-

meja y. m. huomattavia rakennuksia. Maakunta
hallituksen, ylioikeuden, roomal.-katolisen arkki-

26. VIII. Painettu »/4 16.

piispan, kreik. -katolisen metropoliitan ja muha-
mettilaisen reis-ul-uleman asunto. Ylälukio, ylä-

reaalikoulu, tyttökoulu, hengellisiä seminaareja,
kauppakoulu, museo, teatteri y. m. S:sta 29 km
päässä on Bjelasnican ilmat, observatori (2,067 m
yi. merenp.). — Suuri tupakkatehdas, kangas-,

rauta- y. m. sekalaista teollisuutta. Kauppa mel-

koinen. — S:n paikalla lienee ollut roomal. soti-

lassiirtola. Myöhempi S. per. 1262. V. 1463. sen

valloitti turk. Kurai khan, joka sitä laajensi ja

kaunisti. Prinssi Eugen miehitti S:n 1697 muu-
tamaksi tunniksi, mutta vasta 1878 itävaltalaiset

Philippovichin johdolla sen lopullisesti valloitti-

vat. V:sta 1850 Bosnian pääkaupunki. Kesäkuussa
1914 serbialaisten S:ssa toimeenpanema arkki-

herttua Frans Ferdinandin murha oli lähimpänä
ulkonaisena aiheena elokuussa puhjenneeseen suur-

valtainsotaan. E. E. K.
Sarakasvit (Cyperacece), noin 3.000 lajia kä-

sittävä yksisirkkaisheimo, yleensä moni-, harvoin
1-vuotisia, ulkoasultaan heiniä muistuttavia ruoho-

kasveja. Varsi on melkein aina 3-kulmainen, täy-

teinen. Lehdet hajanaisessa asennossa, niiden tup-

pien reunat yhteenkasvaneet, kieleke puuttuu
(eroavaisuuksia heinäkasveista). Pienet, mitättö-

män näköiset 2- t. 1 -neuvoi set kukat ovat tav.

tähkylöissä, jotka yhtyvät tähkiksi, mykeröiksi
t. viuhkamaisiksi kerrotuiksi kukinnoiksi. Kehä
on vähiin kehittynyt (sukasia t. karvoja) t. 'puut-

tuu. Heteitä tav. 3, ponnet niissä palhoihin ty-

vellään liittyviä. Emiö 2-3-lehtinen, hedelmä
pähkylä. Tuulensuosijoita. Useimmilla on juu-

rakko, pitkä t. lyhyt, jälkimäisessä tapauksessa

syntyy likekkäisen silmumuodostuksen johdosta

mätästävä kasvutapa. S:eja kasvaa ympäri maa-
pallon, etenkin kosteilla ja suoperäisillä paikoin,

mutta tärkeimmät ne ovat pohjoisissa lauhkeissa

ja kylmissä maissa, joissa ovat varsinkin eräi-

den niittymäisten soiden pääkasveja. Meillä on

heimo toiseksi lajirikkain. Tropiikeissa on laji-

rikkain suku Cyperus, pohjoisempana Carcx.

Rehukasveina s. ovat vähäarvoisia, vaikkei niin

arvottomia kuin tähän asti on luultu. — S :eja

ja heiniä on tähän asti pidetty lähisukulaisina.

Nykyisen, paljon kannatusta voittaneen käsitys-

tavan mukaan on niiden sukulaisuus verraten

kaukaista. S. johdetaan liljakasveista loppu-

tuloksena suuresta sopeutumisesta tuulensuosi-

joiksi. K- Li.

Saramonjoki, Pielisen pohjoisimpaan peruk-

kaan (Lautiais-järveen) läheisesti liittyvän Yli-

kylänjärven itärannikolle laskeva joki, alkaa

Kuhmoniemen pitäjän eteläosista (Rajapuron

nimisenä). Tärkeimmät sivujoet ovat vasemmalta

laskevat Palojoki (Parva-, Muje- ja Palojärvistä

y. m.) ja Kuohatinjoki (Kuohatinjärvestä). Huo-

mattavin koski, Buokkalankoski, sijaitsee lähellä

S:n suuta; putouskork. 1.6 m, hevosv. määrä
keskiveden aikaan 128, mylly ja vanutuslaitos.

L. Il-n en.

Sarana, taipuva (metallista, toisinaan puusta

ja nahastakin tehty) liitoslaite, jota käytetään

aukkoja (ovia, ikkunoita, veräjänaukkoja, laati-

koita) sulkevien osien nivelinä. K o u k k u-

s:ssa on kaksi osaa, tappikoukku ja silmus,

tappi-s:ssa kolme, ulkokappale, tämän loveen

tai loviin sopiva sisäkappale ja näitten silmuk-

siin sopiva yhdistävä tappi. Po P-o.

Saransk [-a'-], piirikunnan pääkaupunki Itä-
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Venäjällä, Penzan kuvernementin koillisosassa

Sarankan laskussa Insariin, rautatien varrella;

15,281 as. (1910). -— Muutamia oppilaitoksia, sai-

raala, luostari. Sekalaista, maataloustuotteisiin
perustuvaa teollisuutta. — Per. 1600-luvun alussa.
— S: n piirikunnassa asuu mordvalaisia
parissa kymmenessä kyläs-ii.

Sarapulj [-rä'-J, piirikunnan pääkaupunki Itä-

Venäjällä, Vjatkan kuvernementin itärajalla Ka-
man oik. rannalla; 19,658 as. (1910). -— Kym-
menkunta kirkkoa, luostari, moskeia. reaalikoulu,

naislukio, sairaala. Harjoitetaan melkoista nahka-

y. m. teollisuutta (jalkineita valmistaa n. 3,000

henkeä) ja puutavara-, pellava- sekä viljakaup-

paa. Jokisatama. — Mainitaan ensi kerran 1596.
- S :n piirikunnassa (14,917 km 2

, 516,800
as. 1913) asui 1897 35,000 votjaakkia ja 2,000
tseremissiä (kymmenes osa piirikunnan silloi-

sesta asukasmäärästä). (E. E. K.)

Sarasate [-ä'tej, Pablo de (1844-1908), esp.

viulutaituri. Esiintyi jo 10-vuotiaana Madridin
hovissa, jolloin sai kuningatar Isabellalta lah-

jaksi kallisarvoisen Stradivarius-viulun. Opiskeli

Pariisissa 1856-59. Saavutti maailmanmaineen
soittonsa pettämättömällä sävelpuhtaudella, har-

vinaisella tekniikalla ja tenhoavalla soinnilla.

/. K.

Saraseenit (lat. saractfni), Ammianus Marcel-

linuksen mainitsema kansa Jemenissä, jonka
nimeä keskiajalla ruvettiin käyttämään arabia-

laisista ja muhamettilaisista yleensä. Sana joh-

detaan tav. arab. sanasta sarqipn - itäiset.

K. T-t.

Sarat (Carex), yli 500 lajia sisältävä, etu-

päässä lauhkeissa ja kylmissä vyöhykkeissä kas-

vava suku sarakasvien heimoa. Eräistä erilai-

suuksista heiniin verraten ks. Sarakasvit.
Varret ja 3 riviin asettuneet lehdet ovat tav.

runsaasti piihaponpitoisia, siitä syystä kovia ja

leikkaavia. Kukat 1 -neuvoisia, 1- t. 2-neuvoisissa

tähkissä, jotka ovat varren latvassa tav. eri-

laisina kerrottuina kukintoina, hedekukat t.

-tähkät latvimmaisina. Vain 1 meikäläinen laji

on 2-kotinen. Hedetähkät yksinkertaisia, useam-
mista keilattomista, 3-heteisistä, suojuslehtien

hangoissa sijaitsevista kukista muodostuneita.
Emitähkät kerrottuja. Kukin kukka sijaitsee

niissä pienellä kukinnon haaralla, jossa esilehti

muodostaa tupen tapaan pullomaisen, puuttuvaa
kehää tavallaan korvaavan puli ak o n (utri-

culus), jonka hangassa 2- t. 3-lehtisen emiön
muodostama emikukka sijaitsee. Pullakon suusta

pistävät luotit esiin. Kuta-
kin 1-kukkaista tähkylää
suojaa tähkäsuomu,
suojuslehti, joka eri lajeilla

/ " «M on erivärinen. määräten

/ i 7 \]\ I
usein tähkän värin. He-

f \ f
* / i lii/n delmä on pähkylä, joka

kypsyttyäänkin pysyy pul-

lakon sisässä. S. ovat
meillä hyvin yleisiä, kas-

vaen, useinkin erityisinä

sarakasvustoina, soilla, suo-

peräisillä niityillä. rau
noilla j. n. e., muutamia
lajeja myös kuivilla pai-

(S.H.) A Keltasnra. B koill:l - Lajiluku meillä 76.

Kalpea sara. Tavallisimmat avoimien

soiden s. ovat: rihmasara (G. filiformis),

kastisara (G. irrigua), liejusara (G. li-

mosa), juurtosara (G. chordorrhiza), h i v u s

sara ( C. pauoiflora) ja pullosara (G. rosl-

rata); märkien niittyjen s.: jokapaikan
sara (G. Goodenoughii), mätässara (G. vce-

spiiosaj, tähti sara (G. echinata), harmi-
sara (G. canescens) ja keltasara (G. flavq)--.

rantojen s. : 1 a p i n s a r a (G. vesicaria

)

, pullo-
sara ja viilosara (G. acuta) ; suoperäisten

metsien s.: pallosara (G. globularis) ja

lustesara (G. loliacea). Lihavaperäisissä mel

sissä kasvaa sormisara (G. digitata), kan-

kailla y. m. kanervisara (C. ericetorum),

rinneniityillä, teiden varsilla y. m. kalpea
sara (G. puileseen*) ja jänön sara (G. lepo-

rina). Harvinainen, varsinkin lentohiekkakentillä

ja -rannoilla Etelä-Suomessa kasvava on pitkäjuu-

rakkoinen hietasara (G. arenaria), jota uiko

mailla paikoitellen käytetään lentohiekan sitomi-

seen. Monet s. muodostavat varsinkin meillä huo-

mättävän osan karjalle syötettävästä ..heinästä".

K. L.

Saratoga Springs fsär9to'ug3 -z], kaupunki ja

kylpylaitos yhdysvalloissa, New Nurkin valtion

itäosassa rata risteyksessä 19 km Hudson-joen
länsipuolella Albany'sta pohjoiseen: 12.09:; as.

(1910). — Suurenmoiset hotellit 20,000 vierasta

varten, halli (tilaa 5,000 hengelle), kilpa-ajorata

y. m. Terveyslähteet, luvultaan 40. ovat raudan-,

jodin- ja rikinpitoiset. — Lähetetään kauppaan
paljo terveysvesiä. Harjoitetaan patenttilääke-,

rohdos- y. m. s. teollisuutta. — Läheisyydessä
Saratoga-järvi ja Ballston Span kivennäislähteet.

(E. E. K.)

S. S :n luona kenr. Gatesin johtamat ameriikka-
laiset (20,000) lokak. 17 p. 1777 pakottivat joka
taholta saartamansa engl. armeian (5,800) antau-
tumaan. Ameriikkalaiset anastivat suuret joukot
ampumavaroja ja aseita.

>
-Islan-.

Saratov f-rä'-/. 1. Kuvernementti (ven. Sara
tovskaja gubernija) Iso-Venäjän itäosassa Volgan
länsipuolella: 84.494 km2

,

'

3,185,400 as. ia rv.

1913), 37 km 2 :llä. — S. on, vuorenseinämällä vai

kuttavaa korkeata Volgan vuorirantaa lukuun-
ottamatta, pääasiassa etelään ja länteen viettävää,

keskellä kumpuista, etelässä aromaista tasankoa,

johon joet ja purot ovat uurtaneet syviä laak-

soja. Maa on enimmäkseen mustaamultaa. Suu
rin osa vesistä laskee Doniin (Hoper. Medveditsa)

;

pääjokeen Volgaan laskevista mainittakoon ly-

hyet Tereska ja Ilovlja. Kamaan laskeva Sura
alkaa S:ssa. Kuljettavia vesiteitä 1,081 km,
josta höyryaluksilla 716 km. — Ilmasto mante-
reinen; talvea kestää 5 1

/2 -4 kuukautta. v:n keski-

lämpö on +3°-+ 7°C. Vuotuinen sademäärä 280
540 mm. Sateenpuute aiheuttaa usein katoja. -

Metsiä on pohjoisosissa, eteläosat aroa: kaikkiaan
metsää 1907 oli 12,?% pinta alasta. — Asukkaista
venäläisiä 83a%. saksalaisia (uutisasukkaita)

6.9%, suomensukuisia (mordvalaisia) 5.2%. turk.

tataarilaisia 4.8%. Kreik.-katolisia on 88,»%,
protestantteja 5,«%, muhamettilaisia 3,»%, roo-

mal. -katolisia 1,4%. Lukutaitoisia 23,8% (vähän
yli Euroopan Venäjän keskimäärän). — Maa
taloutta harjoittaa 77,8%, kiisi- ja tehdasteolli-

suutta S. 4%, kauppaa ja liikennettä 5%.— Maan-
viljelys tuottaa: ruista 1,095,500 ton., vehnää
890.500 ton., kauraa 290,300 ton.. hirssiä 172,200
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ton., vähän ohraa, herneitä, perunoita 314,900

ton. (1913). Puutarhanhoito on tärkeä, samoin

kasvitarhanhoito (n. s. bahtsevodstvo, melonien,

arpuusien, kurpitsain viljely). Karjanhoito ke-

hittymätön: hevosia 563,000, nautakarjaa 761,400,

lampaita ja vuohia 750,400, sikoja 105,600 kpl.

(1913). Tehdasteollisuus: aksiisista vapaan teolli-

suuden tuotantoarvo 91,6 milj. mk., työväestö

19,610 henkeä (1910). Aksiisin alaisissa teolli-

suuslaitoksissa työskenteli 1,643 henkeä (sam. v.).

Kotiteollisuus monessa piirikunnassa tärkeä pel-

tojen pienuuden takia vaikeissa oloissa elävälle

talonpoikaisväestölle. Samasta syystä siirtolai-

suus Siperiaan on hyvin suuri, ollen 1913 13,148

henkeä. — Rautateitä 1,502 km (1912). — Kansa-
kouluja 1,867 (oppilaita 163,071; 1909), keski-

kouluja 19 (opp ; 8,105), ammatillisia keski- ja

alempia kouluja 29 (opp. 5,412), muita kouluja

156 (opp. 7,197). Yliopisto pääkaupungissa. Sai-

raaloita 171, lääkäreitä 424 (1911). -— S. jakaan-
tuu 10 piirikuntaan. — S:n tienoo joutui tataa-

rien haltuun 1200-luvulla. Kasaanin ja Astrakaa-
nin valloituksen jälkeen se liitettiin Moskovan
suuriruhtinaskuntaan. Vasta 1700-luvun lopulla

alkoi alueen uutisasutus, jonka edistämiseksi sinne

kutsuttiin paljon saksalaisia maanviljelijöitä. —
2. Edellämain. kuvernementin pääkaupunki, sillä

kohdalla 4 1
/2 km leveän Volgan korkealla oik.

rannalla, jossa Volga on laskeutunut merenpinnan
tasalle, rautatien varrella vastapäätä Samaran
kuvernementissa olevaa Pokrovskajan esikaupun-
kia (29,477 as. 1910); 217,418 as. (1910; paljon

Venäjän saksalaisia). — S. on Venäjän paraiten

rakennettuja kaupunkeja. N. 50 kirkosta, joista

pari roomal.-katolista ja yksi luterilainen, mai-
nittakoon Aleksanteri-Nevskijn tuomiokirkko (val-

mis 1825), Kolminaisuuden tuomiokirkko (rak.

1697). Kuvernementtihallinnon rakennus, Ra-
distsevin museo (maalauksia, taideteollisuustuot-

teita), kaupunginteatteri, Aleksanteri II:n muisto-

patsas. Yliopisto (per. 1909), naislukio, reaali-

lukio, hengellinen seminaari, kirjasto; kreik.- ja

roomal. -katolisen piispan asunto. — Harjoitetaan
maalaiselinkeinoja, melkoista teollisuutta (myl-

lyjä, öljy-, rauta-, tupakka- y. m. tehtaita) ja

vilkasta vilja- ja jauhokauppaa (tavarapörssi).

Jokiliikennettä haittaa hiekkasärkkien muodostu-
minen. — S. perustettiin 1500-luvun lopulla suo-

jaksi paimentolaisia vastaan; 1600-luvun lop-

puun asti se sijaitsi Volgan vas. rannalla Sara-

tovka-joen suussa. Stenjka Razin valloitti S:n
1671, Pugatsev 1774. Monta kertaa palanut mel-

kein perustuksiaan myöten. E. E. K.

Sarawak [-ra'-], Englannin suojeluksen alai-

nen ruhtinaskunta Borneon saaren luoteisosassa;

108.800 km2
, 500,000 as. — S. on sisäosassa vuo-

rista (korkein huippu Tebang 3,000 m yi. merenp.),

rannikolla alavaa, osaksi rämeistä. Ilmasto ter-

veellinen, paitsi monsuunivaihdosten aikana;
lämpötila harvoin yli

-f-
32° C. Vuotuinen sade-

määrä 4,000-5,000 mm. Pääjoet Rejang, Batang
ja S. ovat suupuolelta höyryaluksilla kuljettavia.

Kasvullisuus tavattoman rehevää aarniometsää,
jonka eläimistö (m. m. orang-utaneja) on sangen
runsas. Vain jokien varsilla on raivattu vilje-

lyksiä. Asukkaat ovat dajaakkeja ja heidän suku-

laisheimojaan (sisämaassa villeinä), malaijilaisia,

kiinalaisia ja satakunta eurooppalaista. Maan-
viljelyksen, metsän ja eläinkunnan tuotteet ovat

ylimalkaan samat kuin muualla Taka-Intian
saaristossa. Mineraalikunnan tuotteita on kulta;

vuorissa on sitäpaitsi kivihiiltä, hopeaa, timant-

teja, antimonia, elohopeaa, polttoöljyä y. m.
Ulkomaankauppa: tuonti arvoltaan 16,7 milj. mk.,

vienti (pippuria 3,9 milj., guttaperkkaa 3, e milj.,

kultaa 3,2 milj., saagoa 3 milj. mk.) 20,2 milj mk.
(1913). Kauppaa käydään enimmäkseen Singa-

poren kanssa. Laivaliikenteessä selvitettiin

0,i milj. rek.-ton. Joet ovat sisämaassa melkein

ainoat liikennetiet. Postitoimistoja 23 (1913).

Sähkölennätintä ei ole. — Maan itsevaltainen

hallitsija, raja arvoltaan, on sukuperältään

englantilainen. Hänellä on rinnallaan nimittä-

mänsä korkein neuvosto (3 eurooppalaista,

4 malaijilaista jäsentä) ;
40-jäseninen yleinen

neuvosto kokoontuu joka kolmas vuosi. Pääkau-
punki S. eli Kuching (n. 20,000 as.), S.-joen

varrella 37 km sen suusta, on maan tärkein

kauppakaupunki. — Rajan tulot 4,s milj., menot

4,i milj. mk. Sotavoimaan kuuluu 500 miestä.
— V. 1841 englantilainen James Brooke, sekaan-

nuttuaan Borneon sulttaanikunnan sisällissotiin,

sai sulttaanilta nyk. S:n eteläosan, johon sit-

temmin liitettiin yhä uusia alueita. Brooke toimi

järjestelmällisesti rauhallisia asukkaita alituiseen

häiritsevien merirosvojen ja sotaisten heimojen

kukistamiseksi sekä maansa kaikinpuoliseksi vau-

rastuttamiseksi. Hänen kuoltuaan 1868 seurasi

valtaistuimella hänen veljensäpoika Charles John-

son Brooke. V. 1888 S. antautui Englannin suo-

jelukseen. E. E. K.

Saravesi, järvi Laukaan pitäjässä, suurin pit.

9,5 km, suurin lev. l,e km, pinta-ala 12 km2
,

pinta 83.90 m yi. merenp., suurin mitattu syvyys

39 m. Rannat osittain korkeahkoja ja metsäisiä,

osittain matalampia ja viljeltyjä. Länsirannalla

Laukaan kirkko. S:ssä yhtyvät Kymijoen vesis-

tön kolmen suuren latvareitin Saarijärven, Viita-

saaren ja Rautalammin reittien vedet; molem-

pien ensinmainittujen reittien vedet laskevat

(jo aikaisemmin Kuhnamojärvessä yhtyneinä)

Kuusankoskea (ks. t.) myöten S :n pohjois-

päähän, Rautalammin reitti taas Tarvaalan-
ko sk e a (ks. t.) myöten S:n kaakkoisimpaan
kulmaan. S. laskee Kuhankosken (ks. t.)

kautta Leppäveteen. — Liikennettä S :llä välittää

matkustajalaiva sekä hinaajalaiva. -— Vv. 1837-42

Kuhankoskea perattaessa laskeutui S:n pinta

senverran, ettei tulva yleensä enään ole vahingoit-

tanut rantaviljelyksiä. [E. Blomqvist, ,,Kymi-
joki ja sen vesistö" (,,Lisiä Suomen hydrogra-

fiaan" TL Teksti siv. 49-50).] L. H-nen.

Saravsan ks. Z e r a v s a n.

Sarcey [snrse/J, Francisque (1 828-99)

,

ransk. kirjailija ja arvostelija, joka varsinkin

joviaalisena ja hiukan karkeatakeisena teatteri-

arvostelijana „Le Temps" lehdessä saavutti huo-

mattavan aseman. Valikoima näitä arvosteluja

ilmestyi 1900 eri teoksena ..Quarante ans de

thöätre". Hänen muista teoksistansa mainitta-

koon: „Le siege de Paris" (1871), „Come\liens

et eomediennes" (1878-84), „Souvenirs de jeu-

nesse" (1884), ,,Souvenirs d'äge mQr" (1892).

II. Kr-v.

Sareina, bakteerisuku. jonka lajeista S. 'pulmo-

num tavataan ihmisen keuhkoissa, &. ventriculi

mahalaukussa ; molemmat lienevät vaarattomia.

Kuva ks. Bakteerit.
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Sarcodina k-s. S a r k i> d i.

Sarcophaga ks. L i h a k ä r p LL n e n ja K ä r-

p ä s e t.

Sarcoptes ks. P u n k i t.

Sarcorhamphus ks. Korppikotkat.
Sardag (vanhan ajan Skardos), lounaasta

koilliseen kulkeva vuoristo Etelä-Serbiassa, Var-
darin yläjuoksun pohjoispuolella, solat yli

2,000 in, korkein huippu Ljubetin 2.510 m yi.

merenp.
Sardanapal, Ktesiaan esittämän meedialais-

pers. tarun mukaan Assyrian 30 :s ja viimeinen
kuningas, joka vietettyään hekumallista elämää
poltatti itsensä vaimoineen aarteilleen, kun Mee-
dian maaherra Arbakes v. 883 hyökkäsi Niniven
kimppuun. Mikäli nykyään tiedetään oli Assy-

rian viimeinen kuningas Sin-sar-iskun (n. G06)

;

S. on väärennys nimestä Assurbanipal (ks. t.).

K. T-t.

Sardelli (it. sarde'lla), säilykkeeksi suolattu

anjovis (ks. t.). Kalat, joista perattaessa pääkin
on sormilla nitistetty pois, suolataan tammi-
puusta tehtyihin 32 l:n vetoisiin astioihin jok-

seenkin samaan tapaan kuin hailit meillä. Ehdot-
tomasti hienointa on ,,hollantilainen s.", joka

vasta 2-4 v. astiassa oltuaan tulee täyskypsäksi
ja saavuttaa korkean kauppa-arvonsa. Muualla
Länsi-Euroopassa ja Välimerenmaissa ovat eri

paikkakuntain tuotteet laadultaan hyvin erilaisia.

Pohjois-Euroopan maita lukuunottamatta käyte-

tään s:ia yleisesti muualla Euroopassa ja Pohjois-

Ameriikan Yhdysvalloissa. E. II -n.

Sardes (kreik. Sardeis), muinaisen Lyydian
valtakunnan pääkaupunki, Tmolos (Boz Dagh)
vuoren pohjoisrinteellä Paktolos- (Sart Tsai) joen

varrella, hävitettiin lopullisesti Timurin aikana.
Raunioiden nyk. nimi Sart Koi. E. T-t.

Sardiini (Clupea pilchardus), sillin sukuun
kuuluva kala. Elää kaikkialla Yälimeressä sekä
Euroopan länsirannikolla. Pyydystetään 14-25 cm
mittaisena. — Teollisuustuotteena on öljyssä säi-

lytetty S. yleisesti tunnettu. Valmistus On seu-

raava: Ehdottomasti tuoreet kalat puhdistetaan
ja perataan; pieniltä ja keskikokoisilta otetaan

pää pois, suuremmilta osa eturuumistakin, jotta

tavara olisi kooltaan tasaista. Kun kalat ovat
n. 12 tuntia olleet suolavedessä, keitetään ne
ja kuivataan erikoisissa uuneissa tai ilmassa.

Tämän jälkeen kalat ladotaan metallirasioihin ja

valellaan kunnialla öljyllä. Kun astiat ovat sul-

jetut, pannaan ne kiehuvaan veteen, joten kalat

tulevat toistamiseen keitetyiksi. Huolellisesti val-

mistetut öljys:t säilyvät hyvinä vuosikausia.

Raaka-aine, sen suolaaminen ja keittäminen.
mutta ennenkaikkea öljy vaikuttavat säilykkeen
laatuun. Parhaimpiin tuotteisiin käytetään
parasta oliiviöljyä. — S. -kalastuksella ja -teolli-

suudella on suuri taloudellinen merkitys varsin-

kin Ranskassa, Espanjassa ja Portugalissa. Jo
vanhastaan on ransk. s. ollut parhaimmassa mai-
neessa. Tunnettuja merkkejä ovat esim. Philippe,

Canaud, Pellier Fröres ja Amieux Fröres. —
S:n ui Il,

:

i esiintyy kaupassa muitakin öljyssä
säilytettyjä kaloja, varsinkin kilohaileja ja pie-

niä sillejä. Tunnetuin tuote on ..rokte norske
sardiner" (savustettuja norjalaisia sardiineja),

johon käytetään kilohaileja. Ennen keittämistä
ne savustetaan heikosti kullankellei taviksi.

E. Ha.

Sardinia (it. Sardeg7ia), Italialle kuuluva saari

\iili meren länsiosassa, 230 km Italian ranni-

kolta (Civitavecchiasta Aranciin), Korsikan etelä-

puolella, josta sen erottaa kapea Bonifaeion-

salmi ; ympäröivine pikkusaarineen 24,090 km 2

(ilman niitä 23,833 km 2
, kooltaan Välimeren toi-

nen .-aari). 863,215 as. (1913), 36 km 2 :llä (Italian

harvimmin asuttu maakunta). — Rannikko on
verraten vähän jäsennelty, suurimmat poukamat
ovat Golfo di Cagliari, Golfo di Oristano, Golfo

dell' Asinara, Golfo di Terranova ja Golfo di

Orosei ; muutamia hyviä luonnonsatamia. Tär-
keimmät rannikkosaaret : Sant' Antioco (yhdis-

tetty mantereeseen), San Pietro, Asinara. Maddu-
lena ja Caprera (jolla Garibaldi vietti loppu-

ikänsä). S:n jakaa pohjoisesta etelään, Asi-

naran-lahdesta Cagliari'n-lahteen kulkeva, ter-

tiääristen ja nuorvulkaanisten ainesten täyt-

tämä hauta (jonka eteläosa Campidano on n.

2U km leveä, 80 km pitkii tasanko) kahteen, etu-

päässä arkeisista ja paleozooisista aineksista

syntyneeseen vuoristoseutuun. Itäinen, suurempi,
on viimeksi poimuttunut paleozooisella ajalla,

läntinen, verraten kapea, vielä mesozooisella

ajalla. Orografisesti ne yhdistää toisiinsa pai-

nanteen poikki kulkeva, nuorvulkaaninen Monte
Urtico (1,051 m). Itäosan päävuoristot ovat
(pohjoisesta etelään) : Galluran vuorimaa (Monti
Limbara (1,362 m), Barbagian (Barbarian) vuori-

maa (Monti Gennargentu 1,834 m) ja Sarrabus

,
(Punta Serpeddi 1,050 m). Länsiosan huomatta
vimmat vuoret ovat saaren lounaisosassa, Igle-

siaksen ympärillä (Monte Linas 1,235 m). — Joet
ovat vähävetisiä, liikenteelle aivan arvottomia
(suurin Tirso, 150 km, laskee Oristanon-mutkaan).
Rannikkolaguunit lahtien perukoissa edustavat
järviä. Laaksoissa ja alangoilla vallitsee puhdas-
luontoinen välimerenilmasto (v:n keskilämpö
Cagliari'ssa -f 17° C) kuivine kesineen ja äkki-

näisille talvisadekuuroineen (v:n sademäärä Cag-
liari'ssa 437 mm). Sisämaan vuoristoissa ilmasto

on viileämpi, vuorten huiput osan vuotta lumen
peitossa. Malar-ia surinaa S :ssa suhteellisesti enem-
män kuin missään muualla Italiassa; etenkin

Campidanon laguunialueet ovat pahamaineisia
malarianpesiä. — Kasvillisuus on hyvin rikasta

(m. m. kääpiö- ja taatelipalmuja, agaveja, opun-
tioita y. m. varsinaisen enroopp. välimerenkasvil-

lisuuden ohella), mutta metsät on suureksi osaksi

poltettu hiileksi ja potaskaksi, tai muulla tavalla

hävitetty. — Vuoristometsissä elelee hirviä, villi-

sikoja, mufloneja y. m. -— S:n asukkaiden, sar-

ilitn. varsinaisesta sukuperästä ei vielä ole päästy

varmuuteen; G. Sergi lukee heidät n. s. välimeren-

rotuun kuuluviksi. Puhdasrotuisia sardinialaiset

eivät enää ole; heihin on .sekaantunut useita

muita kansanaineksia. Kooltaan he ovat huomat-
tavasti lyhytvartaloisempia kuin mantereen tai

Sisilian italialaiset. Asevelvollisista 1909 oli S :11a

17 i', alle 1,6 m:n (koko Italiassa vain 25.»%
alle 1,6 m:n) ja 15. i % alle l,u.m:n (vain 5,* <fc
koko Italiassa). Luonteeltaan, kuten myöskin rau-

halliselta, arvokkaalta esiintymiseltään he ehkä
muistuttavat lähinnä espanjalaisia. Tie ovat.

varsinkin sisäosissa, Barbagiassa, säilyttäneet

muuttumattomina ikivanhat tapansa ja tottu-

muksensa (muukalaisen silmiin pistää varsinkin

rajaton vieraanvaraisuus); verikosto on kuiten-

kin viranomaisten toimenpiteiden kautta melkein
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hävinnyt. Vanhat, paikasta toiseen suuresti vaih-

televat kansallispuvut ovat vielä yleisesti käy-

tännössä Barbagiassa, jotavastoin rannikoilta

yleis-euroopp. vaateparsi on tunkemaisillaan ne
tieltään. Kieli on italialaista murretta. Se ja-

kautuu kolmeen päämurteeseen: pohjoiseen (il

gallurese), eteläiseen (il campidanese) ja sisämaan
murteeseen

(
il logodurese), joista viimemainittu,

monessa suhteessa sangen vanhanaikainen, on

parhaimmin tunnettu. — Siirtolaisuus Välimeren
ympärillä oleviin maihin (Tunikseen y. m.) ja

myöskin valtameren taakse on viime aikoina pääs-

syt huomattavaan vauhtiin; niinpä 1910 lähti

ulkomaille 10,663 henkeä. Melkoinen osa lähte-

neistä palaa kuitenkin takaisin kotisaarelleen.

Kansanvalistus on vielä kansakouluista huolimatta
sangen alhaisella kannalla. V. 1910 oli luku-

taidottomia 6 v. vanhemmassa väestössä 55.4 %,
enemmän kuin useimmissa muissa Italian maakun-
nissa (keskimäärin Italiassa 30,8 %). Korkeam-
pia oppilaitoksia ovat muutamat ammattikoulut
(esim. Iglesiaksen vuorikoulu). Yliopistoja on
Cagliari'ssa (266 yliopp. lukuv. 1913-14) ja Sas-

sari'ssa (157 yliopp.). — Uskonto roomal. -katoli-

nen. Kirkollisesti S. jakaantuu 3 arkkihiippa-
kuntaan ja 8 hiippakuntaan. — Kansan vanhoil-

lisuuden, pääomien ja yritteliäisyyden puutteen
sekä tavattoman rasittavien maaverojen takia

elinkeinot ovat aivan kehittymättömät. Pääelin-

keinoina ovat maanviljelys ja karjanhoito. Roo-
malaisaikana S. oli yksi valtakunnan vilja-

aitoista, mutta nyk. viljaa ei juuri saada yli

oman tarpeen. Pääviljamaa on Campidano.
V. 1912 korjattiin koko saarella 126,000 ton. veh-

nää, lisäksi ohraa, maissia y. m. Tärkeä on viinin

(95,000 ton. viinirypäleitä), appelsiinien, olii-

vien, papujen, kastanjain viljely. Karjanhoitoa
(n. 5 milj. lammasta, 1,8 milj. vuohta ja 1,2 milj.

nautaa 1896) harjoitetaan etenkin vuoristossa,

ja usein paimentolaistapaan. Päätuotteita villa,

juusto. Kalastus (jota harjoittavat mantereelta
tulleet italialaiset) tuottaa tonnikaloja. Vuori-
työn tuotannossa S:n lounaisosa on Italian huo-
mattavimpia alueita. Sieltä saadaan sinkki- (Igle-

siaksen läheisyydessä; koko Italian sinkkimalmin
tuotanto tulee sieltä), lyijy- ja hopeamalmia y. m.,

kaikkiaan 19,8 milj. mk:n arvosta 1905. Cag-
liari'ssa ja Carlofortessa (San Pietron saarella)

ovat suuret, valtion omistamat, yksityisille vuok-
ratut saliinit, joissa tiliv. 1910-11 kuivattiin

155,700 ton. merisuolaa (kaikissa Italian salli-

neissa 460,400 ton.). Teollisuus toistaiseksi kehit-

tymätön. Kotiteollisuutena harjoitetaan huomat-
tavassa määrässä villakankaiden valmistusta. —
Saarelta viedään etupäässä sinkki- ja lyijymalmia.
suolaa, juustoa, viiniä, vuotia, karjaa, kalaa;
sinne tuodaan kahvia, sokeria, polttoöljyä, teolli-

suuden tuotteita. Tärkein satama Cagliari. Joka-
päiväinen höyrylaivayhteys Aranci'sta Civita-

vecchiaan mantereella. — Sisämaiset liikennetiet

tyydyttävässä kunnossa. V. 1912 oli rautateitä

1,033 km (kahden yhtiön hallussa), enemmän
asukasmäärään, mutta vähemmän pinta-alaan näh-
den kuin muualla Italiassa. — Hallinnollisesti S.

jakaantuu Cagliari'n ja Sassari'n provinsseihin.

E. E. K.
Historia. S :n vanhimmat asukkaat, sardit,

olivat kenties iberialaista rotua; heistä johtuvat
luultavasti nurhagien (nuraghit) nimellä tunne-

tut rakennusten jäännökset. Nämä myöhäisen
kivi- ja varhaisen pronssikauden asutuksen muisto-
merkit ovat 10-20 m korkeita, 16-18 m leveitä

suurista kivilohkareista laastia käyttämättä ky-
hättyjä tornimaisia rakennuksia, jotka ehkä
alkuaan ovat olleet hautarakennuksia mutta sit-

temmin sovitettu jonkunlaisiksi varustetuiksi
turvapaikoiksi. Niitä on S:ssa kaikkiaan todettu
olleen n. 6,000. Aikaisin tulivat myös foinikia-

laiset saarelle ja levittivät sinne sivistystään.

Heidän sijaansa saapuivat 6:nnella vuosis.

karthagolaiset, jotka laskivat rannikot valtansa
alle. Kreikkalaisten uutisasutusyritykset eivät

menestyneet. Karthagon palkkasoturien kapinan
aikana roomalaiset anastivat saaren 238 e. Kr.;

se yhdistettiin Korsikan kanssa yhdeksi provins-

siksi. Jälkeen v:n 455 j. Kr. vandaalit valloit-

tivat S:n; 534 se joutui Itä-Rooman valtakun-

nalle. 8:nnen vuosis :n alusta alkaen saraseenit

alkoivat Afrikasta käsin ahdistaa S :aa, mutta
vasta ll:nnen vuosis :n alussa Espanjan maurit
valloittivat suurimman osan S: aa, joka tällä

välin oli vapautunut Itä-Roomasta. Kohta kui-

tenkin pisalaiset ja genovalaiset karkoittivat

maurit S:sta, ja voittajain välillä senjälkeen

syttyneessä taistelussa Pisa aluksi sai voiton.

Samalla paavit ainakin Gregorius VII :n ajasta

saakka vaativat itselleen saaren yliherruutta.

Maa oli jaettu piireihin, joita johtivat tuomarit;
Pisan arkkipiispoilla oli paavin legaatteina S:n
kirkollinen valta. Pisalaisten ja genovalaisten

välillä kesti yhä taistelua, varsinkin oikeudesta

S:n kauppaan. Fredrik Barbarossa läänitti S:n
Pisalle; Fredrik II antoi sen kuningaskuntana
pojalleen Enziolle. V:sta 1322 S. pitemmäksi
ajaksi joutui Aragonialle. Utrechtin rauhassa

1713 sen sai Itävalta; 1720 se vaihdettiin Sisi-

liaan, annettiin Savoijin suvulle ja muodosti

siitä saakka yhdessä Savoijin ja Piemontin

kanssa Sardinian kuningaskunnan. 6. R.

Sardinian kuningaskunta. Sittenkuin Sa-

voijin herttua Viktor Amadeus II oli vaih-

tanut Sisilian Sardiniaan ja ottanut kuninkaan
nimen 1720 (ks. Sardinia, historia), muo-

dosti tämä saari yhdessä Savoijin (ks. t., his-

toria) ja Piemontin kanssa Sardinian kuningas-

kunnan, joka sai nimensä saaresta, mutta jonka

päämaana pysyi Piemont. V. 1730 Viktor Ama-
deus luovutti kruununsa pojalleen Kaarle Ema-
nuel T:lle (1730-73), joka Puolan perimyssodassa

menestyksellä soti Ranskan liitossa Itävaltaa vas-

taan. Itävallan perimyssodan alussa hän niin-

ikään oli Ranskan liitossa, mutta meni sitten

Maria Teresian puolelle saaden siitä Aachenin
rauhassa 1748 Itävallalta useita Lombardian
alueita palkaksi. Kaarle Emanuel edisti myös
maansa kulkuneuvoja ja elinkeinoja sekä julkaisi

uuden lakikirjan. Hänen poikansa Viktor Ama-
deus III :n (1773-96) aikana rappeutuivat jälleen

S:n olot ja varsinkin raha-asiat joutuivat epä-

järjestykseen. Ollen Ranskan vallankumouksen
vastustaja Viktor Amadeus joutui sotaan Rans-
kan kanssa 1792. mutta teki Napoleon Bonaparten
voitollisen sotaretken jälkeen rauhan 1796 menet-

täen Savoijin ja Nizzan. Hänen poikansa, hei-

kon Kaarle Emanuel II :n (1798-1802) täytyi jät-

tää Ranskalle kaikki mannermaalla olevat

alueensa; hän luopui sittemmin kruunusta vel-

jensä. Viktor Emanuel T:n (1802-21) hyväksi.
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Vasta Napoleonin kukistuksen jälkeen asetettiin

Sardinian kuningaskunta entiselleen ja siilien

yhdistettiin Genova. Maassa vallitsi muuten
seur. aikana täydellinen taantumus, m. m. uudis-

tettiin vanha oikeuslaitos ja jesuiitat kutsuttiin
takaisin. Kansassa, varsinkin sivistyneessä sää-

dyssä, elivät kuitenkin Ranskan vallankumouksen
aatteet; tahdottiin valtiollisia oikeuksia sekä
Italian kansallista yhdistämistä. V. 1821 syttyi,

ensin Alessandriassa. sotilaskapina; sen osan-
ottajat julistivat (Espanjan mallin mukaisen)
perustuslain sekä yhteisen Italian kuningaskun-
nan. Kuningas luovutti nyt kruunun veljelleen

Kaarle Eeliksille (1821-31) sekä nimitti kunin-
kaallista sivuhaaraa olevan, vapaamielisen
Savoiji Carignan'in prinssin Kaarle Albertin hal-

lituksen hoitajaksi uuden kuninkaan saapumi-
seen saakka. Kaarle Albert hyväksyi perustus-
lain, mutta Kaarlo Feliks ei sitä vahvistanut;
Itävallan avulla hän kukisti vapausliikkeen ja

uudisti entisen järjestyksen. Ankara reaktsioni
seurasi, vapaamielisiä vainottiin ja yliopistoja

suljettiin joksikin ajaksi. Kun Savoijin suvun
vanhempi haara oli sammunut Kaarle Eeliksiin,

seurasi valtaistuimella Kaarle Uberi (1831-49).

joka ainakin näennäisesti oli jälleen kääntynyt
vanhoilliseksi. Aluksi hän ylläpiti itsevaltaista

hallitusjärjestelmää mutta toimeenpani kuitenkin
uudistuksia oikeus-, opetus-, kulku- ja varsinkin
sotalaitoksen alalla. Kansallinen vapausliike,

joka Pius IX :n tultua paaviksi 1846 puhkesi
koko Italiassa. tempasi Kaarle Albertinkin
mukaansa, ja v. 1848 hän antoi S:lle perustus-
lain. Asettuen vapausliikkeen etupäähän hän
hyökkäsi Lombardiaan avustaakseen sen kapinaa
Itävaltaa vastaan, mutta lyhyen menestyksen jäl-

keen seurasi käänne: Kaarle Albert voitettiin

Custozzan luona ja hänen täytyi aselevossa jät-

tää Lombardia alttiiksi. V. 1849 hän radikaa-
lisen puolueen painostuksesta uudestaan aloitti

sodan, mutta kärsi perinpohjaisen tappion Nova
ran luona. Tämän johdosta hän heti luopui

kruunusta poikansa Viktor EmanuellTrn hyväksi

ja lähti Portugaliin, missä hän kuoli. Uusi
kuningas teki Milanossa rauhan Itävallan kanssa
sam. v.; hän sai maksaa sotakulunkien korvauk-
sen, mutta kieltäytyi yhtymästä taantumusjärjes-
telmään, säilytti Sardinian sisällisen itsenäisyy-

den ja sai pitää entiset alueensa. Seuraavanakin
aikana S:n hallitus, aluksi ministeri d'Azegliön
johdolla, noudatti vapaamielistä politiikkaa ja
kehitti hiljaisuudessa valtakunnan voimia. Hengel-

linen tuomiovalta poistettiin ja siviiliavioliitto

säädettiin. Cavourin (ks. t.) päästyä ministeris-
töon 1850 poistettiin m. m. aatelin etuoikeudet,
sivistyslaitoksia sekä kulkuneuvoja, varsinkin
rautatierakennuksia, edistettiin, tulli- ja kauppa-
olot muodostettiin vapaamieliseen suuntaan ja
raha-asiat järjestettiin. Myös laivastosta Cavour
piti huolta Lamarmoran järjestäessä maasota
joukkoa. Turhaan vanhoillis-kirkollinon puolue
koki ehkäistä uudistuksia. Cavourin tultua pää-

ministeriksi 1852 peruutettiin luostarit, ia valtio

otti hoitoonsa kirkont ilukset. Ulkopolitiikassa
lähestyttiin varsinkin Englantia, ja Krimin
sodassa S. liittyi tähän valtioon sekä Ranskaan
Venäjää vastaan. S:n arvo kohosi sodasta, ja

Pariisin rauhanneuvotteluissa Cavour ajoi Italian
asiaa: kansallinen, Itävaltaa vastaan tähdätty

liike yltyi jälleen. S:n ja Itävallan viilien huo-
nontuessa edellinen hieroi salaa ystävyyttä Napo-
leon III:n kanssa, ja 1858 tehtiin liitto Ranskan
ja S:n viilillä. V. 1859 syttyi Itävallan kanssa
sota. joka johti Lombardian vapauttamiseen ja

sittemmin Italian kuningaskunnan perustamiseen
(vrt. Itali a, hist.). G. R.

Sardoninen nauru, naurulihasten kouristus-

mainen supistuminen ja siitä johtuva naurun-
ilme minkäänlaisen naurunsyyn olematta ole-

massa. S. on saanut nimensä eräästä Sardiniassa
kasvavasta kasvista (Bardoa herba), jonka naut-
timinen synnyttää tuollaisen naurun.
Sardonyksi ks. Kvartsi.
Sardou /-</«'/, Victorien (1831-1908), ransk.

näytelmäkirjailija. S. oli sangen tuottelias ja

monipuolinen draamakirjailija ja saavutti aikoi-

naan suuren yleisömenestyksen Pariisin näyttä-
möillä sekä muuallakin Euroopassa. Hän on kir-

joittanut pateettisia draamoja, historiallisia ja
uudenaikaisia näytelmiä, satiirisia ja moralisoi-
via komedioja, farsseja, vaudevilleja ja ooppera-
tekstejä. Niissä ilmenee erinomainen teknillinen

taituruus, toiminta on vauhdikasta, vuoropuhelu
vilkasta, milloin henkevää, milloin purevaa, ja

kirjailija ymmärtää huvittaa sekä liikuttaa.

Mutta pyrkiessään aina vetoamaan suuren ylei-

sön makuun S. tulee uhranneeksi syvemmän
luonteenkuvauksen, elämäntotuuden jopa välistä

aistikkuudenkin, ja luinen teoksistaan puuttuu
varsinainen runollisuus. Huomattavimmat S:n
näytelmätuotteista, joita hän on kirjoittanut
v:sta 1854 alkaen, ovat „Les pattes de mouche"
(1860), ..Les femmes fortes" (1861), „Nos inti-

mes" (1861). „La iamille Benoiton" (1865), „Sera-
phine" (1868), ..Patrie!" (1869). »Rabagas" (1872),
„La haine" (1875), „Daniel Rochat" (1880),

..Divorcons" (1880; suom. ,,Erotaan pois"),

..Eedora" (1882), „Theodora" (1884, suom.) ja

...Madame Sans-Gene" (1893; suom. „Rouva Suora-
suu"). Useita S:n kappaleita on esitetty suoma-
laisillakin näyttämöillä. S. oli Ranskan akatemian
jäsen v:sta 1877. [R. Doumic, ,,£crivains d'au-

jourdnui" (1895); F. Sarcev. ..Quarante ans de
theatre VI" (1901).] V. T.

Sarekemenettely (saks. Facit aerksmethodcn)

,

metsänh., ovat metsänjako- 1. metsätalouden-
järjestelymenettelyjä. Ne perustuvat joko: 1) met-
sän pinta-alaan (p i n t a-a 1 a s a r e k e m e n e t-

t e 1 y, saks. FlächenfachwerJe), jolloin metsä jae-

taan määrättyihin, alaltaan yhtäsuuriin hakkaus-
jaksoihin 1. aikakautisiin hakkausaloihin, joista

kukin luikataan yhtä pitkän ajan (esim. 10-20 v:n)

kuluessa; 2) metsän puumäärään (puumäärä-
sarekemenettely, saks. Massenfach werk),
jolloin, sittenkuin kiertoaika on jaettu yhtä
pitkiin (esim. 20-vuotisiin) aikakausiin (periodei-

hin). kuhunkin aikakauteen pyritään sijoitta-

maan ja sovittelemaan sellaisia ikänsä ja laa-

tunsa mukaan sopivia metsikköjä, joiden nykyi-
nen puumäärä (mutta ei pinta-ala) ja siihen las-

kettu lisäkasvu turvaa kullekin aikakaudelle

jotakuinkin yhtä suuren hakkausmäärän ; tai 3)

sekä metsiin pinta-alaan että sen puumäärään
(yhdistetty sarekemenettely, sa ks.

Komiinierte Fachnaerk), siten että metsään ase-

tetaan pinta alaltaan yhtä suuria hakkausjaksoja
(aikakautisia hakkausaloja), jonka jälkeen niissä,

etupäässä kuitenkin vain ensimäisissä hakkaus-
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jaksoissa, toimitetaan pinta-alojen siirtoja, jotta

jaksojen hakkausmäärät saataisiin suunnilleen

yhtä suuriksi. — Nimityksensä nämä menettelyt

ovat saaneet siitä, että eri hakkausjaksot ja aika-

kaudet esitetään metsänjakolaskelmissa ja -asia-

kirjoissa taulujen muodossa, joiden sarekkeisiiu

(Fachenj merkitään metsän talouskuvioiden pinta-

alat ja metsikköjen puumäärät. O. Ltk.

Sarepta [-e'-]. 1. (hepr. Zarpa'th), foinikia-

lainen kaupunki Tyroksen pohjoispuolella; nyk.

Sarafand; profeetta Eliaan olopaikka (1 Kun. 17).

— 2. Saks. siirtola Itä-Venäjällä, Saratovin

kuvernementissa, Tsaritsynin piirikunnassa Sar-

pan varrella lähellä Volgaa; n. 6,000 as. (1900).

Harjoitetaan viljan, hedelmäin ja viininviljelyä,

sinappiteollisuutta (S.-sinappi, ks. Sinappi). —
S:n perustivat herrnhutilaiset 1765.

Sarfiaks ks. Sarvilant i.

Sarfsalo ks. Sarvisalo.
Sargasso-meri 1-ga's-j on Atlantin valta-

meressä, Kanarian-saarista länteenpäin n. 25 °

ja 35° välillä pohj. lev.. 88° ja 60° länt, pit.

välillä oleva alue, jonne sen ympäri kiertävät

merivirrat keräävät suuret määrät meren poh-

jasta irtaantuneita marja- y. m. leviä. Portugali-

laiset tiesivät siitä jo ennen Azorien löytämistä

ja Kolumbus purjehti sen lävitse 14 päivää. —
Samanlaisia s:iä on Ison valtameren pohjois-

osassa 30° ja 40° välillä pohj. lev., 150° ja 180°

välillä länt. pit., Uuden Seelannin eteläpuolella,

Atlantin ja Intian valtameren eteläosissa y. m.
Sargassum ks. M a r j a 1 e v ä ja Rusko-

levät.
Sargent [sädzgnt], John Singer (s. 1856),

amer.-engl. taidemaalari; syntynyt Firenzessä,

työskennellyt Pariisissa, jossa oli Carolus Du-
ranin oppilaana, sekä varsinkin Lontoossa. S. saa-

vutti maailmanmaineen loisteliaan taiturimaisilla

muotokuvillaan, joissa hän etupäässä on esittä-

nyt ylimystöpiirien naismaailmaa. Hän on myös-
kin tehnyt koristeellisia maalauksia Bostonin
yleiseen kirjastoon (1903). [Meynell, ,,The \vork

of John S."' (1903).l E. R-r.

Sargon (ass. i5ar(ru)-ken - kuningas on uskol-

linen, hepr. Sargon), kolmen bab.-ass. hallitsijan

nimi. S. I. Naram-Sinin isä. teki lopun Erekissä
hallinneen sumerilaisen kuninkaan Lugalzaggisin
vallasta (n. 2775 e. Kr.), perusti ensimäisen
seemiläisen (197 v. voimassa olleen) valtakunnan,
joka ulottui Elämistä Välimereen saakka, ja

rakennutti Agade (Akkad) nimisen kaupungin,
jonka mukaan hän kutsutti itseänsä Agaden (ja

Kisin) kuninkaaksi. Arvelu, että S. Agadelainen
oli sama kuin Sar-gani-ali (vrt. Babylonia,
palsta 783). on huomattu vääräksi, minkä lisäksi

jälkimäinen nimi on luettava Sar-kali-sarri

(-kaikkeuden kuuingas on kuninkaani), jolla

tarkoitetaan Naram-Sinin seuraajaa. S. II. Ikfi-

nun poika, oli Assurin (Assyrian) ensimäisiä
seemiläissukuisia hallitsijoita (patesi) ja eli Baby-
lonian 1 :sen dynastian aikana. S. III, Raamatun
(Jes. 20i) Sargon, Sanheribin poika, Assyrian
kuningas (722-705 e. Kr.) ks. A s s v r i a, palsta

654. K. T-t.

Sari (ransk. Chari, saks. Schari), joki Afri-

kassa. Keski-Sudanissa, alkaa vedenjakajalta
Ubangia vastaan (n. 400-600 m yi. merenp.), vir-

taa, luoteista pääsuuntaa Ranskan Kongon halki,

laskee laajan, tulvan aikana veden vallassa ole-

van suiston kautta Tsad-järveen ; n. 2,250 km.
Kuljettava Mafalingista alaspäin 300 km. Suu-
rimmat lisäjoet Fafa 1. Bahr-Sara ja Logone
(joka Tuburi-rämeen kautta on yhteydessä
Nigerin lisäjoen Binuen kanssa) vas., Aouk ja

Salamat oik. — S:n löysivät Oudney, Denham ja

Clapperton 1823. Sitä tutkivat Barth, Nachtigal
(alajuoksua). Le Maistre, Clozel, Gentil.

Sariola, suom. myt., oik. väännös sanasta

sarajas, joka on vanhin 'meren' nimitys suo-

mensukuisissa kielissä (arjalaista alkuperää). Eri-

tyisesti S. esiintyy Pohjolan rinnakkaisnimenä
ja tarkoittaa silloin Jäämerta, jota kuvitel-

tiin „liedoksi" s. o. jähmettyneeksi mereksi.

E. N. S.

Sarja, jono suureita, jotka, järjestettyinä ovat

sellaisia, että mikä taliansa niistä aina voidaan

muodostaa lähinnä edellisestä saman määrätyn
säännön mukaan. S:n muodostavat esim. luvut:

1, 2, 3, 4, 5..., samoin *)*, Vs, Vi, Vs • • • tai l
/g,

1
U< Vss Vie • • • Jokaista s: n suuretta sanotaan
sen jäseneksi 1. termiksi. S:n termejä
merkitään yleisesti Ui, u 2 , 113, u 4 . . . u„

n:ttä termiä sanotaan s: n yleiseksi termiksi.

Päättymättömäksi sanotaan s:aa, jossa

on äärettömän monta termiä. Sellaisilla on suuri

merkitys korkeammassa matematiikassa. Jos ter-

mien luku on äärellinen, niin s. on p ä ä t-

t y v ä. S. on laskeva tai nouseva sen mu-
kaan onko jokainen termi aina pienempi vai suu-

rempi kuin lähinnä edellinen. S. on k o n v e r-

gentti 1. suppeneva, jos sen n ensimäisen
termin summa lähenee jotain äärellistä, vaki-

naista s:n summaksi sanottua suuretta, ' kun
n kasvaa kohti äärettömyyttä, muussa tapauk-

sessa divergentti 1. hajaantuva. Edellä-

mainituista lukujonoista ovat kaksi ensimäistä

divergentti-s :oja, kolmas konvergentti (summa =

2). Divergentti on myös s. : -fl. — 1, -(-1, — 1, . .

.

(summa vuoroin -f-1 tai 0, riippuen siitä onko ter-

mien luku pariton vai parillinen). S. ei ole vain
senvuoksi konvergentti. että sen termit pienene-

mistään pienenevät. Sitä valaisee toinen maini-

tuista lukujonoista n. s. harmoninen s.

Usein on sangen vaikeata päätellä, suppeneeko
vai hajaantuuko s. Tällaisissa tapauksissa on
tärkeätä tarkastella n. s. j ä ä n n ö s t e r m i ä 1.

niiden termien summaa päättymättömässä s:ssa.

jotka jäävät, kun n ensimäistä jätetään pois. —
Alkeellisin s. on aritmeettinen s. Siinä

saadaan seuraava termi lisäämällä edelliseen aina

sama vakinainen luku. Tätä lukua sanotaan ero-
tukseksi ja merkitään tavallisesti rf:ksi. Jos

ensimäinen termi on «, niin s. kuuluu: a, a-\-d,

a-{-2d .... a-\-(n—l)d .... Sen summa on =

n(a-\-u) n(2a-\-(n—1)ä)
, kun n:ttä termiä mer-

3 S

kitään u:ksi. Geometrinen on s., jonka

mikä termi tahansa voidaan muodostaa kerto-

malla lähinnä edellinen samalla vakinaisella lu-

.n—1
vulla q. Se kuuluu siis : a, aq, aq2

a(q"— 1) _ </"—

"

ja sen summa on =

. aq

on konver-

gentti, kun q < 1. Silloin päättymättömän s:n

summa on äärellinen luku = . Korkeammassa
t—q

analyysissa kehitetään usein funktsioneja s:iksi.

Siten syntyy e k s p o n e n 1 1 i-s. ax kehitet-
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täessä s:ksi, 1 o g a r i t m i-s., jos kehitetään
log(l-\-x). Muita tärkeitä s :oja ovat potenssi-
s. j

li trigonometriset s:t. Funktsioniteo-

riassa funktsionien kehittämisellä s:iksi on olen-

nainen merkitys. Yleisiä kaavoja funktsionien

kehittämistä varten s:iksi ovat esittäneet Tay-
lor (ks. T a yi o r i n s a r j a), Maclaurin. Lag-

range ja Laplace. V. $:n.

Mus., 1. Sävellysmuoto, jossa useampia itsenäi-

siä osia liittyy toisiinsa eheäksi kokonaisuudeksi.
Osien lukumäärä, muotorakenne ja sävellaji voi

vaihdella monella lailla (ks. Musiikki). —
2. ks. Sviitti. /. K.

Kasvit. k~. Kukinto.
Sarjakukkaiset (Umbellifrrcr, Umbellatce),

kaksisirkkaisiin kuuluva, suuri, n. 1,500 lajia si-

sältävä, etupäässä pohj. lauhkeassa vyöhykkeessä
edustettu kasviheimo. Useimmiten monivuotisia
ruohokasveja, joilla on uurteinen, ontto (putki-

kasveja) ja nivelikäs varsi, lehdet tav. moneen
kertaan liuskaiset, hajanaisessa asennossa, lehti-

tuppi suuri, turpea. Kukinto sarja, useimmiten
kerrottu. Suojuslehtiä voi olla sekä emä- että

pikkusarjain alla. Kukat pieniä, tav. valkeita.

eriteräisiä, 2-neuvoisia, 5-lukuisia, säteittäisiä,

sarjan reunakukat kuitenkin joskus vastakohtai-

sia. Verhiö usein surkastunut matalaksi lai-

teeksi sikiäimen latvalle. Emiö 2-lehtinen, he-

delmä lohkohedelmä, joka kypsyessään jakautuu
2:ksi pähkylämäiseksi, 1 -siemeniseksi lohkohedel-

mykseksi, jotka jonkun aikaa pysyvät kiinni toi-

sissaan kukkapohjuksen jatkeena syntyvän, 2-

haaraisen keskipatsaan avulla. Kunkin lohko-

hedelmyksen ulkosivulla on 5 pitkittäistä pää-

harjua, joskus näiden välissä vielä lisäharjut.

Harjujen välillä on uurteita ja niiden alla ole-

vassa solukossa 1 t. useampia öljytiehyitä. Sie-

menvalkuaisen muoto poikkileikkauksessa on sys-

temaattisessa suhteessa tärkeä. Pölyytys hyön-
teisten, varsinkin kärpästen ja ampiaisten avulla.

Heimon vaikea alajaoitus perustuu useimmiten
hedelmän rakenteeseen. Kaikilla s :11a on kai-

kissa kasvinosissa öljyjä, hartseja t. kumiaineita,

monilla myös sokeria. Heimolla on sentähden tär-

keä taloudellinen merkitys. Useat edustajat ovat

lääke-, mauste- t. ruokakasveja (anis, korianteri,

kumina, selleri, persilja, diili, sokerijuuri, pas-

ternakka, porkkana y. m.), monet hyvin vaaral-

lisia myrkkykasveja, kuten hukanputki. keiso ja

katko. Koristekasveja on vähän.

K. L.

Sarjalasku ks. Sarja.
Sarjarimpi ks. Butomus.
Sarjaviuhko ks. Kukinto.
Sarka, peltosarka, kyntösarka on suunnikkaan,

joskus kolmion tai jonkun säännöttömän kuvion
muotoinen, joko avo-ojien (avo-ojitetulla maalla)

tai kyntämällä muodostettujen vesivakojen (sala-

ojitetulla tai jankon ja pohjamaan veden läpäise-

väisyyden vuoksi kokonaan ojittamattomalla
maalla) rajoittama peltokuvio. Pelto jaetaan sar-

koihin maan kuivattamiseksi. Sarkojen leveys

riippuu senvuoksi maan läpäiseväisyydestii
j

:l

kaltevuussuhteista, viljelyskasvien vaatimuksista

y. m. Sarkojen leveys on avo-ojitetulla

maalla 10-20 m ja salaojitetulla tai ojittamat-

tomalla maalla 6-10 m. Maata muokatessa muo-
vaillaan sarka hiukan kuperaksi, s. o. sen keski-

kohta (selkä) tehdään hiukan korkeammaksi kuin

laidat, jotta pintavesi pääsisi helpommin pel-

lolta pois juoksemaan, ks. Ojitus. J. F. S.

Sarka on karstavillalangasta kudottu tav.

kaksiniitinen ja lujasti vanutettu kangas. Vanut-
tamalla se muodostuu huopamaiseksi. S. sano-

taan kokovanutetuksi, kun se vanutetaan puo-

leen kudotusta leveydestään ja pituudestaan (siis

7-'
'

, i: puolivanutetuksi, kun se kutistuu kol-

mannella osallaan ja neljäsosava uutetuksi, kun se

vanutetaan 1U kutomaleveyttään kapeammaksi.
Vanuttamisen jälkeen s. sujotetaan (prässätään)

sekä pintaa peittävä nukka leikataan tasaiseksi.

Kokovanutettu s. on läpeensä huopamaista, niin

ettei lankoja siitä voida löytää; vähemmin va-

nutetussa sarassa tulevat rakenne ja langatkin

näkyviin, kun huopamaiseksi vanunut pinta ku-

luu 'pois. E. .1. S.

Sarkajako ks. Maanjako.
Sarkakyntö, pellon kyntäminen vesivakojen

toisistaan erottamiin sarkoihin, ks. Kyntö.
Sarkasmi (kreik. 8arkasmo'a), pureva iva.

Sarkasota (ruots. vadmalskriget, suomenkieli-
sessä tiedossa ..kangassota") on nimenä sillä hä-

vitysretkellä, jonka venäläinen partiojoukko, n.

150 miehen suuruinen, maaliskuussa 1712 teki

Kajaanin seuduille. Pielisjärveläiset oppaina tu-

livat venäläiset kello neljän, aikana aamulla 13 p.

maalisk. Kajaaniin, joka surkeasti ryöstettiin

ja sen jälkeen suurimmaksi osaksi poltettiin;

useat asukkaat surmattiin taikka pahoinpideltiin.

Samaa menoa jatkettiin Paltamossa ja Sotka-

mossa, missä molemmat kirkot, pappilat, majuri
Affleckin ynnä useiden muiden talot ryöstettiin

ja poltettiin, jonka jälkeen sissijoukko, vieden

vankeina mukanaan suuren joukon lapsia ja täysi-

kasvuisia, palasi kotiinsa. Syyksi hävitykseen
ilmoitettiin, että edellisen vuoden elokuussa Ka-
jaanin tullikirjuri oli muutamilta Venäjän ta-

lonpojilta, Hilippa Simonpojalta. Tuuppana Ii-

vanaiselta y. m. ottanut takavarikkoon viidettä

tuhatta kyynärää sarkakangasta, jolloin nämä
olivat uhkailleet, että jolleivät muuten saa oi-

keutta, hankkivat he sen itse, niinkuin tekivät
kin. Tästä tämä tapaus sai nimensä. K. O.

Sarkkila, maatila Pielisjärven pitäjässä Pie-

lisjärveen pistävällä niemellä 4 km etelään Liek-
san rautatieasemalta, käsittää nyk. 5 perintö-

tilaa, yhteensä 1 u/ie manttaalia. 3.015 ha. Jaakko
Stenius vanhempi (..Korpi-Jaakko") osti ollessaan

Pielisjärven kirkkoherrana (1740-Gf>) silloisen S:n
kruununtorpan ryhtyen innolla viljelemään sen
lähellä olevia suomaita. S., joka sittemmin os-

tettiin perinnöksi, oli Stenius-suvulla v:eenl879.
Viimemain. v. se myötiin maanviij. Adolf Niira

selle, jonka perillisten hallussa se nyk. (1915) on.

— Engelin tyyliin rakennettu päärakennus on
n. vv:lta 1828-30; vanha ..Korpi-Jaakon" aikui-

nen asuinrakennus on Pekkalan ulkotilalla.

A. Es.

Sarkodi, alkuliman (ks. t.) ensimäinen nimi

tys, alhaisimpien eläinten alkulimasta käytetty:

siitä johtui nimi Sarcodina, jota on käytetty

j u u r i j a 1 k a i s i s t a (Rhizopoda i.

Sarkofagi (kreik. sarkopha'gos = lihansyöjä;

s. lithos = lihansyöjä kivi, eräs kalkkikiviin ji. joka

nopeasti hajoitti ruumiin ja josta sen vuoksi val-

mistettiin ruumisarkkuja), kivestä tehty ruumis-
arkku.

Sarkolanjoki, Kuloveden (ks. t.) eteläi-
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simpään perukkaan Sarkolanlahteen etelästä

(Suonojärvestä y. m.) laskeva pieni joki. Kos-
kia 8, niistä 5 :ssä mylly.

Sarkolemma, lihassyyn ketto, ks. Lihak-
set.

Sarkomi (kreik. sarköma) , kasvannainen, joka

etupäässä muodostuu sidekudoksesta ja saa ai-

kaan tuhoja varsinkin siten, että se kasvaa ja le-

viää lähellä oleviin kudoksiin ja elimiin. Riip-

puen siitä, mistä s. saa alkunsa ja mitä kudos-

aineita se muuten sisältää, se kulkee eri nimillä

:

angio-s., verisuonenseinästä lähtenyt s.; fibro-s.,

rustokudoksesta alkunsa saanut ja rustokudosta

sisältävä s.; osteo-s., luusta lähtenyt ja luukudosta
sisältävä s. M. OB.

Sarkosiini, metyliglykokolli, lihassa

olevan kreatiinin ja sitäpaitsi koffeiinin sekä

teobromiinin hajaantumistulos. Valmistetaan syn-

teettisesti monokloorietikkahaposta ja metyliamii-

nista. Makeita, veteen helposti liukenevia ki-

teitä, 8. 8.

Sarkosporidit ks. S p o r o z o a.

Sarkuteria ks. C h a r c u t e r i e.

Sarlakki (it. scarlatto), nimitys joukolle eri-

laatuisia loistavanpunaisia terva- y. m. väri-

aineita. 8. S.

Sarlataani (ransk. charlatan) , itseään kehuva
teeskentelijä, petturi, puoskari.

Sarmaatit (myös sauromaatit), Mustan-
meren pohjoispuolella, Donin seuduilla asuva pai-

mentolaiskansa, jo Herodotoksen ja sitten mui-

den vanhojen kirjailijain mainitsema. He oli-

vat tunnetut taitavina ratsastajina ja jousi-

miehinä. Myöskin naisten kerrottiin menevän
sotaan miesten kanssa ja taistelevan amatso-

neina, pitipä heidän Herodotoksen kertomuksen
mukaan tappaa vihollinen, ennenkuin saivat

mennä naimisiin. S:n heimoja olivat maiootit,

alaanit, roksolaanit ja jazygit. He olivat var-

maankin, niinkuin säilyneet nimet todistavat,

iraanilaista alkuperää. Myöhemmin nimitettiin

s:n nimellä muitakin Itä-Euroopassa asuvia kan-
soja (venedejä, siis slaavilaisia, y. m.), mutta
vähemmällä oikeudella, ja Sarmatian katsottiin

käsittävän koko Itä-Euroopan Veikselistä Vol-
gaan asti. K. G.

Sarmaattinen ryhmä, tertiäärisysteemin mio-
seeniosaston alaosasto.

Sarmatia, sarmaattien (ks. t.) maa.
Sarnen [zarnan], kauppala ja Unterwalden ob

dem Wald nimisen kanttonin pääkaupunki Sveit-
sissä, Sarner Aan varrella sen laskussa Sarner
See-järvestä; 3,974 as. (1900). — Raatihuone,
hist.-arkeologiset kokoelmat, lukio, reaalikoulu;
harjoitetaan silkki-, olkihattu- y. m. teollisuutta.

Saronin-laliti (nyk. Aiginan-laliti) on Krei-
kan itärannikolla, Peloponnesoksen, Korintin-
kannaksen ja Attikan välissä. Sen saarista suu-
rimmat ovat Salamis ja Aigina.
Saros-lahti (Xcros), Turkin rannikolla, Ai-

geian-meren pohjoisosassa, Gallipolin-niemimaan
luoteispuolella. Suurvaltainsodassa englantilaiset
ja ranskalaiset sieltä käsin laskivat joukkoja
maihin.

Sarothamnus vulgaris (Spartium scoparium),
2-3 m korkea hernekukkaisheimon pensas, jolla

on 5-särmäinen varsi, varren alaosassa 3-sormi-
set, latvapuolelta 1-2-sormiset lehdet ja suuret,
kullankeltaiset, tertuissa olevat kukat. Kasvaa

Keski-Euroopassa ja vielä Tanskassa kangaskum-
muilla ja kuivissa metsissä. Istutetaan joskus
koriteollisuutta varten ja jänisten ruuaksi met-
siin, mutta on usein paha metsärikkaruoho.
Useita muotoja viljellään koristepensaina, meillä

vain joskus koetteeksi. K. L.

Sarpedon [-ptdö'nj, kreik. tarustossa alkuaan
Zeuksen ja Europen poika, Minoksen ja Rhadaman-
thyksen veli, Kreetasta syntyisin, Lyykian kunin-
gas. Iliadin mukaan taas S:n on Zeukselle syn-
nyttänyt Bellerophonteen tytär Laodameia. Tais-

tellessaan troialaisten liittolaisena uljaasti Pa-
troklosta vastaan hän sai surmansa; Hypnos ja

Thanatos haltiat (Uni ja Kuolema) vievät hänen
ruumiinsa Lyykiaan haudattavaksi. O. E. T.

Sarpfossen, voimakas koski Etelä-Norjassa,
Glommenissa, put. kork. 22 m, 44,000 hevosv. Sen
partaalla on useita tehtaita ja Sarpsborgin kau-
punki.

Särpi, Paolo (1552-1623). it. hengellinen, op-

pinut ja historioitsija, meni munkiksi serviittivel-

jeskuntaan, jonka kenraaliprokuraattoriksi hän
kohosi, mutta menetti paavien suosion, kun häntä
alettiin epäillä kerettiläisyydestä. S. oli aikansa
monipuolisimpia oppineita harrastaen m. m. myös
luonnontieteitä. Riidassaan paavi Paavali V:n
kanssa (1606-07) Venetsian tasavalta otti hänet
neuvonantajakseen, ja useissa kirjoituksissa hän
pontevasti puolusti maallisen vallan oikeuksia

paavinvaltaa vastaan. Kostoksi salamurhaajat,
paavin hovin toimesta, hengenvaarallisesti haa-

voittivat hänet. S. oli uskonvapauden suosija ja je-

suiittain vihollinen; pysyen itse katolisen kirkon
yhteydessä hän kuitenkin oli läheisissä suhteissa

aikansa protestantteihin ja hyväksyi monessa
kohdin heidän kantansa ; hänen suostumuksellaan
tehtiin Venetsiassa uskonpuhdistuksen hyväksi
innokkaita yrityksiä, jotka kuitenkin raukesivat
tyhjiin. S:n pääteos on salanimellä ilmestynyt
Tridentin kokouksen historia (1619). Hänen koo-

tut teoksensa ilmestyivät monesti, esim. 1789-90.

[O. Rein, ..Paolo Särpi und die Protestanten"

(1904).] G. E.

Särpi ks. C h a r p i e.

Sarpio ks. AlismaplantagojaAlisma-
t a c e se.

Sarpiokasvit ks. A 1 i s m a t a c e se.

Sarpsborg [-bo'rj], kaupunki Etelä-Norjassa,

Smaalenenes amt nimisessä amtissa, rataristeyk-

sessä Glommenin varrella, Sarpfossenin ääressä;

9,824 as. (1910). — Paljon suuria tehtaita:

maitotehdas (tiivistettyä maitoa), karbidi-,

sähkökemiallinen-, selluloosa- y. m. tehtaita.

Vienti (teollisuudentuotteita, vaskikiisua y. m.)

1910 arvoltaan 7 milj. mk. Kauppalaivastossa
sam. v. 14,317 rek.-ton. (joista höyrylaivojen

osalle tuli vain 603 ton.). — S. on Norjan van-

himpia kaupunkeja. Olavi Pyhä rakensi sen pai-

kalle 1016 Borg nimisen kuninkaankartanon ja

kirkon. Kartanossa pidettiin Borgar-käräjät.

Kartanon ympärille syntyi kaupunki 1200-lu-

vulla, joka sai S:n nimen. Ruotsalaiset poltti-

vat sen 1567. ' (E. E. K.)

Sarracenia, kaksisirkkainen, Sarraceniacece-

heimoon kuuluva kasvisuku, 7 lajia monivuotisia

ruohokasveja itäisen Pohjois-Ameriikan soissa,

tunnettuja tötterömäisistä, kannellisista, hyön-

teisiä ravinnokseen houkuttelevista lehdistään

(vrt. L i li a n s y <">
j ä k a s v i t). Tunnetuin laji
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on punakukkainen S. purpurea, jonka lehtisup-
pilo on 15-20 cm korkea. A". L.

Sars. 1. Michael S. (1805-69), norj. eläin-

tieteilijä, harjoitti teologisia opintoja samalla
kuitenkin luonnontieteitäkin harrastaen, tuli 1SJS

teol. kandidaatiksi ja toimi pappina aluksi Sond-
fjordin varrella, sitten Bergenin luona, saaden si-

ten tilaisuuden jatkaa mieliharrastustaan, meri-
eläimistön tutkimista. Parin aikaisemman teok-

sen jälkeen ilmestyi 1846 ..Fauna littoralis Nor-
vegise 1", joka oli aikansa huomattavimpia eläint.

teoksia. V. 1849 S. teki tutkimusmatkan Lofo-
teniin ja Finmarkeniin, 1851 hän oleskeli val-

tion matkarahalla Välimeren rannikkoeläimistöä
tutkimassa. V. 1853 S. erosi papinvirasta ja nimi
teit iin seur. v. eläintieteen ylim. professoriksi.

S:n myöhemmistä teoksista mainittakoon .,Fauna
littoralis Norvegise II" (1856, yhdessä kahden
muun tutkijan kanssa). Useissa teoksissa S.

käsitteli muinaismaailman eläimistön suhdetta
nykyiseen syvänmeren eläimistöön. Viimeisessä
teoksessaan „M6moires pour servir ä la connais-
sance des erinoides vivants" (1868) S. selittää

poikansa (ks. aleni]).) Lofotenista 300 sylen syvyj
destä saaman merililjan, siis edustajan ryhmästä,
jonka silloin luultiin kuolleen sukupuuttoon jo

tuhansia vuosia sitten. Tämä löytö herätti suurta
huomiota ja S:n teos antoi tavallaan sysäyksen
sittemmin niin tulosrikkaisiin syvänmerentutki-
musretkiin.

2. Johan Ernst W el h a w e n S. (s. 1835),
historiankirjoittaja, edellisen poika, v:sta 1874
professorina Kristianiassa ; sai 1856 yliopistolta

kultamitalin tutkimuksesta, joka koski Kalma-
rin unionin syitä ja Norjan silloista asemaa.
Alun pitäen kiinnitti historian filosofinen puoli
S:n mieltä enemmän kuin lähdetutkimus, ja
Spencerin differentsieerautumislakiin perustuva
kehitysoppi tuli olemaan sen kansallisen näkö-
kannan filosofisena pohjana, jolta hän katseli
Norjan historiaa. Tutkielmassaan ..Norge under
toreningen med Danmark" (1858-65) hän vasten
aikaisemmin vallinnutta käsitystä osoitti, että
Norjan kansan kansallinen kehitys oli jatkunut
myöskin Tanskan vallan aikana ja et tii tämän ke-

hityksen täytyi välttämättömästä viedä Norjan
valtiolliseen vapautumiseen. Täysin selvänä ja

yksityiskohtia myöten perille ajettuna tämä S:n
uusi peruskatsomus esiintyy hänen pääteokses-
saan ..Udsigt over den norske historie" (1873-91).
Tällä teoksella on ollut käänteentekevä merkitys
Norjan historiankirjoituksessa, ja se on myöskin
arvaamattomassa määrässä vaikuttanut Norjan
uusimman historian kulkuun luomalla vankan pe-

rustuksen norjalaisten valtiolliselle ja kansalli-

selle vapaustaistelulle; muita teoksia: ..Norges

politiske historie 1815-85" (1899-1904). kirjoitta-

nut w:n 1SS.">-1005 historian teoksessa ..Norges

historie, fremstillet for det norske folk" (1909).

[H. Koiitin biografia teoksessa „Nordmsend i 19

Aa rh."] J. F.

3. Georg Ossian S. (s. 1837), edellisen
veli. eläintieteilijä, 1873-9:; Norjan käytännöllis-
tieteellisen merikalastuksen edistämistyön johtaja,

v:sta 1874 eläint. professori. S. toimitti aikai-

sempina vuosinaan monipuolisia ja kalastukselle

tärkeitä tutkimuksia Norjan merikalojen biolo-

giasta. Myöhemmin luin on tutkinut etupäässä
selkärangattomien eri ryhmiä, saavuttaen yleis-

maailmallisen maineen etenkin äyriäisten tunti-
jana. Hänen pääteoksensa on v:sta 1895 lähtien
ilmestynyt ...\n account of the crustacea of Nor-
way", jota paitsi hiin on julkaissut erinomaisen
runsaan määrän muita teoksia eri eläinryhmistä,
etenkin Norjan meren ja suolattoman veden eläi

mistöstä.

Sarsa ks. T h a r i n k o s k i.

Sarsaparilla ks. S m i 1 a x.

Sarthe [sartj, joki Pohjois-Ranskassa, Loiren
lisäjoki oik., alkaa Perchen kumpumaasta (261

m yi. merenp.) Ornen departementissa, virtaa
vahvasti mutkitellen lounaista, sitten eteläistä

pääsuuntaa Ornen. S:n ja Maiue-et-Loiren de-

partementtien halki, saa, yhdyttyään vas. tule-

vaan Loiriin ja oik. tulevaan Mayenneen, nimek-
seen Maine; 285 km. josta aluksilla kuljettavaa
134 km.

Sarti, Giuseppe (1729-1802), it ooppera
säveltäjä, Padre MartinFn oppilas. Toimi 17."i."> 75
Kööpenhaminassa hovikapellimestarina. säveltäen
siellä m. m. 4 tansk. laulunäytelmää. Siirtyi

sieltä Venetsiaan ja 1779 Milanoon sekä 1784
hovikapellimestariksi Pietariin, jossa perusti kon-
servatorin 1793. Nimitettiin 1794 Pietarin tiede-

akatemian jäseneksi. Sävelsi rekviemin Ludvik
XVI:n muistoksi (1793). /. K.

Sartit, uzbekien kukistama kansa Venäjän
Turkestanissa. S. ovat sukuperältään todennäköi-
sesti iraanilaisia. mutta ovat sittemmin menet
täneet kielensä ja puhtaat rotuominaisuutensa
sekaannuttuaan turkkilaisiin ja mongolilaisiin val-

loittajakansoihin. V. 1880 s":j a oli 690.000 hen-
keä, eli 22% Turkestanin kaikista ja 44<~; Tur-
kestanin kiintonaisista asukkaista. — S.

ovat keskikokoa (miehet 1,67 m. naiset 1 .5 1 m),
pieni pää on lyhytkalloinen, tukka ja parta mus-
tat, silmät tummanruskeat. Luonteeltaan he ovat

epäluotettavia, työteliäitä, älykkäitä. Sukupuoli-
siveellisyys silmiinpistävän alhaisella tasolla. -

Uskonnoltaan kiihkomielisiä muhamettilaisia. Oma
kirjallisuus rajoittuu pyhiin kirjoihin ja muuta-
mien pers. runojen käännöksiin. — Puvun pää

osana on väljä viitta: paljaaksi ajetussa päässä 011

turbaani. Asumukset kurjia, ikkunattomia savi

hökkeleitä. — S. harjoittavat taidolla maanvil-

jelystä, käsiteollisuutta ja kauppaa. TN. Ostrou
mov. ,.S. Kansatieteellisiä aineksia" (I-III, 1890

95) : V. ja M. Nalivkin. ..Ven.-sartilainen ja

sartilais-ven. sanakirja" (1884).] K. E. K.

Sarto, A n d r e a d e 1, oikeastaan A n d r e a
d' A g n o 1 o (n. 1486-1531), it. taidemaalari, rää-

tälin lit. sarto) poika Firenzestä; oli ensin kulta-

sepänopissa, sitten Piero di Cosimon oppilaana ja

sai vaikutusta Leonardo da Vinci'ltä ja Fra Barto-

lommeolta, joiden tyylisuunnat S. kehitti omaksi
itsenäiseksi maalaustavakseen, pannen pääpainon
hienoon, valohämyiseen väritykseen, jossa hän vie

voiton kaikista muista firenzeläisistä taiteili-

joista 1500-luvulla. Hänen esitystapansa on vieh-

keän sulavaa, laatukuvamaista ja uskonnollisista

aiheista huolimatta maallisen iloista. Freskomaa-
laajana S. kuuluu suurimpien taitoniekkojen

joukkoon. Lukuunottamatta Frans I:n kutsusta
1518 tekemäänsä matkaa Ranskaan, hän työsken-
teli koko ikänsä Firenzessä. Hiirien freskoistaan

mainittakoon Annunziata-kirkon eteispihassa pv
hän Filippo Benizzi'11 elämää, kuninkaiden kumar-
rusta ja etenkin Marian syntymää" esittävä! kuvat
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(1509-14), saman kirkon ristikäytävässä lynetti-

kuva ..Madonna del Sacco" (S :n kaunein teos,

n. 1525), dello Scalzo-luostarin ristikäytävässä

10 Johannes Kastajan elämää ja 4 kyvettäriä

kuvaavaa maalausta (1515-26) sekä Firenzen
lähistöllä San Salvrn luostarin ruokasalissa

,,Ehtoollinen" (1527). Hänen taulukuviaan ovat

Firenzen PitLi-galleriassa esim. ,,Marian ilmestys"

(1512), »Disputa della Trinitä" (1517) ja „Pyhä
perhe" (1529) sekä Uffizi-galleriassa ,,Madonna
delle Arpye" (1517) ja taiteilijan oma muotokuva.
Italian ulkopuolella on S:n tauluja Lontoossa,

Madridissa, Pietarissa, Berliinissä ja Dresdenissä.

[Elämäkertoja kirjoittaneet m. m. Biadi (1829),

Guinness (1899), Schäffer (1904) ja F. Knapp
(1907).] E. R-r.

Sartorius von "VValtershausen. [-to'- fon -hau-

ean], August (s. 1852), vapaaherra, saks. ta-

loustieteilijä, v:sta 1888 professorina Strassbur-
gissa; on teoksissaan käsitellyt varsinkin Poh-
jois-Ameriikan Yhdysvaltain ja Englannin ame-
riikkalaisten siirtomaiden taloudellisia ja yhteis-

kunnallisia oloja; teoksia: ,,Die nordamerika-
nischen Gewerkschaften" (1886), ,,Der moderne
Sozialismus in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika" (1890), ,,Die Arbeitsverfassung der eng-

lischen Kolonien in Nordamerika" (1895),

,,Deutschland und die Handelspolitik der Verei-

nigten Staaten" (1898), „Die Handelsbilanz der

Vereinigten Staaten" (1901). „Das volkswirt-

schaftliche System der Kapitalanlage im Aus-
lande" (1907). J. F.

Sarveisaine ks. Kerati i n i.

Sarveiskalvo 1. sarveiskelmu ks. Silmä
(vrt. myös T h o).

Sarveiskalvontulehdus ks. Silmätaudit.
Sarveiskalvotäplä (myös sarveiskalvo-

v i r h i ja -verho), jota kansa sanoo myös
,,pintakaiheksi", on tulehdusten tahi tapaturmien
jättämää arpikudosta silmässä. Kun se on ohutta,

nimitetään sitä nubec ulaksi (lat. nähes =

pilvi), jos se on melkein läpinäkymätöntä, sano-

taan sitä leukomaksi (kreik. leuko's - valkoi-

nen) 1. m ac ulaksi (lat., = täplä) . Kun silmä-

terän kehä on kasvettunut kiinni tällaiseen arpeen,

sanotaan sitä nimellä leucoma adhserens.
Kiihottavilla ja kuluttavilla lääkkeillä (dionii-

nilla, elohopeasuoloilla y. m.) saa tällaisen arpi-

kudoksen toisinaan ohennetuksi, mutta ei mil-

loinkaan kokonaan poistetuksi. Jos täplä on
silmäterän (pupillin) kohdalla ja muualla sar-

veiskalvossa on jokin kirkkaampi paikka, voi

leikkaamalla pois tämän kohdalta kappaleen
silmäteränkehää parantaa näkövoimaa, ja, jos

vielä tahtoo estää häiritsevää valonheijastusta,

panna täplään mustaa kiinal. tussia (tatuoida.).

A. W:ra.
Sarveiskesi 1. sarveiskelmu ks. I h o.

Sarveiskivi, tiivis kvartsinmuunnos. ks.

Kvartsi.
Sarveiskudos ei ole itse asiassa mikään his-

tologineu kudos vaan epitelisolujen sarveutumi-
sen johdosta syntynyt kokoumus tällaisia sarveu-
tuneita soluja. Sarveutumineu alkaa mainituissa
soluissa siten, että niissä ensin esiintyy siellä

täällä sarveishiukkasia solun itsessänsä vielä ole-

matta sarveutunut. Nämä hiukkaset lisääntyvät
ja kasvavat sekä sulautuvat toisiinsa ja niin
täyttyy solu vähitellen sarveisaineella. Tällai-

nen sarveutunut solu on kuollut eikä kykene jat-

kamaan kehitystään, mutta sen synnyttämä kova
sarveisaine suojelee ruumista tarkoituksenmukai-
sesti. S :ta tavataan esim. ihon pintakerroksessa,
sitä ovat matelijain y. m. epidermis-suomut, lin-

tujen höyhenet ja nokka, kynnet, kaviot, useim-
mat sarvimuodostukset j. n. e. Y. K.
Sarvet (lat. cornu, mon. comua) . Sarvimaisia

ja usein s:ksi nimitettyjäkin ulkonevia pään li-

säkkeitä tavataan m. m. useilla hyönteisillä ja

selkärankaisten joukossa sekä kaloilla, sam-
makkoeläimillä, matelijoilla että eräillä linnuil-

lakin. Varsinaisesti s:sta puhuttaessa tarkoite-

taan kuitenkin aina nisäkkäiden s:ia. Nykyajan
nisäkkäillä s:ia esiintyy vain kavioeläinten (laa-

jimmassa merkityksessä) keskuudessa. Sukupuut-
toonkuolleita sarvellisia muotoja sen sijaan tun-

netaan muistakin ryhmistä, m. m. jyrsijäin lah-

kosta, ja s:n paikka on ollut hyvin vaihteleva.

Nykyisten nisäkkäiden s: ia on kolme päätyyp-
piä. 1) Sarvikuonojen s. (yksi ainoa t. 2

peräkkäistä keilamaista sarvea), puhtaita sar-

veismuodostuksia, lepäävät nenä- t. myös otsa-

luiden paksunnoksilla ja ovat muodostuneet veri-

nahkapapillien päihin kehittyvistä yhdensuun-
taisista ja yhteenliimautuvista sarveisrihmoista.

Samanlainen pariton sarvi on tavallisten otsa-

s:n lisäksi myös senegambialaisella nautalajilla

Bos triceros, ja vastaavanluontoisia sarveispah-

koja ihossa, joka tällä kohtaa voi kasvaa kiinni
allaolevan luun luukalvoon, voi esiintyä muilla-

kin nisäkkäillä, myös ihmisellä. — 2) T ä y t e i s-

sarvisten märehtijäin (Cervicornia) pa-

rilliset s., tavataan vain koirailla, peuralla

myös naaraalla (vrt. Hirvieläimet). Sarven
kantaosana on otsaluun lisäke. Tämän päähän
kehittyvä varsinainen sarvi vaihtuu joka vuosi.

Aluksi s. ovat pehmeän nahan peittämät, myö-
hemmin tämä hankautuu pois; s:n aines on koko-
naan luuta. Vaihtuessaan s. vuo^i vuodelta tu-

levat haaraisemmiksi, kärkiluku ei kuitenkaan
kuten ennen luultiin, suorastaan osoita ikää, jos-

kin monella lajilla kärkiä alkuvuosina kasvaa
yksi lisää joka vuosi. Paleontologiset löydöt ovat
osoittaneet, että hirvieläinten sarvimuodot aiko-

jen kuluessa ovat kehittyneet yksinkertaisista

yhä monimutkaisemmiksi, jotenkin samalla ta-

voin kuin s. nyt yksilön kehityksen kuluessa

kehittyvät yhä runsashaaraisemmiksi. Tässä
näyttää siis olevan esimerkki siitä, että yksilö-

kehityksessä toistuu piirteitä suku- 1. ryhmä-
kehityksestä (vrt. Polveutumisoppi). —
Samantapaiset kuin hirvieläinten s. ovat myös-
kin sirahvin ja okapin pienet s. (sirahvilla mo-
lemmilla sukupuolilla, okapilla vain koiraalla).

Ne ovat kuitenkin aina nahan peittämät, pysy-

vät koko elämän ja näyttävät syntyvän erikoi-

sista iholuista, jotka vasta myöhemmin kasva-

vat kiinni vastaaviin pääkopan luihin. — 3)

Onttosarvisten märehtijäin (Cavi-

cornia) parilliset, haarattomat otsa-s. S:n run-

kona ovat otsaluiden luutapit, tohlot, ja näitä

peittävät ulkopuoliset s., ontot (korkeintaan kär-

jessä täyteläiset) sarveistupet, jotka eivät putoa

pois (paria antilooppilajia lukuunottamatta),

vaan uudistuvat luutohloja peittävän verinahan

vaikutuksesta sitä mukaa kuin kuluvat. Poiki-

neiden nautaeläinten ikä voidaan joltisellakin

varmuudella päättää s:n kasvun säännöllisen ku-
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lun keskeytymisen aiheuttamasta rengasmuodos-
tuksesta s:ii tyvessä. — Synnyltään s. ovat ar-

voituksellisia elimiä. Mahdollisesti ne ovat iki-

vanhaa matelijaperintöä — mikäli nim. tavalli-

nen käsitys nisäkkäiden polveutumisesta mui-
naismaailman matelijoista pitää paikkansa. Joka
tapauksessa oli muinaisten sarvellisten mateli-

jain joukossa muotoja, joilla oli samantapaiset
s. kuin esim. nykyisillä onttosarvisilla (vrt.

esim. S arv ikuonoli sko). Toiminnaltaan
s. ovat yleensä puolustus- ja hyökkäysaseita,
viimemainittuja etenkin koiraiden välisissä tais-

teluissa. Esim. hirvieläinten s. näyttävät sa-

malla hetkellä toimivan molemmilla tavoin jo

suorastaan rakenteestaan riippuen (ulkokärjet
pfsto-, poikkikärjet väistöeliminä) . Darwin esit-

tää ,,Sukupuolivalinta" teoksessaan mielipiteen.

että s. alkujaan ovat kuuluneet n. s. sekundääri-
siin sukupuolituntomerkkeihin ja kehittyneet

vain koiraille. Mikäli lajin naaraatkin nyt ovat

sarvellisia, olisi kysymyksessä sarvellisuuden p<--

riytyminen varsinaiseksi lajiominaisuudeksi.

Teknillisesti s:ia voidaan käyttää mo-
nin tavoin. Luu-S:n käytöstä ks. Hirven
sarvi. Onttojen s:n sarveisaine (keratiini,

ks. t.) on sitkeää ja kestävää, joten sitä voidaan
mielin määrin leikellä ja sorvata. Kuumennet
taessa se pehmenee muovailtavaksi ja puristelta-

vaksi. Enimmin käytetään härän s:ia (parhaat
laadut Etelä-Anieriikasta ja Unkarista), par-

haimmat ja kallisarvoisimmat ovat yhä harvi-

naisemmiksi käyvät biisonin s. S:sta valmiste-
taan suuret määrät nappeja, kampoja, tukkaneu-
loja, kävelykepin kahvoja, lusikoita y. m. pikku-
esineitä. /. V-s.

Sarveutumat ks. Sarveiskudos.
Sarvifasaanit 1. s a t y r i k a oat

(
Tragojtan)

elävät Intiassa. Koiraan silmien yläpuolella on
pari lihaksikasta helttasarvea. Värit hyvin lois-

tavat, erittäinkin Itä-Himalajalla elävän s a-

tyrikanan (T. aatyra). Oranssinpunaisella
pohjalla on runsaasti valkoisia, mustakehäisiä
..silmätäpliii". Pituus 3

/4 m. E. W. S.

Sarvihopea ks. K e r a r g y r i i 1 1 i.

Sarvihöylä ks. Höylä.
Sarvijaakko ks. Hapsenkakkiaiset.
Sarvijoki, Jurvan seurakuntaan kuuluva

rukoushuonekunta 18 km Jurvan kirkolta, käsit-

tää Laihian. Pirttikylän ja Maalahden pitäjien

ympäröimän, emäseurakunnan piiristä erillään

olevan S:n kylän. Rukoushuonekunta perustettu

1837, jolloin myös rukoushuone rakennettiin.

Hartaushetki pidetään joka sunnuntai ja 4 ker-

taa v:ssa pitää emäseurakunnan papisto täydel-

lisen jumalanpalveluksen. — S. kuuluu kunnalli-
sesti myös .Turvaan. /.. II-nen.

Sarvikalvotäplä ks. S a r v e i s k a 1 v o-

täplä.
Sarvikuono (Rhinoceros), parivarpaisiin kavio-

eläimiin (ks. t.) kuuluva, oman heimonsa muo-
dostava suku. Isoja, kömpelörakenteisia eläimiä.

joiden tasakorkea. pitkäveteinen vartalo lepää

lyhyehköillä, tanakoilla, käyrillä jaloilla, mitkä

I

iittwit I n.iolli-een varpaaseen. Pitkl tasa
paksu pää on kaulaa kapeampi, kuonon yläpin-
nalla on 1-2 sarveisaineista pystyä" sarvea; kor-
vat pystyt, torvimaiset. Suu on verraten pieni,

ylähuuli hyvin liikkuva, hampaista ovat etuham-
paat usein surkastuneet, kulmahampaat puuttu-

(S.H.) Intialaisia sarvikuonoja.

vat. poskihampaat (7 joka leukapielessä) suuret,

kiillepoimuiset. Nahka on paksu ja jäykkä (vrt.

Paksunahkai-
set), usein syvien

uurteiden kilpimäi-

siin osiin jakama
ja siten taipui

sampi. Kaikki ny-

kyiset lajit tava-

taan Afrikan ja

Aasian troopilli-

sissa osissa. Ne
asustavai yksitel-

len t. pienissä ryh-

missä mieluimmin
metsäseuduissa, lä-

hellä soita t. vesiä,

missä mielellään

rypevät, vakitui-

sena seuralaisena

ihosta hyönteisiä ja näiden toukkia syövä lintu.

saivartajahakkeli (ks. Buphaga). Päivisin B:t

tav. nukkuvat, iltaisin ja öisin ne kulkevat pit-

kät matkat syömäretkillä, raivaten norsujen ta-

voin suorat tiet pahimpienkin tiheikköjen läpi

;

ravintona ovat kaikenlaiset kasviaineet. S.-t ovat

jotenkin kömpelöliikkeisiä, mutta kestäviä ja tar-

peen tullen nopeitakin. Ahdistettuina ne voivat
hyökätä raivokkaasti vihollisensa kimppuun,
mutta pohjaltaan ne kuten kasvinsyöjät yleensä
lienevät sangen rauhallisia; vankeudessa ne voi-

vat tulla jotenkin kesyiksi. Naaras synnyttää
yhden poikasen, jota se imettää lähes 2 vuotta.
— Keski-Afrikassa asustava n fr. 1. k a k s i s a r-

vinen s. (Rh. bicornis) on n. 3.5-4 m pitkä.

1,5-1,« m korkea, sileänahkainen, väriltään tum-
manhärmahtava t. -ruskea. Teräväkärkinen, hiu-

kan taakse kaartunut etusarvi on 60-80 cm pitkä.

takasarvi päämuodolla puolta lyhempi. Itä-afr.

k ei tl o a on ehkä tämän lajin muunnos. Aa-
siassa (Etu- ja Taka-Intiassa sekä Itä-Intian saa-

ristossa) elää sekä kaksi- että yksisarvisia lajeja.

Huomattavin on Etu-Intiassa asustava n. 3,?5 m
pitkä, 2,000 kg painava yksisarvinen intia-
lainen s. (Rh. unicornis), jonka nahka on
poimuuntunut kilpimäisiin osiin, väri harmaan-
ruskea, sarvi n. 60 cm pitkä. — S :t ovat innok-
kaan metsästyksen esineinä ja sen mukaisesti vä-

henemässä. Liha on syötävää, nahasta ja sarvista

valmistetaan monenlaisia esineitä. S:n heimon
edustajia tavattiin muinaisina aikoina lukuisasti

sekä Euroopassa ja Aasiassa että Ameriikassa.
Lähinnä nykyisiä muotoja lienee ollut viii a-

kar vainen s. i Rh. tichorinus), joka eli mam-
mutin aikalaisena

Euroopassa ja Si-

periassa. /. V-s.

Sarvikuonolintu
ks. Buceros.
Sarvikuonolisko

(Triveratops), eris-

kummainen liitu-

kauden kasvinsyö-
jäliako dinosaurio-
ryhmästä Homeo-
poda, kömpelö- ja

typäkkärakenteinen
eliiin. imettäväisiä
yleisissä ruumiin- (S.h , Sarvikuonolisko.
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suhteissaan muistuttava. Päälaellaan, joka taka-

osassaan levisi litteäksi panssarikaulukseksi, tällä

jättiläisellä (7,5 m pitkä, pää n. 2 m) oli pitkät,

eteenpäin suuntautuneet sarvet, kaksi otsalla,

yksi kuonolla (tästä nimi s.). Luutohlot samoin-

kuin terävä kuononpää olivat todennäköisesti

sarveistuppien verhoamat, muualta ruumis luu-

levyjen ja piikkien suojelema. Aivo-ontelo oli

pienempi kuin useimmilla dinosaurioilla. Luu-
rankoja kaivettu esiin etupäässä Kalliovuorten

Laramie-kerroksista. V. A. K-io.

Sarvikäärme 1. sarvikyy (Cerastes cornu-

tns), kyykäärmeen kokoinen, Pohjois-Afrikan ja

Lounais-Aasian erämaissa yleinen, hiekanväri-

nen, myrkyllinen käärme, saanut nimensä suo-

muista syntyneistä kahdesta pienestä sarvesta,

jotka pistävät suoraan ylöspäin leveästä, litteästä

päästä. S:n kylkisuomuissa on kussakin kammas-
reunainen harja; tämän harjarivin avulla käärme
omituisia liikkeitä tehden voi muutamassa sekun-

nissa painua hiekan sisään, missä se viettää koko
päivän vain osa päätä sarvineen näkyvissä. Öi-

sin s :t ovat liikkeellä ja kokoontuvat usein jou-

koittain matkustajain leiritulille. Sarvillaan s :n

väitetään houkuttelevan esim. pikkulintuja luok-

seen. 7. V-s.

Sarvilahti (oikeastaan Sarvlahti 1. Sarva-
lahti ; ruots. Sarvlaks), maatila Pernajan pi-

täjässä 5 km Loviisan kaupungista länteen pie-

nen Sarvjärvestä mereen laskevan joen ran-

nalla, käsittää nyk. S:n allodisäterin sekä useita

piiri- ja rälssitaloja, yhteensä 17 manttaalia, 36
taloa, n. 5,800 ha (viime vuosis:n lopulla oli

pinta-ala ilman vesialueita 6,875 ha). Kotitarve-

saha ja -mylly; aikaisemmin (jo 1700-luvulla)

tiilitehdas. — S., jonka omistajana 1300-luvun
keskivaiheilla näyttää olleen eräs Anders Munck,
oli 1400-luvulta v:een 1757 saakka Creutz-su-
vulla. kulkien perintönä isältä pojalle aina vanho-
jen sukuluettelojen mainitsemasta suvun kanta-
isästä ,,Markus sepästä" alkaen. Tilan Creutz-su-

kuisista omistajista mainittakoon Viipurissa 1599
mestattu Lauri Martinpoika, Lauritsa Creutz
vanhempi, jonka aikana kartanon nykyistä pää-
rakennusta ryhdyttiin rakentamaan, Lauritsa
Creutz nuorempi ja tämän poika, S:n viimeinen
miespuolinen omistaja tätä sukua, Kaarle Ju-
hana Creutz (k. 1757). Viimermn tyttären avio-

liiton kautta tila siirtyi von Morian-suvulle, ol-

len sen hallussa v:een 1820. sekä edellinen Ka-
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(S.H.) Sarvilahden kartano.

tarina Elisabet von Morianin avioliiton kautta
maaherra S. F. von Bornin kanssa viimemainitun
suvulle, jonka hallussa se yhä on. Nyk. omistaja
(1915) vapaaherra V. M. von Born. — Kartanon
komea, kolmikerroksinen, osittain harmaasta-
kivestä, mutta pääasiassa tiilestä rakennettu pää-

rakennus valmistui, oltuaan kauan työnalaisena,

n. 1683. V. 1880 sattuneen tulipalon jälkeen uu-
sittiin rakennus 1880-83 arkkitehti F. A. Sjö-
strömin piirustusten mukaan. Siipirakennuksista
on toinen suunnilleen päärakennuksen ikäinen,

toinen aivan uusi (v:lta 1881). Sisustuksesta mai-
nittakoon uusintatöissä 1880 ilmitulleet kattomaa-
laukset 1720- ja 1740-luvuilta sekä tavattoman
runsas taulukokoelma. Runsas arkisto ja kir-

jasto. [V. M. von Born, ,,Beskrifning och histo-

ria om Sarvlaks egendom i Perno socken" (2:nen
lisätty pain. 1898).] A. Es.

Sarvilinnut (Bucerotidce) kuuluvat kirskulin-

tujen läheiseen ryhmään. Troopillisissa metsä-
seuduissa eläviä, isonokkaisia lintuja. Runsaim-
min niitä on Itä-Intiassa, useita lajeja Austraa-
liassa ja Afrikassa. Suurimmat yli 1 V2 m :n pi-

tuisia, pienimmät lähes J
/ 2 m. Värit räikeitä.

Useita sukuja ja n. 50 lajia, joista tunnetuin on
kaksisarvinen sarvilintu (Buceros bicornis). ks.

myös Buceros. Ruokana hedelmät, hyönteiset,

harvemmin pikkulinnut ja raadot. Pesä puun-
kolossa. Hautovan naaraksen muuraa koiras

puun sisään, jättäen vain vähäisen aukon, johon
naaraksen nokka parhaiksi sopii. E. W. S.

Sarvinginjärvi ks. Järvenlaskut (pals-

tat 1597-1598) ja Nuutinen, Lassi.

Sarvipäätelmä. Tällä nimellä on vanhastaan
osoitettu sellaista päätelmää, jossa todistetaan,

että jostakin edellytyksestä seuraisi jompikumpi
kahdesta (tai useammasta) vaihtoehdosta ja että

näistä ei kumpikaan ole toteutunut, josta pääte-

tään, ettei edellytystä ole olemassa. On arveltu,

että tällainen todistelu kääntää molemmat
(tai useammatkin) vaihtoehtoiset johtopäätök-

sensä ,,ikäänkuin sarvet" alkuedellytystä vas-

taan ja siten kumoo sen. vrt. Dilemma ja

Hypoteetti s-d isjunktiivinen arvos-
telma. A. Gr.

Sarvipöllö ks. Pöllöt.
Sarvirauta, kaksi- ja kolmiakselisten rautatie-

vaunujen aluskehyksiin kiinnitetyt akselipoksin

ohjausraudat, jotka pitävät akselit kohdallaan,

mutta päästävät vaunun liikkumaan pystysuun-

nassa sen mukaan kuin kannatusjouset notkuvat

kuormituksen muuttuessa. V. 77.

Sarvisalo (ruots. Sarfsalö), 2 1
/2 manttaa-

lin suuruinen allodisäteri Pernajan pitäjässä S:n
saarella, käsittää nyk. alaisine tiloineen 5 2

/3

manttaalia. Tiilitehdas ja höyrymylly.— S. kuu-

lui v:sta 1587 Olavi Laurinpojalle ja hänestä

polveutuvalle Stubbe-suvulle, sitten v:een 1723

Sabelhjerta-suvulle. Sen jälkeen se on ollut

Armfelt-, Aminoff-, af Forselles-, Rehbinder-,

Falckenheim-, Holm-, Hisinger- ja Segersträhle-

sukujen jäsenillä, viimemainitulla suvulla v :een

1909. V. 1914 sen omistajaksi tuli oston kautta

A.-b. Svenska smabruk och egna hem, joka on

myynyt tilasta 20 palstaa. A. Es.

Sarviuikku = s i 1 k k i k u i k k a ks. U i k u t.

Sarvivalas (Movodon motioceros), 4-6 m :n pi-

tuinen hammasvalas, saanut nimensä 2-3 m:iä
pitkäksi, suoraan eteen suuntautuneeksi, kier-
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(S. H.) Sarvivalaita.

teiseksi piikiksi kasvaneesta yläleuan etu-

hampaasta (tav. vasemmasta leukapielestä läh-

tevä, vastaava oikean-
puolinen on harvoin
erikoisen voimakkaasti
kehittynyt). ..Sarvi"

tavataan yleensä vain
koirailla, ja sitä kiivi et -

täneen etupäässä asee-

na koiraiden väli-

sissä taisteluissa. Naa-
raan vastaavat ham-
paat ovat pienet. S:n
ruumis on solakka,

pää tylppäkuonoinen, suu pieni, syöksyhampaiden
lisäksi tavataan yleensä vain nuorilla yksilöillä

muutamia pieniä hampaita yläleuassa. Rintaevät
ovat verraten pienet, selkäevä puuttuu, pyrstöevä
leveä, poikkipäinen. Väri yleensä kellertävä t.

valkea, ruskein t. harmain pilkuin. S:t ovat
rauhallisia, vilkasliikkeisiä eläimiä ja asustavat
isoissa parvissa Pohjois-Jäämeressä, talvisin ne
vaeltavat eteläänpäin, verraten harvoin kuiten-
kin Euroopan rannikoille saakka. Ravintona ovat
nilviäiset, kalat y. m. S :den pyvdystys on tär-

keä eskimoiden taloudelle, eurooppalaiset harjoit-

tavat pyyntiä syöksyhampaiden ..norsunluun"
vuoksi, joskin sangen pienessä määrin. — Vielä
keskiajalla ja uuden ajan alussa s:n syöksy-
hampaat olivat Euroopassa hyvin harvinaisia ja

tavattoman kallisarvoisia: venetsialaisten tiede-

tään m. m. 1559 turhaan tarjonneen eräästä
30.000 zekiiniä. Arvo johtui siitä, että luultiin

..sarvien" kuuluneen Raamatun ..yksisarviselle"

ja olevan jauheena t. muuten tehokasta lääkettä
mitä erilaisimpia tauteja vastaan, jota paitsi

niistä valmistettiin valtikoita. piispansauvoja

y. m. /. V-s.

Sarvivälke, amfiholien ryhmään kuuluva, erit-

täin yleinen vuorila jikivennäinen. S :tä on
kahta päälajia: tummanruskean värinen rauta-

rikas basalttinen s. ja useimmiten vihreä
tavallinen s. Paljain silmin katsoen näyt-
tää kummankinlainen s. useimmiten mustalta.
Vilteistä kaikille s.-muunnoksille on, että niissä

on kaksi erittäin selvää lohkosuuntaa, jotka
vastaavat aineen monokliinisten kiteiden prisma-
pintoja ja muodostavat keskenään 124° kul-

man. Kem. kokoomus on erittäin vaihteleva,

syystä että s:t säännöllisesti sisältävät useita

keskenään isomorfisia yhdistyksiä, joista tär-

keimpiä ovat Ca(Mg, Fe) 3Si 4 12 (aktinoliitti) ja

Ca(Mg, Fe) 2Al3Si3Oi2 (varsinainen s.). S:tä tava
taan graniiteissa, syeniiteissä, dioriiteissa, trab-

broissa ja peridotiiteissa, sekä amfiboliiteissa,

gneisseissä, sarvivälkeliuskeissa y. m. vuorilajeissa.

Useissa rautamalmeissa (karsimalmeissa. vrt.

Karsi) s : tä on runsaasti epäpuhtautena. Se
vaikuttaa malmin sulatuksessa edullisesti teke
mällä sen helpommin sulavaksi. P. E.

Sarvivälkekivi 1. hornblendiitti, useim-
miten karkearakeinen magmavuorilaji, jossa
sarvivälke on piiäasiallisimpana aineksena. Se on
yleinen dioriittien ja gabbrojen yhtevdessii.

P. E.

Sarvivälkeliuske, kiteinen fiuskevuorilaji,
jossa sarvivälke on pääaineksena. Tämän ohella
on tav. viihän plagioklaasia, biotiittia ja kvartsia.
joskus granaattia. S. esiintyy gneissien ja kiille-

liuskeiden yhteydessä ja on Suomen alkuvuoressa
hyvin yleinen vuorila ji. P. E.

Sarviöljy, Oleum animale, orgaanisia typen -

pitoisia aineita, sellaisia kuin nahkaa, hiuksia,
villaa, sarvia, liimaa y. m. kuivatislaamalla
saatu tumma tervamainen aine, joka sisältää

ammoniakkia, rasvahappojen nitriilejä, pyrroli-

ja pyridiiniyhdistyksiä, fenolia, naftaliinia y. m.
Pahanhajuinen ja kirpeänmakuinen. Uudestaan
tislaamalla saadaan miltei väritöntä, ohutta n. s.

Dippelin öljyä. S :yä käytetään m. m. lääkkeenä.

S. 8.

Sarvlaks ks. Sarvilahti.
Sai*ykamys f-y'sj, varustettu paikka Etelä-

Kaukaasiassa, Karsin kuvernementissä, Erze-
rumin ja pääkortteerin välisellä tiellä. Sen tie-

noilla oli suurvaltainsodan kestitessä useita kii-

vaita taisteluita ven. ja turk. joukkojen välillä.

Sasebo f-c'-J, kaupunki Japanissa, Kiusiun
saaren länsirannalla; 93,051 as. (1908). — Yksi
Japanin sotalaivaston viidestä pääasemapaikasta;
erinomaisen suojattu satama. Sotalaivain korjaus-
pa ja ja laivaveistämö (4,000 työmiestä), 6 kuivaa
ja 4 uivaa telakkaa.

Saskatchewan fsäskä'tsev9n] (intiaanikieltä =
,.vuolas virta"). 1. Joki Pohjois-Ameriikassa,

Kanadassa, Albertan, S:n ja Manitoban maa-
kunnissa, syntyy Kalliovuorissa alkavien, mut-
kaisten North ja South S:n (1,241 ja

1.304 km) yhtymisestä S:n maakunnassa, virtaa

itäistä pääsuuntaa kulkien Cedar lake-järven läpi

ja laskee Winnipeg-järven luoteisosaan; 4">4 km.
Suussa olevien Grand rapids-koskien ja kahden
ylempänä olevan kosken katkaisemana S:n kul-

jettava väylä (North S. lukuunotettuna) ulottuu

1.243 km Edmontoniin Nortli S:n varrella.

Jäässä 5 kk. — 2. Maakunta Sisä-Kanadassa
651,900 km 2

, 492.432 as. (1911), 0. 8 km 2 :llä. —
S:n eteläosa on pääasiassa aaltomaista preeriaa,

josta kohoavat muutamat korkeammat selänteet :

\Vood mountain, Beaver hills ja Touclnvood hills

(viimemainitut soraharjuja). S. -joen pohjoispuo-

lella maa on synkkien aarniometsien peitossa,

jotka vielä ovat turkismetsästäjäin parhaita

riistamaita ; kauempana pohjoisessa metsä jo käy
kitukasvuiseksi. S:n suurimmat joet ovat S.,

Churchill (oikeastaan reittijono), Qu'Appelle ja

Souris. Varsinkin pohjoisosassa on lukemattomia
järviä; siellä ovat Reindeer lake ja Athabasca
(ovat osaksi ulkopuolella S:n rajoja). Ilmasto
mantereinen; tammikin keskilämpö Prince
Albertissa melkein keskellä maata — 22.4° C.

Sademäärä vähäinen (v:ssa sataa 225-425 mm).— Asutus on aivan nuorta: vielä 1901 S:ssa
oli vain 91.279 as. Miespuolisia (291.730) on
enemmän kuin naispuolisia. Intiaaneja 1901 oli

9.049 (lisäksi sekarotuisia 7.949)
;
asuvat kaikki

reservatsiöneilla. - Uskontokunnista presbyteri-
lii isillä on 90,564, roomal.-katolisilla 90.092. meto
disteilla 78,325, anglikaaneilla 75.342. baptisteilla

18,371 tunnustajaa (1911). Ven. duhobooreilla on
S:ssa suuri siirtola. — Pääelinkeinoina ovat

maanviljelys (eteläosissa) ja karjanhoito. Vil-

java maa tuotti 1914 vehnää 25. 8 milj.. kauraa
21.8 milj., ohraa 1,7 milj. hl, pellavansiemeniä,
perunoita, heinää V. m. V. 1913 S : ssa oli

580,400 hevosta. 66.3,100 lehmää (194, suu lypsy-
lehmää), 115,600 lammasta, 386,800 sikaa. Vuori-
työn (kivihiiltä y. m.) tuotantoarvo 4,r milj. mk.
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(1912), teollisuuden (4.528 työmiestä) 87 milj.mk.

(1913). — Rautateitä on eteläosassa verraten taa-

jassa (Grand trunk, Kanadan pacific, Kanadan
iiorthern y. m.), melkein kaikki kulkien idästä

länteen. Kaikkiaan 1914 oli 6.500 km rautateitä.

— Oppi- ja kansakouluja 3,226 ; kansakouluissa

70.567 oppilasta (1913); university-oppilaitos. —
Hallinnon etunenässä on kuvernööri. Lakia-

säätävässä eduskunnassa 54 jäsentä. Kanadan
sonaattiin S. lähettää nyk. 4 (vastedes 6), ala-

huoneeseen 10 (vastedes 16) edustajaa. Pääkau-
punki Regina, Etelä-S:ssa, Kanadan paeific-

radan varrella, rataristeyksessä (1914 : 50,000 as.

;

1907: 9,804 as.). — Historia liittyy lähei-

sesti Hudson-Bay-komppaniaan. Ensimäiset turkis-

kauppiaat kävivät S:ssa 1766. Vasta viime vuosis.

lopulla uutisasukkaita alkoi asettua S:iin. Se

oli osana Luoteis-territorista v:een 1905, jolloin

siitä tehtiin maakunta. E. E. K.

Sassa ks. K a 1 1 i o-a ntilooppi.
Sassafras officinale, Latiracece-heimon puu,

jolla on suuret soikeat, ehyet t. 3-liuskaiset leh-

det ja kellervät kukat. Kotoisin itäisestä Pohjois-

Ameriikasta. Kuori ja juuren puu sisältävät

erästä ennen ja osaksi vieläkin lääkkeenä käy-

tettyä eetteristä öljyä. Öljyä käytetään virvoitus-

juomiin (Pohjois-Ameriikassa), likööreihin. hius-

vesiin, kaunistusaineisiin y. m. K. L.

Sassanidit 1. S a s a n i d i t, Säsänista polveu-

tuvan Päpakin pojan Ardastrin 1. Artakhsathran
(Artakserkseen) perustama iraanilainen hallitsija-

suku, joka viimeisen arsakidin Artabanos V:n
kukistuttua Hormizdagänin taistelussa 224 hal-

litsi Persiassa v :een 644. ks. P e r s i a. K. T-t.

Sassaparilla = sarsaparilla, ks. S m i 1 a x.

Sassari, samannimisen provinssin pääkau-

punki Italiassa, Sardinian luoteiskulmassa, vilja-

vassa seudussa ratahaarauksessa 20 km rauta-

teitse Porto Torres nimisestä satamakaupungis-
taan; 43.536 as. (1913). — S. tekee uudenaikaisen

vaikutuksen huolimatta vanhoista muureista ja

muutamista keskiaikaisista rakennuksista. Ba-

rokkityylinen tuomiokirkko, S. Maria di Bet-

lemme-kirkko, kaupungintalo, linna (1300-luvulta),

teatteri, kauniit kävelytiet. Yliopisto (perust.

1677; lainopillinen ja lääket. tiedekunta, farma-
seuttinen opisto), Italian pienin (157 yliopp.

lukuv. 1913-14). kirjastoilleen, lukio, teknillinen

opisto y. m. Arkkipiispanistuin. -— Lyijy- ja

sinkkikaivoksia, kivilouhimoita, tulitikku-, saip-

pua- y. m. tehtaita. — Per. 1100-luvun lopulla

tai 1200-luvun alussa. (E. E. K.)

Sassi 1. besoaari-a ntilooppi (Antilope

cervicapra), 1,2-1,3 m pitkä, hartiain kohdalta

80 cm korkea sirorakenteinen antilooppi. Väri
päältä ruskeahko t. harmahtava, alta vaaleahko.

Sarvet (vain koiraalla) 40 cm pitkät, heikosti kier-

teiset, otsan suuntaisesti taapäiset. Elää parvissa

aukeilla mailla Etu-Intiassa, juoksee hyvin no-

peasti, metsästys sen vuoksi vaikeaa. S. esiintyy

usein int. jumalaistaruissa ja runoudessa, eri kie-

lissä eri nimisenä, sanskr. mrig t. mirga. Edel-

leenkin se on Intiassa pyhä eläin, sen vuoksi usein

kesytetty. Lihaa saavat syödä vain bramiinit.

Sarvista valmistetaan heittokeihäitä yhdistämällä
kaksi sarvea tyvet vastakkain. Mahalaukusta
tavatuilla besoaarikuulilla uskotaan olevan voi-

makas parantava vaikutus (vrt. Besoaari).
Kuva liitteessä Antilooppeja II. /. V-s.

Sasslinin koulu 1. Kärjen rukous
huonekunta, Hämeenkyröön kuuluva, Kär-
jen talon omistajan Adam Sasslinin lahjoitta-

milla varoilla perustettu kansakoulu ja rukous-
huonekunta, jolla on oma pappi. S. k:n ohje-

säännöt vahvistettiin keis. käskykirj. 27 p:ltä

lokak. 1847. — Kun v:sta 1900 alkaen ei ilmoit-

tautunut ketään hakijaa rukoushuoneen papin
virkaan, määräsi senaatti 1906, että koulu ja

rukoushuone suljettaisiin ja saarnaajan virkaa
seuraavaa palkkaa kartutettaisiin siksi, kunnes
karttuneilla varoilla voidaan saada vakinainen
viranhaltia. V. 1907 voitiin tänne taas sijoit-

taa vakinainen pappi. [O. I. Colliander, ,,Suo-
men kirkon paimenmuisto" I, siv. 624.]

Sassnitz [zasnits], kylä ja paljon käytetty
merikylpylä (vuosittain 22,000 kylpyvierasta)

Pokjois-Saksassa, Riigenin saaren itärannalla,

kauniilla, metsäisellä Jasmundin niemellä. S:nja
Ruotsin etelära unikolla olevan Trelleborgin välillä

(107 km) kulkee junalautta (v:sta 1909).

Sassoferrato [-räf-], kaupunki Itä-Italiassa,

Anconan provinssissa, Anconasta länteenpäin
Apenniinien juurella Sentinon ja rautatien var-

rella; 9,806 as. (1901). -— S:n luona on roomal.-

kaupungin Sentimimin rauniojätteitä. Siellä roo-

malaiset 295 e. Kr. saivat voiton kolmannessa
samnilaissodassa.

Sassoferrato [-rä'-]}
oikeastaan Giovanni

Battista Salvi (1605-85), it, taidemaalari;

kehittänyt eklektisen tyylinsä Rafaelin ja eten-

kin Domenichinon ja Guido Reni'n mukaan. Työs-

kennellen enimmäkseen Roomassa maalannut
miltei yksinomaan Pyhää perhettä ja madonnia
esittäviä harrastunteisia, mutta useimmiten senti-

mentaalisia ja suoritukseltaan kuivia .
tauluja,

jotka ovat laajasti levinneet Euroopan museoihin.

E. R-r.

Sassoliini, luonnossa esiintyvä boorihappo,

H3BOs . S. on trikliinisinä suomuina kiteytyvä,

helmikiiltoinen, rasvamaiselta tuntuva, veteen

liukeneva aine. Se on boorivalmisteiden raaka-

aine. Päälöytöpaikat ovat Toscanassa (Sasso

y. m.), missä sitä erottuu kuumista lähteistä (sof-

fioni). Myös tavataan s:ia joskus härmistyneenä

tulivuorien purkausaukoilla, esim. Vulcano-saa-

rella. P. E.

Sastamala ks. S a a s t a m a 1 a.

Sastmola ks. Merikarvia ja Saasta-
m a 1 a.

Sata, kymmenlukujärjestelmän kantaluvun

neliö 1. toinen kertoutumisluku. vrt. L u k u j ä r-

j e s t e 1 m ä t ja Prosentti.
Satakerta (psalterium), märehtijäin mahalau-

kun osasto, ks. Märehtijät.
Satakielet (Luscinia), entinen s u k u, on nykyi-

sen lintusystematiikan mukaan jaettu useampaan
sukuun, joista meillä tavataan kaksi: sata-
kielen (Erithacus) ja leppälinnun (Ruti-

cilla) suvut, S. ovat pieniä rastaslintuja, niiden

pyrstö on 10-sulkainen. Suomessa 6 lajia

(palearktisella alueella 25), joista kuuluisin on

harmaanruskea Pohjan satakieli (L. [E.]

phiJomela). Se on levinnyt kaakosta käsin Hel-

sinkiin, Hämeenlinnaan, Jyväskylään. Kuopioon

ja Sortavalaan asti. Läntisimmät ja luoteisim-

mat pesimäpaikat Karkku ja Isokyrö. Asustaa,

samoinkuin useimmat muutkin lajit, ponsaikkoi-

silla mailla. Mainio laulaja. Punarinta
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satakielen ( L. (EJ rubeculaj tuntee hel-

posti ruosteenpunaisesta rinnastaan ; asustaa
kuusikoissa, yleinen Oulun leveysasteelle, laulaa

hyvin. Sinirintasatakieli (L. [E.] sue-

cica) pesii Suomessa Lapissa, ei Kuusamoa ete-

lämpänä (muutamat maant. muodot pesivät Keski-

ja Etelä-Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassakin),

mieluimmin tunturien koivu- ja pajuvyöhyk-
keissä. Laulaa mainiosti (,,kellolintu"). Leppä-
lintu i L. /!'.} phaenicurus) on harmaan-, val-

kean-, mustan- ja ruskeankirjava, naaras ruskean-
harmaa, molempien pyrstö (jota istuessaan täri-

syttävät) ruskeanpunainen, kuoritun lepän väri-

nen (siitä nimi). Yleinen koko maassa. Elää
mielellään ihmisasunnoilla, pesii onttoihin puihin,

rakennuksiin y. m. Laulaa iloisesti korkeiden pui-

den yläoksilla tahi viiritangon päässä, varoitus-

ääni valittava : ..hyit-tsek-t sek". .Muut maassamme
(kovin harvoin) tavatut lajit ovat valkotäp-
Iäinen sinirintasatakieli (L. [E.] leu-

cocyena) ja musta leppälintu (L. [R.) tit-

hys). Kaikki s. ovat hyönteissyöjiä ja muutto-
lintuja. — Kuvia ks. Laululinnut, värill.

liite S u o m en laululin n u t. E. W. S.

Satakieli ks. Satakielet.
Satakunnan kenkätehdas (omistaja Sata-

k u n n a n k e n k ä t e h d a s o.-y.. osakepääoma
100,000 mk., vararahastot 1915 200,000 mk., toi-

mitusjohtaja liikkeen perustamisesta asti Frans
Ojala) Raumalla, per. 1911, valmistaa jalkineita

(1914 stio.OOO mk:n arvosta); työväestö 80 hen-
keä (1014).

Satakunnan maanviljelysseura perustettiin

1861 iv:een 1868 nimellä ..Porin maanviljelys-

seura"). Käsittää Satakunnan osan Turun ja

Porin lääniä eli Ulvilan, Ikaalisten ja Loimaan
kihlakunnat (lukuunottamatta Loimaan ja Metsä-
liinan kuntia). Yksityisiä jäseniä oli 1913 yhteensä
1.039, joista naisia 17. Paikallisseuroja (ei jäse-

ninä! oli 47. Huomattavimmin seurassa toimi-

neista henkilöistä on mainittava kunnallisneuvos
E d v i n A veli a n (ks. t.), joka oli esimiehenä
1867-82 ja 1885-99. U. B.

Satakunnanselkä on yhteisenä nimenä sille

pääasiallisesti kankaiden ja harjujen muodosta-
malle vedenjakajajonolle, josta osa tunnetaan
Pohjankankaa n, osa H ä m e e n k a n-

k a a n (ks. n.) nimellä ja jonka eteläpää suun-
tautuu Karhijärven itä- ja Sääksjärven länsi-

puolitse Kokemäenjoen laaksoa kohti, laskeutuen
siihen Kynsikankaan niinisenä.

Satakunta Iruots. S a takun da), merkilli-

simpiä meidän hist. maakunnistamme, vaikkapa
niineltään maamme virallis-

hallinnollisessa kielessä kuol-

lut. Mistä maakunnan nimi
johtuu, on toistaiseksi vielä

lopullisest i ratkaisema tta.

Mahdollista lienee, että ni-

men takana on suomalaistu-

tettu ,.hundari" (ks. t.) käsite.

siinä tapauksessa meillä tässä

on esimerkki uplantilaisen

valt ioeläinäii tai ainakin sikä-

läisen \ hteiskuntatuntemuk-
sen vaikutuksesta maahamme
jo Ruotsin maakuntalakien
ajalta, mahdollisesti 1200-

Satakunnan vaakuna, luvun loppupuolelta tai lo-

(S.H)

puita. Suomalaisasuisena nimi sittemmin otetaan

mahdollisesti kansanomaisen kirkon vaikutuksesta
keski- ja myöhemmän ajan lat. ja ruots. asiakir-

joihin, edellisiin muodossa Salagundia, jälkimäi-

siin muodossa Satagunda ja Satakunda. Ensi ker

lan nimi tavataan 1331, jolloin sillä jo tarkoite-

taan ainakin pääpiirteiltään rajoitettua hallinto-

aluetta omine sinetteineen. Perin paljon vanhem-
paa ikää maakunnalle tuskin voi olettaakkaan.

Ja vaikka maakunta muodostaakin luonnollisen

kokonaisuuden, näyttää sen eroaminen Hämeestä,
johon S. epäilemättä aikoinaan on kuulunut, ta-

pahtuneen täysin rauhallista tietä. Sitä todistaa

useiden muiden seikkojen ohella sekin, ettei mi-
tään taisteluja satakuntalaisten ja hämäläisten
välillä tunneta. S :11a on ollut sinetti, jonka on
luultu kuvaavan P. Olavia. Yaakunakirje on
v.lta 1557 ja yhteinen S:lle ja ..Pohjois-Suo-

melle". Siinä seisoo jykevä herttuallinen karhu.

Rajoiltaan S. on eri aikoina vaihdellut.

Vielä uudella ajalla laskettiin ainakin veronkan-
nossa siihen Pohjanmaasta Närpiön pitäjä. M vä-

häisemmän uuden ajan rajapitäjänä Pohjanmaata
vastaan on ollut entinen Ikaalinen 1. nykyisel

Ilonko- 1. Hongonjoen, Karvian. Parkanon ja

Ikaalisten pitäjät. Edelleen raja kulki koilliseen

jonkun verran Ätsärinjärven pohjoispuolelle, jossa

maakunnan pohjoisin niemeke ulottuu n. 62°50'

pohj. lev. Täältä se kulkee kaakkoon päin Mul-
tialle. jossa on S:n itiiisin kolkka n. 0° 10' it. pit.

Helsingistä ja Keuruulle, sieltä etelälounaaseen

Längelmäelle ja Kuhmalahdelle, josta se kääntyy
jyrkästi lounaaseen Loimaalle. Täällä sijaitsee

maakunnan eteläisin kärki vähän yli 60°40' et.

lev. Vastamainitusta paikasta raja kulkee länsi-

luoteista suuntaa Pohjanlahteen, jonka Suomen-
puolisesta rannasta suuri osa, yli 100 km kuuluu
S:aan. Maakunnan pituus pohjoisimmasta koh-

dasta eteläisimpään on n. 240, lev. itärajalta me-
renrantaan 200-100 km. Pinta-alasta 21,647 km*
kuuluu 12,942 km- Turun ja Porin. 4,043 km-
Vaasan ja 4.662 km2 Hämeen lääniin.

Pinnanmuodostukseen nähden S. ei

ole yhtenäinen alue. Se on Kokemäenjoen poh-

joispuolella yleensä korkeampaa kuin eteläpuo-

lella. Koillisin kulma maakuntaa on suunnilleen

yhtä korkeata kuin rajaseutu Hämeen puolella

(n. 200 m ja ylikin, kuten esim. Kalikanmäki
Keuruulla [210 m] ja Ätsärin Myllymäki
[217 m]). Ruoveden ja Virtain vesireittien tienoot

mainitun koillisalueen länsipuolella ovat jo huo-

mattavasti matalammat, mutta tämän välilaak-

son länsipuolella tapaamme taas yhtenäisen laa-

jahkon Parkanon metsäseudun, joka sekin pai-

koin kohoaa n. 200 m yi. rnerenp. Parkanon ylä-

tasangon länsipuolella tapaamme Kyrösjärven
laakson ja tämän vieressä lännessä n. s. Hämeen
kankaan komeine kängasmaisemineen, jonka
selkä paikoin, kuten esim. Jämijärven Soininhar-

julla ja Ikaalisten Yatulanharjulla. saavuttaa

huomattavan korkeuden, llämeenkankaasta län-

teen päin maa Kokemäen joen pohjoispuolella vei

raten tasaisesti alenee merta kohden. Huomatta-
vimpia jääkautisia viennkmharjuja oval Lisaksi

samaan harjujonoon kuuluvat, luonnonkauniit

Pyynikki ja Kangasalan harjut. Kokemäenjoen
eteläpuoli yhtyy kaakossa n. s. Tammelan yläta-

sankoon ja Salpausselästä lähtevät harjanteet
esiintyvät täällä monin paikoin, esim. Oripään
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rajoilla, Virtsanojalla ja Säkylässä huomattavina

yhdenjaksoisina harjanteina. Jokilaaksot ovat

yleensä, muutamia yksinäisiä vuoria, kuten esim.

Tyrvään Haukkavuorta ja Karkun Pirunvuorta

lukuunottamatta, tasaisesti loivenevia. S :n ranta-

alue on tavallaan välimuoto epätasaisen ja nys-

tyräisen varsinaissuomalaisen ja laajan, tasai-

.sen Pohjanmaan rannikon välillä. Rantaviiva on

sangen rikkonainen, vaikkei aivan yhtä silpoutu-

nut kuin Varsinais-Suomen. Suurimmat niemet

ovat kokemäkeläisten niemi Kuuminainen, Yy-

teri ja suurimmat lahdet viimeksimainitun mo-

lemmin puolin. Saaristoja on Merikarvian, Ah-
laisten, Porin (Reposaari, Lampaluoto y. m.), Lu-

vian ja Rauman (Olkiluoto, Reksaari y. m.) edus-

talla.'

Vuoriper ä. Laajalle Pohjois-S :aan eli

Siikaisiin, Kankaanpäähän ja Lavialle saakka

lännessä ulottuu Pohjois-Hämeestä yhtenäinen

graniittialue. Koko varsinaisen Kokemäen- ja

Loimijoen laakson sekä Kokemäenjoen pohjois-

puolisen rannikkoalueen vallitsevana vuorilajina

ovat gneissigraniitit, joiden joukossa esiintyy

pieninä saarekkeina bothnialaisia liuskeita, pre-

kalevaisia metabasiitteja y. m. Kokemäenjoen
suun eteläpuolella Eura- ja paikoin Lapijokeen

(Lapinjokeen) asti on laaja oliviiuidiabaasialue,

jossa kapeita suikaleita hiekkakiveä vallankin

pohjoisessa. Pyhäjärven luoteispuolella alkaa S :n

rajan poikki ulottuva rapakivialue. Irtonai-
sista maalajeista on moreenisora yleisin.

Ainoastaan vesien partaat, kuten jokivarret ja

järvien rannat, ovat kuten muuallakin maas-

samme saviperäisiä. Erittäin huomattavia run-

saasta ja hyvästä savestaan ovat harmaavetisen

Tx>imijoen rannat, joita kenties voinee pitää Suo-

nien parhaana ja hedelmällisimpänä peltoalueena.

Huomattava alue varsinkin Pohjois-S :ssa on soi-

den peitossa. Laaja hiekka-alue ulottuu Porin

luoteispuolella Mäntyluodosta alkaen kauas kaak-

koa kohden maakunnan rajalle; pohjoisosissa,

«sini. Jämijärvellä, on myös huomattavia hiekka-

seutuja.

Vesistöihin nähden S:n itäosa kuuluu
Sisä-Suomen järvialueeseen, läntinen osa joki-

alueeseen. Joista on eteläisin n. 4 peninkulmaa
pitkä Lapijoki (Lapinjoki), joka alkaa verraten

matalalla (42 m yi. merenp.) sijaitsevasta Kos-
keljärvestä. Suunnilleen yhtä pitkä, vaikka pal-

joa tärkeämpi on Eurajoki ; sen päähaara alkaa

Pyhäjärvestä (ks. Pyhäjärvi 3) , joka puhtaan
hiekkapohjansa ja kirkkaan vetensä puolesta

lienee Suomen ensimäisiä. Historiallisesti tun-

nettu on Eurajoen sivujoki ,,kovera" Köyliönjoki

samoinkuin sen samanniminen lähdejärvi. Maa-
kunnan sydänvaltimona on Kokemäenjoki, jonka

vesialueesta ks. Kokemäenjoki 1. Varsinai-

nen Kokemäenjoki alkaa Tyrvään Liekovedestä.

Kiattaron suuren saaren ja suoseudun tienoilla

Kokemäellä yhtyy jokeen kaakosta päin Loimijoki,

pohjoisesta Sääksjärvestä tuleva Kauvatsanjoki,

jonka jälkeen virta milloin matalampia, milloin,

kuten esim. Harjavallan tienoilla, komeita hiekka-

rantoja muodostaen viittä eri suuhaaraa myöten
purkautuu syvään merenlahteen n. s. Yyterinnie-

men pohjoiskupeelle. Merkillisten bifurkatsio-

niensa vuoksi on mainittava S:n pohjoinen vesi-

verkko, omituisuus, joka saa selityksensä siitä,

että vedenjakajat eri jokien välillä eivät ole sel-

27. VMI. Painettu «*/
4 16.

(S.H.) Kokemäen joki Porin läheltä

vät. Eteläisimpänä tässä jokiverkossa voidaan

pitää Ahlaistenjokea. Se alkaa Lassilanjoen ni-

misenä Karhi järvestä. Pohjoisimpana jokiväy-

länä tässä jokiverkossa on n. s. Karvianjoki, ent.

n. s. Kyrönjoki, joka saa vesiä osittain Vihtel-

järven reitistä, osittain Siikaisista. Kummankin
näiden kahden joen välissä olevat isohkot järvet,

nim. Isojärvi ja Kynäsjärvi, ovat vesireittien vä-

lityksellä yhtyneet kumpaiseenkin mainittuun jo-

keen, joten Karvianjoen, Kynäsjärven ja Ahlais-

tenjoen välistä aluetta tavallaan voi katsoa suu-

reksi saareksi. Koskia on Lapijoessa 7, Eura-

joessa 12, varsinaisessa Kokemäenjoessa ja sen

sivujoissa 92, pohjoisissa joissa 44 ja sitäpaitsi

lukuisia koillisissa ja itäisissä vesireiteissä. Omi-
tuisuuksina voinee mainita myös eräät suuret läh-

teet, sellaiset kuin esim. Virtsanojalla, Köyliön
Kankaanpäässä ja Kuninkaanlähde Vihteljärven

vesistössä.

S:n luontoa on vaikea kuvata, koska sillä

ei ole mitään kauttaaltaan tunnettavia tyypillisiä

ominaisuuksia. Maakunnan itäinen järvialue on
maamme kauneimpia ja erikoisesti tunnettu mai-

semistaan sellaisista kuin Pyynikki, Kangasalan
harjut (ks. t.), Ruoveden järvet, ,,Virtain järvet

ihanat'' ja Kyrösjärven maisemat. Virtamaise-

mista ei Länsi-Suomessa liene monta Nokian
veroista. Mutta toisaalta sellaiset seudut kuin

Pohjois-S :n kylmät, soiset ja ilottomat perukat

kuvastavat omituista erämaan, ja esim. Ulvilan

aukeat rintamaan yksitoikkoisuutta.

Ilmastossa huomaa selvästi jyrkän ero-

tuksen Pohjanlahden tasoittavan vaikutuksen alai-

sen rantamaan ja sisämaan välillä. Lämpökäy-
rät kulkevat suurimman osan vuotta pohjoisesta

etelään kaakkoisessa kaartuen kaakkoa kohden.

Talvikuukausina rannikolla on 2°-4°C lämpi-

mämpää kuin sisämaassa (kylmin kuukausi helmi-

kuu Rauman lounaispuolella —6°C, Ätsärin rei-

tin tienoilla —10°C). Keväällä maalis- ja huhti-

kuussa, maan lämmetessä nopeammin kuin me-

ren, lämpökäyrät äkkiä muuttavat suuntaa, kul-

kien kuitenkin toukokuussa taas pohjoisesta ete-

lään. Mutta nyt on lämpökäyrien itäpuolella

lämpimämpää kuin länsipuolella. Erotus ränni

kon ja sisämaan välillä on suurin, -|-2 C, juuri

toukokuussa. Myöhemmin merikin ennättää läm-

metä ja v:n lämpimimpänä kuukautena heinä-

kuussa vain äärimmäinen rannikko on alle -)-15 C
koko muun S:n ollessa 4-15°C ja -fl6°C:n vä-

lillä. Elokuussa jo rantamaa on hieman sisä-

maata lämpimämpi. Erotus kylmimmän ja kuu-

mimman kuukauden välillä on rannikolla 21 °C.
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(S.H.) Merikarvia,

sen ollessa uloinna koillisessa 25°C. V :n koki
lämpö vaihtelee -f-4°C ja -)-3°C:n välillä. - Vuo-

tuinen sademäärä vaihtelee 050-700 mm:n (sisä-

maassa luoteessa) ja 350-400 mm:n (idässä) vä-

lillä. J :ri J :la.

Kasvisto. Pääosa S:aa kuuluu eteläsuoma-

laiseen lehtipuiden kasvillisuusvyöhykkeeseen ja

S :ssa kasvaa siten vielä suuri joukko eteläisiä

lajeja, jotka heti pohjoisempana puuttuvat.

Kasvilajien luku on (1910) 688, 14 pienempi

kuin viereisessä Etelä-Hämeessä, vaikkakin S :ssa

on 27 merenrantakasvia, jotka Hämeestä puut

tuvat. Puita ja pensaita on suhteellisesti pal-

jon, yhteensä 41. Jaloista lehtipuista on lehmus
jokseenkin yleinen, muut harvinaisia, vaahtera

pohjoisinna Merikarvialla, jalava ainakin ennen
Viljakkalassa, samoin nykyäänkin pähkinäpensas.
Saarnia on vain lounaiskulmassa. — Omenapuu
menestyy hyvin ja on jokseenkin yleinen etu-

päässä eteläosissa. Kirsikka ei ole sekään har-

vinainen. Päärynäpuita viljellään siellä täällä

eteliiosissa, harvinaisina luumua ja kriikunaa.

K. L.

Eläimistö. Suuremmista imettäväisistä on

karhu jo hävitetty sukupuuttoon, viimeiset

ammuttiin n. 40-50 vuotta sitten; susi on viime

vuosina vain harvoin tehnyt taivirnatkojaan maa-
kuntaan. Ilves sensijaan asustaa siellä täällä.

Kettu on sangen yleinen, samoin kärppä, mäyrä
ja saukko (erittäinkin merenrannikolla). Näätä
ja tuhkuri ovat harvinaisia. Hirvi oli tiimiin vuosi-

sadan vaihteessa hyvin yleinen, mutta liiallinen,

varsinkin luvaton metsästys on pienentänyt hirvi-

kannan vähiin. Siipiorava näyttää olevan pal-

joa yleisempi kuin muualla Suomessa. Maa-
myyrä on levinnyt suunnilleen Kokemäenjoen
laaksoon pohjoisessa. Maanisäkäslajeja on 31.

paria satunnaista lukuunottamatta. Merinisiik-

kiiitii on lisäksi 4, nim. kiehkuraishylje ja har-

maahylje, molemmat yleisiä rannikoilla sekä pyö-
riäinen, jokakesäinen kalastajien vieras ulko-

merellä, ja maitovalas, Mäntyluodon edustalla huo-

mattu. — Linnuista ovat metsä-kanalinnut vähissä

muualla paitsi syrjäisissä metsäseuduissa
:
varsin-

kin metsäkana on S:n pohjoisosia lukuunotta
matta harvinainen, sensijaan on peltopyy erin-

omaisen yleinen, varsinkin Kokemäenjokilaakson
laajoilla kauraviljel yksillä. Fasaaneja on pariin

paikkaan istutettu. Vesilintuja on runsaasti mo-
nessa ruovikkorikkaassa sisäjärvessä, unitta useim-

mat järvet ovat liian karuja muiden kuin telk-

kien ja koskeloiden asua. Kokemäenjoen suisto

on vesilinturikasta, luonteenomaisimpia on siellä

nokikana ja punasotka. Merenrannikolla ei haahka
pesi lukuisasti, muita vesilintuja on runsaammin,
samoin lokkeja (ei merilokkeja!) ja tiiroja.

.Muuttoaikoina on hanhia ja joutsenia paljon.

Muista linnuista ansaitsee mainitsemista risti

sorsa ja tunturisotka, tunnettuja pesimäpaik-
koja eräissä rannikkosaarissa. Kuusanka, pelto-

varis, harmaatikka ja isompi kiljukotka ovat

huomattavia metsissä pesiviä lajeja. Punavarpu-
nen esiintyy siellä täällä ja satakieli vain alueen

itäosissa (läntisin pesimäpaikka on Karkku).
Huomattava on tunturikurmitsan pesiminen muu-
tamilla suurilla soilla (Panelia, Huittisten Hunnun
suot). Alueella tavattuja lintuja on n. 220, niistä

pesiviä 130. muuttavia 50 ja satunnaisia 40 lajia.

- Kaloista on silakka tärkein, koko rannikolla

ahkeran pyydystyksen esineenä (rysät, ajoverkot).

Lohia ja siikaa saadaan rannikolta ja Kokemäen-
joesta (nuotta). Muita huomattavia kaloja ovat

meressä turska ja kampela (molemmat lajit).

järvissä ja joissa: rantatörö, toutain ja sulkava
jotka S:ssa näyttävät yleisemmiltä kuin muualla.
Muikku eliiä vain muutamissa järvissä. Sampi on
eksynyt ainakin kolmasti Kokemäenjokeen. Kos
kista pyydystetään paljon nahkiaisia syksyisin.

— Rapuja oli ennen 1907 runsaasti, mutta sil

loin rutto ne hävitti melkein kaikkialta. Viime
vuosina (1915) jokunen saatu Kokemäenjoestakin
— Helmisimpukan (yleinen useimmissa sisävesis-

töissä) pyynti tuottaa aika runsaasti hyviä helmiä.
'

K. W. s.

Asutukseen nähden S. kuuluu vanhimpiin
ja taajaväkisimpiin seutuihin maassamme. Jo
kivikauden asutus näyttää monista asuinpaikka
löydöistä (joista runsaimmat Kiukaisten Uotin-
mäestä) päättäen olleen huomattava varsinkin
Kokemäenjoen suupuolen ja Eurajoen välillä.

Pronssikauden harvoista irtonaislöydöistä tulee

S :n osalle huomattava määrä samoinkuin hiiden

kiukaista, mikäli ne ovat pronssikaudelta. Ja
rautakauden löydöistä rikkaampia seutuja kuin
Eura ja Kokemäki tuskin on koko maassamme.
Keskiajalla näemme maakunnassa 6 voimakasta
asutuskeskusta: Euran Eurajoen laaksossa. Koke
mäen, Vanhan Sastamalan 1. nyk. Tyrvään ja

Karkun laajoine ympäristöineen sekii Pirkkalan
Kokemäenjoen varrella Kyrön, joka ennen on ol-

lut laajempi ja Loimaan Loimijoen partaalla

Näistä on asutus hiljalleen kulkenut ympäristö]
uin, viimeksi ja hitaimmin pohjoisiin eräpitä-

jiin. Alkuperältään väestön enemmistö on hii

mäläisiä ja on heidän siirryntänsä mahdollisesti

alkuaan tapahtunut pitkin jokilaaksoja varsinkin

Kokemäenjoen vartta ylöspäin. Mutta jo aikai

sin näkyy myös ruotsalaisia maakunnan ränni

kolle asettuneen. Vanhimpina aikoina ruots. asu

tus näyttää verraten huomattavana ulottuneen

ainakin Euraan ja Kokemäelle asti. Sittemmin
on tämä vieras aines yhä enemmän sulautunut
suomalaiseen ja ainoastaan Merikarvialla tava

taan heitä vielä jonkunverran (1912 109 henkeä
ruotsalaisia 8,183 suom. asukkaan rinnalla i.

Missä määrin vanha hist. kirkollisten verojen

maksutapa Suomen oikeuden (finak rött) tai

Ruotsin oikeuden (svensk rött) mukaan kuvaa
alkuperäistä kansallista eroavaisuutta eri pita"

jissä, jääköön sanomatta.

Väkiluku maakunnan alueella oli 1913 Tu
run ja Porin läänin osassa 203, 8NS, Hämeen lää
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(S.H.) Maisema Karkusta.

niin kuuluvassa osassa 124,510 ja Vaasan läänin
j

lot ovat Kokemäen
pitäjissä 35,468 1. yhteensä 363,866 henkeä. Asu-
tuksen tiheys on suurin Ulvilassa. Kiikoisissa ja

Pirkkalassa, harvin Parkanossa ja Kurussa. Turun
ja Porin läänin osan yleinen väestön tiheys 17.4

km2 :llä. Antropologisesti eivät satakun-
talaiset muodosta mitään varmaa kokonaisuutta.

Ruumiiltaan he ovat tähänastisten mittausten mu-
kaan kookkaimmat maamme suom. asukkaista (kes-

kipituus 1,686 mm). Prosenttiluku lyhyt- ja pitkä-

kalloisia on eri osissa maakuntaa erilainen. Sil-

mien värin puolesta sinisilmäisiä 45,st%, harmaa-
silmäisiä 35,25%, seka väri- ja ruskeasilmäisiä

19,i4, hiustenväri suurella enemmistöllä joko
tuhkanharmaa (42,tx%) tai ruskea (33,26%), joi-

den jälkeen vaaleatukkaisia 18,ss%. Kansatieteel-

lisesti on ennen ollut maakunnassa paljon mielen-
kiintoista. Viimeaikoina ovat kuitenkin useim-

mat vanhan ajan puvut, kuten esim. tunnetut Sä-
kylän kansallispuvut, samoinkuin vanhat tavat

ja menot, kuten esim. maistonki-(suvisalko-)juh-
lat j. m. m., jääneet unohduksiin. Paljon arvo-

kasta kansatieteellistä on S:n ja Rauman
museoissa. S:n murteista ks. Suomen mur-
teet.
Pääelinkeinona maakunnassa on maan-

viljelys ja sen sivuelinkeinot. Parhaat viljapel-

(S.H.)

a Loimijoen varsilla. Vilja-

Mouhijärvi Kokemäki Huittinen

lajit ovat samat kuin muualla maassamme: ylei-

sin kaura, senjälkeen ruis, ohra ja vehnä, jota

myös viljellään vähemmässä määrässä. Muuta
min paikoin, kuten esim. Paneliassa, on tehokas

suoviljelys tullut käytäntöön. Mitä lähimmässä
yhteydessä maanviljelyksen kanssa on karjan
hoito, joka samalla on kehittynyt mahtavaksi mei

j eritaloudeksi. Tuottavimpana elinkeinona yllä-

mainittujen rinnalla on metsätalous. Pori on

järjestyksessä maamme puutavaran vientipaikoista

toinen. Niinpä nousi Porin ja Ulvilan kihlakun
naii sahojen bruttotuotanto 1913 17,801,301»

mk: aan. Suuret paperitehtaat ovat Kyröskos-
kella ja Euran Kauttualla. Muista suurista teh-

taista mainittakoon Porin puuvillatehdas, Kan-

nuin nahka-, jalkine- ja lasitehdas, Porin kone-

pajat y. m., Tampereen lukuisista tehtaista pu-

humattakaan. Vanhastaan S. on tunnettu rao

nista kansanomaisista tuotteistaan, kuten kaunis-

kutoisista ryijyistään, kuuluista sepäntuotteis-

taan, Säkylän myllynkivistä, Rauman pitseistä

y. m. Vanhan purjelaivaliikenteen keskuksena
on yhä edelleen Rauma, vaikka sen laivasto viime

aikoina näyttääkin vähenneen. Sieltäkäsin su

moinkuin läheisistä maalaispitäjistä, kuten esim.

Luvialta, on kauan aikaa harjoitettu parrujen

vientiä. Sivuelinkeinoista on erikoisesti

mainittava kalastus, etenkin silakan-

kalastus meren rannikolla, samoinkuin
ikimuistoisista ajoista osittain nuotin

osittain tokein harjoitettu siiankalastus

Kokemäenjoessa sekä erikoisuutensa

vuoksi ravun- ja simpukanpyynti. — Lii-

kenneoloihin on huomattavasti vaikutta

nut höyrylaiva- ja rautatieliikenne. Kan-
sanvalistus on tyydyttävällä kan-

nalla. Sellaisien yleisesti sivistävien vir-

tausten kuin työväen-, nuorisoseuraliik-

keen sekä kansakoulujen lisäksi on maa-
kunnassa 2 kansanopistoa, toinen Kan
kaanpäässä, toinen Huittisissa,, sekä kau-

punkien oppikoulujen ja Rauman seini

naarin lisäksi Tyrvään, Ikaalisten. Loi-

maan ia Kokemäen vhteiskoulut. TTuo-
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mättäviä maakunnallisia yhdistyksiä ovat S:n
kotiseutu- ja muinaismuistoyhdistys ja S :n maan-
vil elysseura. Ammattiopetusta edistävät ammatti-

koulut, kuten Rauman merikoulu, Kokemäen maa-

mies- ja meijerikoulu, Tyrvään veisto- ja kutoma-

koulu j. n. e. Tärkeimpiä historiallisia henki-

löitä ovat olleet Jussoilan veljekset ja kreivi Lil-

lienstedt, kirjailijoita Mathias Johannis Westh
ja Lizelius. Tutkimuksistaan ja yhteiskunnalli-

sesta toiminnastaan tunnettuja ovat olleet K. F.

[gnatius, J. Ph. Palmen, S. Levänen, Antero Va

relius, F. J. Rabbe, Avellanit, Euren. Taiteen

alalla ovat Akseli (.Jällen Kallela ja Selim Palm-

gren tulleet tunnetuiksi.

Historiallisissa vaiheissaan S.

osoittautuu etenkin keskiajalla sangen mielenkiin-

toiseksi. ,lo kauan on ollut tunnettua se harras-

tus, jolla varsinkin piispa Henrik koetti maa-

kuntaa käännyttää. Historiallisesti varmaksi täy-

tyy myös katsoa sitä, että mainittu piispa S:n

ra ojen sisällä Lallin kädestä sai surmansa. Mikä
S:n osuus on ollut toisen ristiretken tapahtu-

missa, sitä ei voida vielä pitää ratkaistuna, vaik-

kakin Kokemäenjoen suuta osittain vakuuttavin-

kin perusteluin on pidetty Birger -laariin mai-

hinnousupaikkana. Milloin S:sta tämän jälkeen

puhutaan, esiintyy se jo selvästi järjestettynä

kokonaisuutena, jonka pääpaikkana oli Kokemäen
kartano (ks. t.) ja linna. Aikaisin 1 300 luvulla

S. näkyy jo jakaantuneen oikeudellisesti kah-

teen eri kihlakuntaan Ylä- ja Ala-S:aan, joka

jako oikeudellisesti jäikin pysyväiseksi. Ilmeistä

on, että Ala-S. on varsinaisesti maakunnan sy-

dän. Sen keskuspaikassa Kokemäellä oli yhä

korkein paikallinen hallinto: siellä näkyy säily-

tetyn maakunnan sinettiä y. m. Ylä-S:kin näyt-

tää jo aikaisin kehittyneen itsenäisyydestään ja

vapaudestaan tietoiseksi. Merkillisenä todistuk-

sena tästä on n. s. Davidin kapina (1438), jonka

syynä nähtävästi oli huono hallinto ja raskaat

verot, mutta jonka tarkoitusperä kaikesta päät-

täen jäi saavuttamatta. Myöskin nuijasotaan S.

otti osaa. joskin, kuten nuijamiehet yleensä, huo-

nolla menestyksellä : Nokialla voitti nuija-

miehet Klaus Fleming. Ulvilassa Akseli Kurki.

Anolan herra. Myöhemmin sekä S:n merkitys

että yhteyskin huomattavasti heikkenee. Ylä-S:n

kihlakunnan perustaminen oli tavallaan jo ollut

ankara isku maakunnan kokonaisuudelle. Jaeris-

täytyminen jatkuu yhä pitemmälle kun Ylä S. 1500-

luvulla saa oman voudin, jonka asuinpaikaksi tuli

Liiuksialan kartano Kangasalla. Useat muutkin

tekijät, kuten esim. hämäläisyys ja aatelUlääni-

tykset 1500- ja 1600-luvuilla, olivat omiaan edis-

tämään maakuntayhteyden heikkenemistä. Lo-

pulta uusien läänialueiden järjestelyssä 1775 yh-

distettiin vanhan S : n itäiset pitäjät 1. nykyiset

Ruoveden ja Pirkkalan kihlakunnat Hämeen ja

viisi pohjoista pitäjää (sekä osa Vilppulan kun-

naita) Vaasan lääniin. Tämän jälkeen on varsi-

naisesti vain Turun ja Porin lääniin kuuluva osa

maakuntaa 1. S:n vanha sydän-eutu jäänyt sata-

kuntalaisuuden varsinaiseksi edustajaksi maas-

samme.
Vanhoja historiallisia laitoksia ja muistoja on

maakunnalla paljon. Että kirkollinen järjestys

ja samalla myös kirkkorakennukset ainakin län-

tisimmässä maakunnan osassa ovat hyvin van-

hoja, on kieltämätöntä. Erikoisasemassa S :n van-

hojen temppelien joukossa on n. s. Pyhän Henri-

kin 1. Lähteen kappeli Köyliön Kirkkoluodolla.

joka katolisella ajalla näyttää olleen omituisten

ka nsanomaisten kirkkojuhlien keskuspaikkana.

Tärkeä on epäilemättä ollut aikoinaan myös Rau-

man harmaaveljesten luostari. Mielenkiintoinen

on niinikään S :n jokivarsien kauppapaikkojen

siirryntä yhä lännemmäksi (ks. Pori, historia)

Merkillisiä ja muualta Suomen maaseudulta

miltei t unten, , il (omia ovat n. s. killat 1.

kauppaseural Kokemäen jokilaaksossa. - - Esi-

historiallisia linnoja mainitsematta on maakun-
nan alueella ainakin kolme historiallista linnaa:

Kokemäen linna. Liinmaanlinna Eurajoella ja

n. s. ..Kyrön skantsi". Lukuisat ovat S:n herras

kartanot. sellaiset kuin Vuohijoki, Lavila.

Sjundby ja Vaani Eurajoen laaksossa, Köyliön
kartano Köyliössä, Sund Luvialla, Yyteri. Koivisto.

Vanhakartano, Anola. Villilä, Kokemäenkartano,
Vuoltee, Vitikkala, Nokia, Viik Kokemäenjoki-
varressa, Liuksiala Kangasalla ja Laukko Vesi

lahdella. Kotimaisista herroista alkaen, kuten

merkillisistä Kurki-suvun jäsenistä. sellaisiin

tunnettuihin vietäisiin historiallisiin henkilöihin

kuin Severin Norhyhyn, Ake Tottiin, Aksel

Ferseniin saakka — mainitaksemme vain yhden
eilustavan henkilön kultakin vanhalta vuosi-

sadalta —
. tapaamme S:ssa kartanonisäntinä.

Ja että nämä vanhat herrat ympäristöönsä ovat

luoneet ritarihohdetta, käy selville esim. sata-

kuntalaisesta ..Elinan surma" runosta, joka

..Henrikin surma" virren ohella kuuluu S:n
kansan kauneimpiin luomuksiin.

[A. W. Lindgren, ..Kuvaelmia Suomen maa
kunnista" I. Satakunta; useat pitäjänkertomuk-
set; Maantieteellisen seuran vuosikirjat; Sata-

kuntalaisen osakunnan julkaisemat »Satakunta"
IIII; Jalmari Jaakkola. ..Satakunta" (Oma
maa. V).] J-ri 1-lu.

Satama, tuulelta, aallokolta, virralta ja jään

kululta suojattu vesialue laivojen ja muiden
aluksien kuormaamista, tyhjentämistä, korjaa-

mista ja säilyttämistä varten. S:t ovat luon-
nollisia 1. avonaisia, jos ovat niemien,

saarien taikka rakennettujen aallonmurtajien

suojaamia ja suoranaisessa yhteydessä meren
(m eris.), järven tai joen (jok i-s.) kansaa.

kuten useimmat s:t, tai keinot e koisin 1. s n 1-

jettuja, jos s:n muodostaa maahan kaivettu

allas. n. s. ..s.-t o k k a", joka sulkuporteilla tai

joskus kokonaisella sululla on erotettu merestä

ja jonka vesipinta yleisesti on altaan ulkopuo-

lella olevan meren pintaa ylempänä vuoksi-

veden tasolla (v u o r o v e s i-s. 1. luode- ja

vuoksi-s.) niin että laivat pääsevät niihin suo-

rastaan ainoastaan vuoksiveden aikana, sillä

luodeveden aikana ovat portit pidettävät suljet-

tuina. Sekamuotoja ovat sellaiset varsin tavaili

sei s. altaat, jotka ovat keinotekoisesti maahan
kaivettuja, mutta avonaisessa yhteydessä meren

tai joen kanssa. Liikenteensä laadun puolesta

s:t ovat kauppa-s:ia tai s o t a-s :i a ;
edelli-

set taas joko varsinaisia kauppa-s:ia yleistä

henkilö- ja tavaraliikennettä varten taikka e r i

kois-s:ia joitakin erikoistavaroita varten, jotka

esiintyvät suurissa määrin ja vaativat erikoisia

laitteita lastinpurkamisessa tai kuormaamisessa,

kuten ka las :i a, p u u t a v a r a-s :i a. halko-
s:i a, h i i 1 i-s :i a, ö 1 j

y-s:i a. v i 1 j a-s:i a y. m.

;



(S.H.) Hangon satama 1894. (S.H.) Hangon sataman laajennusehdotus (1901; osaksi rakennettu).

(S.H.) Hampurin satama.

(S.H.) Brestin satama.
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Tavarain kilsitielj Bremenin vapaasatamassa.

Leikkaus A-ff

(S II
)

Savensekaista hietaa

Leikkaus C-D

(S.H.) Poikkileikkauksia Rangon sataman 1903-08 rakennetusta siltalaiturista.

Hovaa soraa

li ii l-s:i i. suc]ia äkilliseltä myrskyltä, tei
v e y s- 1. k a r a n t e e n i-s :i a, joissa kulku

tautien saastuttamista maista tulevia laivoja

pidätetään terveydellistä tutkimista ja silmällä-

pitoa varten; sitäpaitsi vielä erityisiä talvi-
sää, joissa Iaivaliikettä ylläpidetään talvellakin,

kun muut s:t oval jäätyneitä. Vesirakenteellisel

osat — laiturit, aallonmurtajat y. m. — näissä

eri s.-lajeissa yleensä ovat samat, ainoastaan
s:ien varustuksel oval erilaiset. S:ssa tulee olla

hyvä suoja tuulelta ja aallokolta, suora, selvä

ja tarpeeksi leveä ja syvä s.-reitti, s. <>. vesi

tie ('/i-Vr, kaikista haaksirikoista sattuu sata-

mien lähellä) sekä s:n suu, joka on mukava
ja varma kulkea kaikella Säällä. Ellei s:aan
aina pääse, tulee sen ulkopuolella olla tarp

men ankkuripaikka. ulko-S. 1. reti. jossa

laivat voivat odottaa tilaisuutta s: aan päästäk-
seen [tse s:n tulee olla n. 0.6 m syvempi kuin

syväkulkuisin laiva tarvitsee, ja niin tilava, 'itä

laivat siinä voivat liikkua, rantojen tulee "11a

sellaisilla laiturirakenteilla varustettuja, että

laivat voiva; lasken niihin kiinni ja pysyä niis-ä

liikkumattomina. Vilkkaampiliikkeisissä s :issa

on laitureilla kranoja kiinteitä ja useimmin
liikkuvia tavarain laivaan laskemista ja siitä

äestämistä varten; erikois-s:issa vielä elevaatto

reja viljan y. m. purkamista ja lastaamista var-

ten, kaatolaitteita, joilla kokonaisten malmilla.

hiilellä y. m. s. lastattujen rautatievaunujen

sisältö yhdellä keilaa kaadetaan laivaan. S:iin

johtaa s.-r a t a, joka haarautuu S.-rai teik s i.

joista uloin tav. käy pitkin laiturin reunaa jsi

usein kranan alitse purkamis- ja lastaamistyön
helpottamiseksi. Mahdollinen tavarainvaihdon
suuruus satamissa riippuu hyvin paljon siitä

kuinka runsaasti siinä on raiteita ja nostolait-

teita ja kuinka käytännöllisesti ne ovat järjes-

tet-.t. 1 i\ irnn .--iihtt unist t varten s issa on
katoksia, tavarasuojia, makasiineja, joiden muoto
riippuu säilytettävän tavaran laadusta ja sen kä

tl e' * -i i \nnpi esim. tulhkasittelvyn nähden
erotetaan het i-t ulia 1 1 a vai tavarat niistä, jotka
vasta myöhemmin tullataan ja siihen saakka säi

lytetään n. s. varranttimakasiinissa, josta ulot-

tamalla käsite kokonaisiin s:iin saadaan erotus

tulli-s:ien ja vapaa-s:ien välillä. — Luon-
uollistenkin s:ien suojaksi on tav. rakennettava
aallonmurtajia, joita vasten mereltä tn

levä aallokko särkyy. Ne tehdään kapeahkoina
penkereinä maa- ja kivitäytteestä, puuarkuista
kivi- ja betonitäytteellä, valetaan betonista taikka
muodostetaan suurista kymmeniä jopa satojakin.

tuhansia kiloja painavista betonikuutioista, joita

kolotaan päällekkäin ja asetetaan erillisenä suo-

raan s:n tai redin muodostavan lahdelman eteen

taikka toiselta rannalta ulospistäväksi varreksi.

joskus myös suoralle ayonaiselle rannalle muo
dosietaan suuta kohden kapeneva ulkosatama
kahdella toisiaan vastaan vinosti rannasta uiko
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nevalla aallonmurtajalla,. Aallonmurtajien pää
tav. laajennetaan ja sille rakennetaan majakka,
loisto, linnake y. m. ja usein niiden s:n-puolinen

sivu rakennetaan matalampi ja käytetään laitu-

rina. Itse s:n rannat, laiturit, tehdään joko

suorat tai ainoastaan hiukan kaarevat, jotta lai-

vojen sivut niihin hyvin liittyvät, mutta usein

rakennetaan varsinaisesta rannasta ulos useam-
pia yhdensuuntaisia 1 a i t u r i v a r s i a 1. moloja
(jotka toisinaan kapenevat kärkeen päin) suu-

remman laituripituuden saavuttamiseksi. Laituri-

varret tehdään niin leveät, että niille sopii

useampia (vähintään 3) raiteita rinnan, ja usein

myös keskelle tavarasuojia tai makasiineja ja

laiturivarsien väliin jätetään 100-200 m :n levyi-

nen s.-allas, joka vastaa 6:n laivan leveyttä

liikunta-varoineen. Laiturissa ranta päättyy niin

jyrkkään, että sen ääressä on täysi laivojen vaa-

tima vesisyvyys (Helsingin s:ssa esim. 6-8 m,
Hangon 6-7,4 m, Hampurin 10 m). Laiturit raken-

netaan monella eri tavalla : yksinkertaisimmat
kokonaan puusta, puupaaluista, joiden päällä on
puinen kansi ja joiden alla maa on tavallisella

luiskalla; puuarkuista kivitäytteellä ja puukan-
nella varustettuina; kestävämmät puupaaluista
tai kivillä tai betonilla täytetyistä puuarkuista,
jotka kuitenkaan eivät ulotu vedenpintaan
saakka, vaan päättyvät n. l,o m sen alle ja näi-

den päällä kivestä tai betonista rakennettu lai-

turimuuri, johon saakka takanaoleva maatäyte
ulottuu. Suomessa ovat edellämainitut rakennus-
tavat yleiset. Ulkomailla on laitureja tehty myös
betonipaaluilla. betonimuureilla, päällekkäin lado-

tuista suurista betonikuutioista kuten aallon-

murtajat ja uppokaivoista (ks. Perustusra-
kennus), joita joko puristetun ilman avulla tai

muuten lasketaan riviin lujaan pohjaan saakka
ja laiturimuuri tehdään näiden päälle. S:ien
varustuksiin kuuluvat, paitsi tavarakatok-
sia, suojia ja makasiineja, rautatieraiteita.

nostokranoja, elevaattoreja ja kaatolaitteita, vielä

maihinnousuportaat ja -sillat, laitureissa kiinni-

tysrenkaat, pollarit (puiset, rautaiset t. kiviset

paalut) ja paalustot 1. ..diktaalit" (duc d'Albe,

ks. t.) sekä ankkuripoijut (s:aan ankkuroidut
rautaiset tynnyrikohot) laivojen kiinnittämistä
varten laituriin. Sota-s:issa ja suurissa kauppa-
->:issa tulee varustuksiin vielä lisäksi laivatela-

kat ja tokat — kuivat ja uivat — sekä pajat lai-

vojen korjausta ja säilytystä varten. Niihin voi-

daan vielä lukea s.-reitin majakat ja merimerkit
(ks. Luotsi- ja majakkalaitos).
Suomen s : illa on useimmilla luonnollinen suoja

;

keinotekoisesti suojattuja ovat Hangon, Raahen
(Lapaluodon). Porin (Mäntyluodon) ja Loviisan
(Valkomin) s:t. Järkiperäinen s:ain järjestelyjä
rakennus alkoi Suomessa vasta 1880-luvulla. Suo-
men tärkeimpien s :ain nimet ja laituripituudet
sekä vesisyvyydet laiturin vieressä näkyvät seur.

taulukosta (otettu julkaisusta ,,Suomen Vesi-
tiet" 1908)

laiturin pi- veden sy-
111,111

luns m vyy8 m
Viipuri 2.250 2.1—4.5
Hamina 448 l.o—4,5

Kotka 990 3, 2—3, 7

Loviisa (Valkoni) 440 :;.,,— 8.5

Helsinki 5,840 l,o—8,0

Hanko 862 6,0— 7.4

Turku 5,960 l,o— 6.0

Rauma 420 3,o—6,0

Pori ja Reposaari 2,284 n. 3.,,

Mäntyluoto 681 2, 5—7,.,

Vaskiluoto (Vaasa) 325 2,o—7, 2

Pietarsaari 900 3,o— 7.2

Raahe (Lapaluoto) 305 3,5—7,o

Oulu ja Toppila 4,070 2,9—6,0

Tampere 960 n. 1, ; ,

Kuopio 1.338 n. l.o—3,o

[Esselborn, „Lehrbuch des Tiefbaues II"; Stru-
kel, ,,Der Wasserbau"; ,,Handbucli der Ingenieur-
wissenschaften". ..Suomen vesitiet", ,,Hangon sa-

tama".] J. C-en.

Satama-asema ks. Asema.
Satamajärjestys. V. 1873 annetun kaupunkien

kunnallisasetuksen 76 § :n ja v. 1898 annettujen
maalaiskuntain kunnallisasetuksen 8 ja 98 §§:n
sekä taajaväkisten maalaisylidyskuntain järjestä-

mistä koskevan asetuksen 2 ja 3 § :n mukaan ovat
kuntakokouksen tai valtuusmiesten hyväksymät
järjestyssäännöt, m. m. s., lykättävät kuvernöö
rin vahvistettaviksi. S. sisältää tav. määräyk-
siä alusten liikkumisesta sataman alueella, las-

tin otosta ja purkamisesta, tulenvaaran estä-

misestä, satama- ja muiden maksujen kannosta,
luotsaamisesta satamassa y. m. Helsingin voi-

massaoleva s. on v:lta 1879, muutettuna v. 1887.

El. K.
Satamakapteeni (ks. Kapteeni), rahatoi-

mikamarin alainen virkamies, satamapäällikkö,
jonka tulee valvoa järjestystä ja turvallisuutta

sataman alueella, pitää päiväkirjaa tulevista ja

menevistä laivoista, valvoa satamamaksujen mää-
räämistä ja kantoa y. m. S :11a on tav. apunaan
kirjanpitäjä, joka samalla saattaa olla maksujen
kantajana, satamavouti 1. satamamestari satama-
konstaapelien päällysmiehenä, satamaluotseja ja

muita palvelusmiehiä. El. K.

Satamakonttori, satamakapteenin ja muiden
satamavirkailijoiden virkahuone; kaupungin sa-

tamavirasto.

Satamalaituri ks. S a t a m a.

Satamaluotsi, vilkasliikkeisissä satamissa toi-

miva henkilö, joka laivanpäällikköjen sitä halu-

tessa satamakapteenin ohjeiden mukaan luotsaa

aluksia satama-alueella paikasta toiseen.

F. W. L.

Satamamaksut (hamnumgälder), sata m a-

taksassa (ks. t.) vahvistetut, kaupungille lan-

keavat tulot sataman käyttämisestä. S:n eri la-

jien nimityksissä ja määrissä eri kaupungeissa
vallitsee kirjava sekamelska. Helsingissa' esim.

yhdistettiin 1877 taksassa s a t a m a r a li a t

(hamnpenningar), siltarahat ja keittohuonemaksu
yhdeksi pakolliseksi satamamaksuksi
(hamnafrjift), joka nykyjään suoritetaan itse lai-

vasta tullikamaripassituksen, matkan, ajan y. m.
mukaan. Vaakarahat sekä se osa siltalastaus- ja

mittausmaksuja, joka pakollisesti suoritettiin, yh-

distettiin liikennemaksu (trafikafgift) ni-

miseksi maksuksi, joka nykyisin menee tavaroista

laadun ja määriin (painon, kappaleluvun y. m.)

mukaan. Viipurissa ja Turussa taas yhdistettiin

entiset vaaka- ja pohjarahat Viipurissa liikenne

ja Turussa kaupunkimaksuksi. Muita kaupungille

meneviä maksuja, paitsi tuulaakia (ks. t.).

jonka perusteet ovat yleisellä asetuksella sään-

nöstellyt ja joka menee prosenteissa tavaroiden
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lullista, ovat Helsingissä nostokonemaksu. paino-

lasti-, parmaus- ja siltamaksut, sekä mittaus-,

pakkaus-, räkäys- ja vaakausmaksiu. Näiden jou-

kossa ovat kuitenkin mittarien, pakkarien y m.
sellaisten taksat maistraatin vahvistettavia (v:n

1870 elinkeinoasetus 19 §). Muuten on voimassa
senaatin 1SSS vahvistama satamataksa. [..Kom-

munal författningssamling för Helsingfors"

(1898); „Lainvalmistelukunnan mietintö ja ehdo-

tukset kaupungeille liikenteestä tuleviin maksui-
hin nähden" (1902).] El. K.
Satamamestari, virkamies, joka pienemmissä

satamissa tekee satamakapteenin tehtävät ja suu-

remmissa satamissa on hätien apulaisenaan, ks.

Satamakap teeni. F. W. L.

Satamanvartiat, satamakapteenin tai -mesta-

rin käskettävissä olevat palvelusmiehet, jotka toi-

mivat yövartioina, tekevät siivoomistöitä salama
alueella, avustavat alusten kiinnittämistä ja ir-

roittamista y. m. s. F. ~\Y. L.

Satamarahat ks. S a t a m a m a k s u t.

Satamarata, satamaan vievä rautatie (ks. Sa-
tama).
Satamataksa. V. 187l> annetun kaupunkien

kunnallisasetuksen 74 §:n mukaan vahvistaa se-

naatin talousosasto, saatuaan maistraatin ja ku-

vernöörin lausunnon asiasta, m. m. maksut ylei-

sestä liikkeestä, jollaisia ovat S:aan sisältyvät

maksut, ks. Satamamaksut. El. K.

Satapäiväinen keisarivalta, Napoleon 1 intoi-

nen keisarivalta, joka kesti 20 p:stä maaliskuuta
28 prään kesäkuuta 1815.

Satavuotinen sota, ransk.-engl. vallanperimys-
sota 1339-1453. ks. E a n s k a. historia.

Sateenkaari, auringon valaiseman sateen muo-
dostamaa taustaa vasten kuvastuva kaarenmuo-
toinen. värillinen valoilmiö, joka näyttäytyy
taivaanrannalla sateen ja auringon välillä ole-

valle, selin aurinkoon seisovalle katsojalle. S:n
ke>kipiste on auringosta kalsojan silmän kautta

piirretyllä suoralla. Tämä suora on siis akse-
lina siinä valoisapintaisessa kartiossa, jonka

aseman kehä s. on ja jonka huippu on katsojan

silmässä. Koska S:n keskipiste on sitä lähem-
pänä taivaanrantaa, kuta alempana aurinko on,

niin s. näkyy täydellisimmin aamuin ja illoin.

Koko ympyränä ilmiö voidaan nähdä vain jyrkkä-

rinteisen vuoren huipulta tai ilmapallosta.

Auringon korkeuden ollessa 42° tai sitä suurempi
ei ilmiötä voida yhtään havaita, sillä äskenmaini-
tun kartion akselin ja sivuviivan välinen kulma
on mun 42°. Paitsi p i ts:ta näyttäytyy mycs
tavallisesti Uinuin ulkopuolella toinen valoltaan

heikompi sivu-s. Katsojan silmästä siihen piir-

retty suora muodostaa akselin kanssa n. .V2° kul-

man. S. si>ältää pääasiallisesti spektrin (ks.

S p e k t r a a 1 i a n a 1 y y s i) värit, ei tosin puh-

taina. Uloinna on pää-s:ssa punainen, sisinnä vio-

letti väri. Sivu-s:ssa järjestys on päinvastainen.
— Ensimäisen oikean selityksen s:n luonteesta

sanotaan arabialaisten tuoneen mukanaan Euroop-
paan. Sitä arvellaan ai S i r a s i n (1236-1311)
keksimäksi ja sen sanotaan perustuneen siilien

oikeaan olettamukseen, että" auringonsäteet bj n

nyttävät kulkiessaan sadepisaroiden sisään pää-

sin heijastuttuaan kerran, ja sivu-s m heijastut-

tuaan kaksi kertaa niiden takapinnalta. Samoi-
hin aikoihin ilmestyi Euroopassa samaan oletta-

mukseen nojautuva s:ta käsittelevä saksii, domi-

(.S.H.) Kuva 1

(S.H.) Kuva

nikaan imunkin Theodorichin kirjoittama teos

„De radialibus impressionibus" (1311). Teos
si-ältää seikkaperäisen s:n selityksen, mutta
kun siihen aikaan valontaittumisen lait ja viiri

hajaantumisoppi olivat tuntemattomat, ei hiin

kuitenkaan kyennyt selittämään, miksi ilmiö
esiintyy kaarenmuotoisena ja värillisenä. Theo-
dorichin teos joutui unhotuksiin, siksi kunnes
G. B. Yenturi sai vihiä sen olemassaolosta ja

teki sen sisällyksen tutuksi kirjassaan „Commen-
tari sopra la storia e la

teoria dell' ottica" (1814).
— Kuva 1 näyttää, kuinka
sadepisaran keskipisteen

kautta kulkevassa pysty-

suorassa tasossa auringon-
säteet taittuvat ja heijas-

tuvat kohdatessaan pisa-

ran. Päii-s. syntyy, kun
auringonsäde ab ensiksi

taittuu kulkiessaan sadepisaran yläosaan pis

teessä b, sitten heijastuu pisteessä c ja taittuu

uudelleen d:ssä. Sivu-s :n synnyttävät auringon-
säteet kohtaavat pisaroiden aliosan (pisteessä h).

taittuvat siinä, heijastuvat kaksi kertaa (pis-

teissä Ä: ja l) ja taittuvat jälleen lähtiessään

pisarasta. Säteiden ab ja do välinen kulma on

yhtäsuuri kuin do-.n ja akselin on muodostama
kulma, siis n. 42°, säteiden gh ja mo välinen

kulma on n. 52°. Descartes on antanut selityk

sen siitä, miksi s. on ympyränkaaren muotoinen.
käyttäen hyväkseen Snelliuksen keksimää valon-

taittumisen lakia. Hän laski suurelle joukolle

auringonsäteitä, jotka kohtaavat sadepisaroiden

auringon puoleisen puolikkaan yläosan, tulosäteen

SA (kuva 2i ja pisarasta lähtevän säteen GSi
\ alisen kulman SDSi (a) suuruuden. Kun hän alkoi

pisaran keskipisteen läpi taittuvasta säteestä ja

siirtyi siitä ylöspäin, niin hän huomasi kulman
'/ aluksi nopeasti kasvavan, mutta sitten yhä
hitaammin, kunnes se saavutti maksimi- (suu-

rimman) arvonsa. Sen jälkeen kulma alkoi taas

hitaasti pienetä. Maksimikulman kohdalla kul-

man <i vaihtelu on siksi pieni, että kaikki

läheiset (yhdensuuntaiset) säteet — n. s. t e h o k

ka at säteet — lähtevät myös miltei yhden-
suuntaisina pisarasta ulos, saaden aikaan kai

sojan silmään voimakkaan valovaikutuksen. kun
taas muut säteet hajaantuvat eri suuntiin. Kul-
man maksimiarvo on juuri edellämainittu 42°

paasille ja n. 52° sivu-s :lle. Kaikki ne kat

sojan silmästä sadepisaroihin piirretyt suorat,

jotka säteiden tulosuunnan kanssa muodostavat
toisen tai toisen mainitunsuuruisista kulmista.

ovat kahden kartion sivupinnalla ja s :t ovat
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näiden kartioiden asemien kehinä. — S:n väril-

lisyys oli helposti selitettävissä, kun Newton oli

keksinyt värioppinsa. Auringonvalon jokainen

Tärilaji aiheuttaa näet oman kaarensa, koska

värien taittuvaisuus on erilainen. Sentähden s :11a

on huomattava leveys. Katsojan silmästä pää-s:n

eri väreihin piirretyt suorat muodostavat tulo-

säteiden kanssa 40 1
/2 °:sta (violetti) 42° :seen

(punainen) vaihtelevia kulmia. —Koska auringon

pinnan joka piste synnyttää omintakeisen s:nsa

ja näiden värit osaksi peittävät toisensa, niin

s:n värit ovat suuremmassa tai pienemmässä
määrin sekoitusvärejä etenkin kaaren keski-

osassa. Selvimpänä spektrin värinä esiintyy s:n

puuaine, i valo. — Pää-s:n sisäpuolelle liittyy

joukko ylimääräisiä vihertäviä ja purppuran-

värisiä lisäkaaria. Niiden olemassaoloon

Newton ei kiinnittänyt huomiota. Tämän ilmiön

selitti vasta 1803 engl. fyysikko Thomas Young.

Richard Potter julkaisi siitä matemaattisen tut-

kielman 1835. Nykyiseen täydellisyyteensä ovat

s:n teorian kehittäneet George Airy (1838) ja

J. Pernter (1897). Airy'n teoriaa ovat Miller

(1842) ja Pulfrich (1888) kokeellisesti vahvista-

neet. Lisäkaaret saavat alkunsa siitä syystä,

että, joskin vaikuttavat säteet lähtevät sade-

pisaroista yhdensuuntaisina, ne kuitenkin ovat

näiden sisässä kulkeneet eri pitkiä teitä ja

sentähden niiden kesken on syntynyt interfe-

renssiä aiheuttava vaihe-ero. — S. osoittaa, riip-

puen sadepisaroiden suuruudesta, eriäväisyyttä

niin hyvin leveyteensä kuin valonvoimakkuu-
teensa ja värien laatuun nähden. Kun pisarat

ovat vain 0,os mm läpimitaten, on s. miltei val-

koinen. — S. voi myös näyttäytyä auringon-

valon kajastuksena sellaisilla paikoilla, missä
on juoksevan veden pärskyntää, kuten esim.

vesiputouksien yläpuolella. Täysikuu voi sa-

moinkuin aurinkokin herättää s:n, joskin valo-

voimakkuudeltaan heikon. [E. Mascart, „Traite

d'optique" (1899-1903); J. Pernter, »Meteorolo-

giselle Optik" (1902-09).] U. 8 :n.

Sateenkaarirautu ks. Lohi.
Sateenmittari ks. Sademittari.
Sateentekijät. Luonnonkansain keskuudessa

Kuuluu noitain tärkeimpiin velvollisuuksiin sa-

teen hankkiminen, kun pitkällinen pouta uhkaa
tuottaa nälänhätää. Sateen aikaansaamiseksi
käytetään loitsuja, taikoja, uhreja, kulkueita

j. n. e. E. K-a.

Sat-el-arab (Shatt-el-Ardb), Eufrat- ia Tigris-

virtain 150 km pitkä yhteinen juoksu. Virtaa he-

delmällisten, verraten taajaan asuttu ; en tasanko-

jen halki, laskee 70 km pitkän, tulvalla veden val-

lassa olevan, kuivalla suolakarstan peittämän
suistomaan halki Persian-lähteen. Aluksin kul-

jettava. Sen varrella Basran satamakaupunki.
Satelliitti (lat. sate'lles = henkivartia), seuraaja:

kiertotähden kuu tai kiintotähtiparin pienempi
komponentti.
Satiainen ks. Täit.
Satiini (ransk. sätin). 1. Loimi- tai kudepin-

tainen kangas, jossa loimi- ja kudelangat ovat
sidotut niin, että sidospisteet kokonaan peitty-

vät ja kangas tulee pinnaltaan täydellisesti ta-

saiseksi. — Oikea s. on valmistettu joko koko-

naan silkistä tai se on puuvillakuteella silkki-

loimeen kudottu kangas, ja sillä on varsin huo-

mattava silkinkiilto. Nykyään kudotaan paljon

puuvilla-s :eja (sutinet), joista paremmat lajit

merceroidaan ja kiiltoa lisätään silkkikalante-

rilla kalanteroimalla. Puuvillatuotteisiin saa-

daan kiiltoa merceroimalla. Tämän menettelyn
keksi John Mercer 1844 käsitellessään puuvilla-

lankaa 27°-29° Be natronlipeäliuoksessa. Kuidut
paisuvat ja kutistuvat tällöin sekä saavat huo-
mattavan kiillon, jos niiden kutistuminen lanka-

vyhtiä jännittämällä estetään. Menettelyä käy-
tetään nykyään sekä langoille että kankaille. —
2. S. sidoksena on samaa kuin pomsi. ks. S i-

dos. E. .1. 8.

Satiininahka (ks. Satiini) valmistetaan
vasikanvuodista (ks. Nahka). Jälkikäsittelyssä

pinta sivellään öljyllä ja hangataan sileäksi,

lihapuoli voidellaan talirasvalla. Lopuksi nahka
vuollaan, voidellaan kiiltovoiteella ja hangataan
huopatilkulla ja lasilla tai kiillotetaan koneella.

J. A.

Satiinipuu = atlaspuu (ks. t.)

.

Satiinivalkoinen, indigolla heikosti sinertä-

väksi värjätty liidun ja sinkkivihtrillin sekoi-

tus, muuttuu kipsiksi ja sinkkikarbonnot'ksi.

Satiiri (lat. satira), pilkkarunous, pilkkaruno.

S. (nimitys johtuu muinaislat. sanasta satura

lanx, joka merkitsee alkuaan monenlaisilla hedel-

millä täytettyä maljakkoa) on roomalaisten

luoma runoudenlaji, lähinnä opetusruno, ionka pil-

kallinen ja katkera iva kohdistuu parantamis-
tarkoituksessa etupäässä elämän huomattaviin
siveellisiin heikkouksiin, yhteiskunnan paheisiin

ja narrimaisuuksiin. Usein s. on yhteydessä

komiikan kanssa ja lainaa muotonsa milloin

miltäkin runoudenlaiilta. S :iin voidaan myös
lukea parodia sekä travestia (ks. n.). — Kaik-
kein ensinnä toi s:n kirjallisuuteen roomal.

runoilija Ennius, ja edelleen kehittivät sitä Roo-

man kirjallisuuden etevimmät satiirikot Horatius

ja Juvenalis. Humanismi otti sen uudelleen käy-

täntöön. Huomattavimmat satiirikot ovat paitsi

jo mainittuja roomal. kirjailijoita: esp. Cervan-

tes, ransk. Babelais, Moliere, Voltaire, Beau-

marchais, Sardou y. m., engl. Swift, Byron,

Shaw, saks. Fisehart, tansk. Holberg, norj. Ibsen.

Kielland, ruots. Dalin, Kellgren, Leopold, rouva

Lenngren, Strindberg, ven. Stsedrin. 77. Kr-n.

Satimet ks. Metsästys, palsta 425.

Satineeraus (ks. Satiini) on paperin, kan-

kaiden, nahan y. m. jälkikäsittely tav. kalanteri-

koneella ks. Kalanteri. Paperi johdetaan

joko arkkeina t. rullina kalanterikoneen valssien

välitse, jolloin se tulee satineeratuksi ja saa

toispuoleisen t. molemmiupuoleisen kiillon t. myös
kuvioituu. Nahan satineeraukseen käytetään eri-

koista s. -konetta. J. A.

Satisfaktsioni (lat. satisfa'ctiö < satisfa'cerc

- tyydyttää), hyvitys, korvaus.

Satleds ks. Sutlej.
Sato ks. Maatalous ja Vuodentulo.
Satraappi (pers. Jchsathrapävan) ,

maaherran

arvonimi muin. Meedian ja Persian valtakun-

nissa. Kukoistuksensa aikana. Persia oli jaettu

20 s.-kuntaa n. Kuvannollisesti s. merkitsee oma-

valtaista virkamiestä. K. T-t.

Satsi (saks. Satz, ruots. snts), mus., moni-

merkityksinen ja hankala määresana: 1. teknil-

linen sävellystäpä yleensä, esim. homofoninen,

polyfoninen, ..ankara", ,,vapaa" s. — 2. ks.

J a k so. — 3. ks. Osa. — 4. Säeryhmä, jonka
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rakenne poikkeaa tavanmukaisesta parillisen lau-

sekkeen (periodin) muotokaavasta. — Epämääräi-
syytensä ja epäsuomalaisuutensa vuoksi on tämä
määresana nykyään jo vähitellen syrjäytymässä.

'/. K.

Sattanen ks. Sattasjoki.
Sattasjoki, Kitiseen oikealta laskeva sivujoki.

Sodankylässä, alkaa Kittilästä, Loukisen vesi-

alueen rajoilta ja laskee Kitiseen n. 10 km poh

joispuolella Sodankylän kirkonkylää. — Siinä,

missä S. yhtyy Kitiseen, sijaitsin- suuri ja. ti

heäänasuttu S att as en kylä. /.. // m n.

Sattuma (lat. castts ja mlat. contingefntia,

ruots. tillfällighet, slump, saks. Zufall, ransk.

hasard, contingence) on se, mikä näyttää tapah-

tuvan aiheettomasti, ilman riittävää syytä, tai

mitä ei ole aiottu eikä tarkoitettu. S. absoluut-

tisessa, ehdottomassa merkityksessä olisi tapah-

tuma, joka ei ollenkaan johdu mistään syistä.

Mutta absoluuttisen s:n käsitteellä ei ole objektii-

vista merkitystä; maailmassa ei tapahdu mitään,

joka ei johtuisi mistään syistä. Tosin indetermi-

nismin käsityksen mukaan vapaiden henkisten

olentojen vapaita tekoja eivät, täydellisesi i

määrää niitä aiheuttavat vaikuttimet (ks. De-
terminismi, Indeterminismi); mutta
«i näitäkään tekoja voida katsoa satunnaisiksi eli-

dottomassa merkityksessä, koska ne juuri indeter-

minismin mukaan tulevat toimeen tahallisen, tar-

koituksestaan tietoisen, vapaan päätöksen joh-

dosta. Sentähden s:n käsitteellä on oikeutettu si-

jansa maailmankatsomuksessamme ainoastaan

suhteellisessa ja subjektiivisessa merkityksessä.

Se osoittaa tapahtumia, joiden syitä emme tunne.

tahi jotka tulevat tapahtuneiksi siten, että ori syy

sarjat, jotka alkuaan eivät ole missään tekemi-

sissä toistensa kanssa, yhtyvät ja siten saavat

aikaan tuloksen, jota ei mitenkään ole tarkoi-

tettu eikä voitu odottaa (esim. jos maailman-
avaruudesta putoava meteori tappaa kävelemässä
olevan ihmisen). A. Gr.

Satu on vapaan mielikuvituksen pohjalle raken-

tuva, todellisuudesta välittämätön kertomus. Sen
luonteenomaisimpana tunnusmerkkinä on huvitta-

vaisuus. Milloin satu elää kansansuussa, ollen yh-

teishengen tuote ilman erityistä tekijää, sanotaan
sitä k a n s a n s a d u k s i (ks. t.), milloin se sitä-

vastoin on yksityisen kirjailijan sepittämä,

taidesaduksi. Viimeksimainitun perustuk-

sena saattaa toisinaan olla kansansatu, vaikka
kirjoittaja on tätä mielensä mukaan muodostel-
lut, vieläpä määrättyyn tarkoitukseen sovittanut.

Satuja sepittäneistä kirjailijoista mainittakoon
esim. saksalaiset J. L. Tieck, E. T. A. IToffmann
ja ennen kaikkea meilläkin hyvin tunnettu tansk.

runoilija H. C. Andersen. Suom. satujen kir-

joittajista on huomattavin Z. Topelius. — vrt.

Eläinsatu. Eläinfabula. A. .1

.

Satula, ratsastajan istuimena tai kuorma n

tukena käytetty laite hevosen t. muun juhdan
-cl.ässä. Tavallisimmin käytetyt ratsastussatulat

ovat kahta päämallia: unkarilainen s.,

jota etupäässä käytetään ratsuväessä, ja eng-
lantilainen s., jota taas yleisimmin käy-
tetään tavallisena rat sastussatulana. Unk. s:ssa

on puusta tehty runko, satulankaan, johon sa-

tulat^ n\ ] mnit( t i in. Engl. s. on etupiissi
tehty nahasta, se on jykevästi täytetty (to-

pattu) ja sen runkona käytetään tav. ohkaisia

teräsvietereitä. Naisten s. on toispuolinen ja

siinä istutaan sivuttain. Sen istuin on pitempi
kuin tavallisen s:n ja siinä on 1, 2 t. joskus 3

..sarvea", joihin ratsastajatar tukee reitensä.

Nykyään naisetkin tav. ratsastavat kahareisin ta-

vallisessa s:ssa.

Satulahylje = Grönlannin hylje. ks. Jlvl
k e e t.

Satulakatto ks. K a 1 1 o.

Satulakurki 1. jabiru (Mycteria senegalen-
sisi. kahlaajiin (tuonenkurkien ryhmään) kuu-
luva, lähes 1

l
/a m:n pituinen, erinomaisen kau

nis laji. Elää Niilin alkujuoksuilta Atlanttiin ja

i nt ia a-mereen asti. /.'. \\\ s.

Satulanenä, sellainen nenän epämuodostuma,
että sen selkä on kuopallaan. S. aiheutuu useim-
miten kuppataudista, jonka vaikutuksesta nenä-
rusto syöpyy niin. että nenä menettää tarpeelli-

sen tukensa. Joskus s. voi myöskin olla jonkin
loukkauksen aiheuttama. Nykyään voidaan eri-

koisella menettelyllä, plastiikalla, muodostaa
nenälle uudelleen jotenkin sievä muoto.
Satulapuu, lyhyt välipuu, joka fs.IT.)

puurakenteissa sovitetaan palkin r i

ja pylvään väliin ja jonka tai- ^"~~

\\ i

| //
}

koituksena on lyhentää palkin 5ätjiaV\ //
jänneväliä tai myöskin lujentaa Pu 'J \ /
palkin mahdollista jatkoskohtaa,

K. 8. K.

Satulaseppä, käsityöläinen, joka alkuaan val-

misti vain satuloita, sittemmin myös valjaita.

S :t tekevät tätäpaitsi matkalaukkuja, täppäävät
ajoneuvojen istuintyynyjä vieläpä huonekaluja-
kin. Viimemainittu toimi on kuitenkin vähi-

tellen kehittynyt erikoiseksi verhoilijan amma-
tiksi. V. h.

Satuili (uuslat. scatnla, it. scatola, saks.

Schachtel, ruots. schatull), lipas.

Saturatsioni (ks. Satureerata) ks. Kyl-
lä s t y 1 1 ä m i n e n.

Satureerata (lat. saturä'w
l

ks. Kyllästyt-
t ä ä.

Satureja ks. Kynteli.
Saturnalia [-<!'-/, Saturnuksen kunniaksi syys

kylvön päätyttyä muin. Roomassa vietetty juhla,

joka, alkaen joulukuun 17 p:nä. aikaisemmin
kesti 3 päivää ja myöhemmin jatkui joulukuun
23 päivään saakka. Ensimäisenä juhlapäivänä
pantiin Saturnuksen temppelin edustalla toimeen
uhrit sekä pidot, jonka jälkeen erottiin huutaen:
io Saturnalia. Muistoksi Saturnuksen edustaman
kultakauden vapaudesta ja tasavertaisuudesta

vallitsi S:n aikana hillitön ilo sekä lepo julki

sista ja yksityisistä toistit; vangeilta riisuttiin

kahleet, orjat aterioivat isäntiensä pöydässä ja

antoivat monasti näiden itseänsä palvella. Oli

tapana lahjoittaa toisilleen vahakynttilöitä ja

nukkeja sekä harjoittaa arpapeliä: juhlien ajaksi

määrättiin arvalla. ,,kuningas" (Satumaliciust

princeps), jota kaikkien oli toteltava j. n. e.

E. R-n.

Satumia ks. K e h r ii ä j
ii t ja Silkki

p e r h o n e n.

Saturninus f-m'-], Ap pui ei us, roomal.

kansantribuuni 103 e. Kr., teki senaatin vastus-

tajana kansanvaltaisia lakiehdotuksia, mutta
menetteli niin väkivaltaisesti, että kadotti kansan
suosion. Vihdoin hänen täytyi, puoluelaisilleen

sulkeutuneena Capitoliumiin, antautua ja hän
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tuli sitten kivitetyksi. [von der Miihl, ,,De

L. Apuleio Saturnino" (1906).] E. R-n.

Saturnolainen säe (lat. vcrsus Saturnius),

muinaisitalialainen kansanomainen runosäe, jonka
pohjakaava on :

Esim. malu'm dabvfnt Mcle'lli Ncz'vio' poe'ice.

Kirjallisuudessa esiintyessään se on laajuuteen

perustuva ja samalla sanakorkoa vaarinottava
säe. S. tavataan erinäisissä piirtokirjoituksissa

sekä Livius Andronicuksen Odysseia-käännöksen
ja Naeviuksen ,,De bello punico"n katkelmissa.
[Leo, „Der saturnische Vers" (1905), Bergfeld,

„De versu Saturnio" (1909).] E. R-n.

Saturnus [satu'-]. 1. (myös SMtumus, = ,,Kyl-
väjä") Tiiliin. -it. kylvönjumala, jonka kunniaksi
vietettiin Saturnalia- (ks. t.) juhla. Hänelle

497 Roomassa pyhitetty, myöhemmin uusittu

temppeli, missä valtion rahasto säilytettiin, sijaitsi

Forumin länsiosassa Capitoliumiin vievän tien

(Clivus Capitolinus) varrella; siitä on jäljellä

8 pylvästä. — Jo aikaisin alettiin katsoa S :ta

samaksi kuin kreik. Kronosta. jonka palveluk-

seen kuuluvat menot sekä attribuutit ja tarusto

omistettiin hänelle. Samoinkuin Kronos oli S :kin

muka hallinnut kultakaudella ja hänen kerrottiin

olleen Latiumin kuninkaana. S:n puolisoksi teh-

tiin myöhemmin Ops (ks. t.), joka identifioitiin

Kronoksen puolison Rhean kanssa. Myös erinäisiä

„barbaarijumalia" (Galliassa ja Afrikassa) roo-

malaiset pitivät S:na. E. R-n.

2. Tulitit. (Ti), kuudes auringon ympäri kier-

tävistä planeetoista (asteroideja lukuunottamatta).
Kiertoaika, keskietäisyys ja massa ks. P 1 a-

n e e 1 1 i. S:n radan kaltevuus on 2° 30', sen

eksentrisiteetti O.ossoe. S:n ekvaattorihalkaisija
un 9.25 >; maan ekv.-haik.. sen litistyminen on Vio-

Tiheys on O.13 (maapallon tiheys = 1). S. pyörii
akselinsa ympäri 10 tunnissa 14 min :ssa. On
keksitty 10 S:n ympäri kiertävää kuuta, joitten

keskietäisyydet (S:n säteissä) pääplaneetista,
kiertoajat y. m. selviävät allaolevasta taulukosta:

Nimi R
f
dan isoakse-- Kiertoaika

Keksinyt
Iin puolikas paiv. tunt. J

Mimas 3,1 23 Herschel 1789.
Encelndus 3,9 19 „ „
Tethys 4,9 1 21 Cassini 1684.

Dione 6,2 2 18
Rhea 8,7 4 12 „ 1672.
Titan 20.a 15 23 Hnvgens 1655.
Themis 24,2 20 20 PIckering 1904.
Hvperion 24,s 21 7 Bond 1848.

Japptus 58,9 79 8 Cassini 1671.
Pheehe 214,4 550 11 Piekering 1898.

Ivuitten radat ovat melkein samassa tasossa
(Pluebe kiertää retrogrädisesti)

,
joka käy yhteen

myös planeetin ekvaattorin tason kanssa (kalte-

vuus n. 28°). Ainoa laatuaan aurinkokunnassa
ja erittäin merkillinen on samassa tasossa
S:ta ympäröivä S:n rengas. 1600-luvun
alkupuolella olivat Galilei ja muut huomanneet
planeetilla olevan omituisia ,,korvia", Huygens
keksi ilmiön renkaaksi 1656. Rengas on erittäin
ohut (sen paksuus on n. 350 km), ulkoreuna on
139,000 km, sisäreuna 71,000 km S:n keskipis-
teestä, siis ainoastaan 9,0(10 km sen pinnasta.
Renkaan jakaa kahtia Cassini'n leikkaus, musta
juova n. 120,000 km:n etäisyydellä keskipisteestä.
Lähinnä planeettia oleva osa sisärenkaasta ei ole

loistava, joten usein puhutaan ulkorenkaasta,

Satyri.
(Villa Albani.)

sisärenkaasta ja tummasta renkaasta. Renkaan
kokoonpanosta ja liikunnasta vrt. K e el e r ja
Kosmogonia. — S:n pintamuodostuksia on
ollut vaikea havaita, osaksi suuren etäisyyden,
osaksi kiertotähteä ympäröivän pilvikehän takia.

S. loistaa himmeällä kellertävällä, ensimäisen
suuruusluokan tähden valolla. Valovoima vaihte-

lee kuitenkin suuresti, riippuen siitä kuinka
avonaisesti rengas kallistuu maahan ja aurin-

koon päin. H. R.

Satyri (kreik. satyros), muinaiskreik. tarus-

tossa puolieläimellinen hedelmällisyys- ja sikiä-

väisyyshaltia. Vanhimpien kuva-
teosten mukaan s :eilla on hevo-

sen jalat, häntä ja korvat, taka-

raivolla ja niskassa törröttää

tuuhea harja, naama on kovin
raaka ja ruma, elkeet rivoja.

Nähtävästi s :t ovat alkuperäl-

tään samoja kuin kreettalais-

mykeneläisen kulttuurikauden se-

kamuotoiset hirviöt; toiselta puo-
len ne ilmeisesti ovat läheistä su-

kua kentaurien kanssa. Myöhem-
min s: ien muotoihin sekoittuu puo-
leksi pukinkaltaisen Panin piir-

teitä (pienet sarvet, pukinsaparo
y. m.). Aikojen kuluessa s:t kui-

tenkin kuvataan yhä inhimilli-

semmiksi. Praksiteles loi heistä

jonkunmoisen ihannetyypin, jossa
olennoitui luonnonelämän surut-

tomasti haaveilevaa hilpeyttä. — Tavallisesti s:t

esiintyvät Dionysoksen iloisina ja vallattomina
seuralaisina, yhtä persoina viinille kuin nym-
feille. Vanhoina aikoina niitä usein kuvataan
pitkäpartaisiksi, kaljupäisiksi ikämieliiksi : myö-
hemmin ne enimmäkseen ovat parrattomia nuo-
rukaisia, johtajanaan pyylevä pörröinen vanhus.
Seilenos (ks. t.). Varmaa rajaa s:ien ja Seilenos-

tyypin välillä on vaikea vetää. — Omaksuessaan
kreik. tarumaailman roomalaiset usein sekoitti

vat s:t omaan Faunus nimiseen haltiaansa. —
vrt. myös S a t y r i n ä y t e 1 m ä. O. E. T.

Satyriasis (ks. Satyri), miehessä esiintyvä
luonnottoman kiihkeä sukupuolivietti, jommoinen
joskus tavataan erilaisissa mielisairauksissa.

Satyrikana ks. S a r v i f a s a a n i t.

Satyrinäytelmä, muinaiskreik. näytelmälaji,
jossa toimivina henkilöinä oli taruston jaloja san-

kareja, mutta koorina satyrien (ks. t.) kelvoton,
iloinen parvi, jotenka sankarien vakavat pyrki-
mykset ja kohtalot kääntyivät hullunkurisiksi
seikkailuiksi. Ainakin 5: unella vuosis. oli taval-

lista, että kukin niistä kolmesta runoilijasta,

jotka kulloinkin ottivat Ateenan tragediakilpai-

luihin osaa, kolmen tragedian ohessa pani näyt-

tämölle myös s:n. Täydellisenä on säilynyt ainoas
taan yksi s., Euripideen Kyklops, jonka aihe

on otettu Odysseuksen tarustosta. Äskettäin on
löydetty melkoinen katkelma Sophokleen laati

maa Ikhneutai (,,Jälkien vainuajat") niinistä

s:ää, jossa repäisevästi kuvataan, mitenkä saty-

rit vainukoirien tavoin auttavat Apollonia löy-

tämään karjaansa, jonka hänen äskensvntvnyt
veljensä Eermes on liiloillaan varastanut ja pii-

loittanut, O. E. T.

Satyyri ks. S a t y r i.

Sau ks. S a v a.
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Sauce [sös] (ransk.), kastike.

Sauer [zausr]. 1. W ilh el m S. (s. 1831), saks.

urkutehtailijn (Frankfurt an der Oderissa). Hä-
nen rakentamiaan urkuja on Leipzigin Thomas-
kirkossa, Kölnin Giirzenichissä y. m. — 2. Emil S.

(s. 1862), saks. pianisti, N. Rubinsteinin ja Lisztin

oppilas. Toimi 1901-07 Wienin konservatorissa,

..mestariluokan" opettajana. Säveltänyt 2 piano-

konserttoa. Julkaissut muistelmia elämästään

(„Meine Welt" 1901). /. K.

Sa\ierland [zauarlant], alue ja vuoristo

(S a u e r 1 ä n d i s c h e s Geb i r g e) Länsi Sak-

sassa. Westfalenin etelä- ja Reinin liuskevuorten

itäosassa, enimmäkseen ylätasankoa, josta siellä

täällä nousee korkeampia selänteitä ja johon joet

ovat uurtaneet syviä, kauniita laaksoia. Kor-

keimmat kohdat idässä (llärdler Rothaarge

birgessä 696 m ja Astenberg Winterberger Pla-

teaus-a S27 m yi. merenp.).

Sauerwein [zauarväin], Georg Julius
Justus (1838 1904i. saks. kielitaituri. kotoisin

Hannoverista, opiskeli itämaisia kieliä Göttinge-

nissä ia matkusteli sen jälkeen monessa maassa.

Hänellä oli hämmästyttävä kyky lyhyessä ajassa

oppia mitä erilaisimpia kieliä ja hän osasikin

useimpia Euroopan ja muutamia Aasian ja Afri-

kan kieliä ja runoilikin niillä. M. m. hän kävi

1875 Haassamme ja Ahlqvist on »Kielettäressä"

julkaissut hiinen suomeksi kirjoittamansa runon.

Brittiläinen pipliaseura käytti laajalti hiinen

kielitaitoansa hyväkseen. Varsinkin S. oli kiin-

tynyt liettualaisiin. Lausitzin vendiläisiin ja nor-

jalaisiin sekii esiintyi usein pienten kansallisuuk-

sien puoltajana. Liettuaksi hän on. käyttäen kir-

jailijanimeä Girenas (»metsäläinen"), julkais-

sut useita kirjoituksia ja runoja, joilla samoin-

kuin koko hänen innokkaalla esiintymisellään

liettuan kielen puolesta on ollut huomattava mer-

kitys liettualaisten kansallistunnon kehityksessä.

S. ajoi myöskin rauhanaatteen asiaa. J. J. .1/.

Saukko (Lutra vulgaris), näädän heimoon
• Mustelida |

kuuluva, melkein yksinomaan vedessä

1 1 iv i ia kaloja (mycs sammakoita, lokiaynaisia

y. m.) ravinnokseen käyttävä älykäs ja tarkka-

aistinen, kimakkaääninen petoeläin. Rakenteessa
ilmenee suuri mukautuminen vesielämään. N. 75-

80 cm pitkä ruumis on tasasoukka ja litteä, pää-

kallokin on tavallista litteämpi, ulkokorvat vain

vähän esiinpistävät. korva-aukot ihopoimulla sul-

jettavat, raajat lyhyet ja voimakkaat, varpaat
kynsiin saakka räpylän yhdistämät, n. 40 cm
pitkä suippokärkinen häntä tyveltä litistynyl (toi-

mii uidessa ja sukeltaessa m. m. ohjauselimenä),

turkki tiheä ja sileä, lyhytkarvainen, päältä kiil-

tävän tummanruskea, alta. etenkin kaulan alapuo-

lella ja pään sivuilla, vaaleampi. S. ui ja sukeltaa

Saukkoja.

erinomaisesti ja ottaa vahvoilla, terävillä ham-
paillaan kiinni hyvinkin nopean kalan. Maalla

kin se liikkuu sangen nopeasti ja voi esim. tal-

visin vaeltaa pitkät matkat vesistöstä toiseen.

Parhaiten se viihtyy juoksevissa vesissä. Pesii

on rantaäyräässä, tilapäispesiä voi olla useani

piakin, s. kun yleensä liikkuu paljon ja on aina

kin keskipäivän piilossa. Pesiin pääkäytävä alkaa

n. */» m vedenpinnan alla ja johtaa ylös kuivaan
keskuspesään, maanpuolelle on myös usein käytä
viii. ainakin jonkinlainen ilmanvaihtotorvi. Naa-
ras synnyttää touko- t. kesäkuussa 2-4 sokeaa.

avutonta poikasta, jotka kauan pysyvät emon
seurassa. — S. on hyvin saaliinhimoinen ja syö

vain parhaat palat, jos saalista on runsaasti.

Kalavesille se siten on hyvin vanhingollinen.

Suomen kalastusyhdistys maksoi s:sta tappo
rahaa vv. 1892-1904 (ensimäistä vuotta lukuun
ottamatta keskimäärin n. 450 kpl:sta vuosittain,

suurin määrä 696 1903; palkinto alkuvuosina

5 mk., sitten vähemmän). Nuorena pyydystettj
s. voi tulla hyvin kesyksi ja on sangen oppi-

vainen (esim. Kiinassa käytetään opetettuja s: ja

kalastukseen: Euroopassakin on sitä hyvällä
menestyksellä koetettui. Vahingollisuuden ja eten

kin arvokkaan nahan vuoksi pyydystetään s:oa

innokkaasti (ajokoirien avulla, raudoilla, lou-

kuilla y. m.) siellä, missä sitä vielä on eneni

mältä. Meillä se vielä tavataan koko maassa.
sekä sisämaassa että merenrannikoilla, joskin

verraten harvinaisena. Myös muualla Euroopassa
sekä Aasiassa s. on laajalti levinnyt. Amerii-
kassa ja Afrikassa on läheisiä lajeja. /. Y-s.

Saul, Kisin poika Benjaminista. Israelin ensi-

mäkien kuningas (ehkä n. 1030-1010 e. Kr.).

Vapahdettuaan Itä-Jordaninmaassa sijaitsevan

Jabesin kaupungin, jota ammonilaiset piirittivät,

S. asetettiin Gilgalissa kuninkaaksi (1 Sam. 11),

voitti sitten filistealaiset useissa taisteluissa,

joissa hänen urhoollinen poikansa Jonatan erityi-

sesti kunnostautui (1 Sam. 13 seur.) ja oli menes
tyksellinen sodassa m. m. amalekilaisia vastaan
ivrt. Samuel). Filistealaistaistelut näyttävät
kuitenkin kestäneen koko S:n hallitusa jan. ja

niihin hän lopuksi sortuu: Gilboän vuoren taiste

lussa kaatuu ensin kolme hänen vanhinta poi

kaansa, ja sitten hiin itse epätoivoisena syöksyj
miekkaansa. Kiitolliset Jabesin asukkaat pelas-

tavat S:n ruumiin vihollisen häväistykseltä ja

hautaavat sen kaupunkiinsa (1 Sam. 31).

S:n luonne oli yhtä traagillinen kuin luinen

loppunsa. Hiin oli uljas, ritarillinen, helposti

syttyvä, mutta samalla iuulevaineu. helposti

lamautuva ja raskasmielisyyteen taipuvainen.

Riitaisuus ja lopullinen ero S:n ja Samuelin ja

sittemmin myös hiinen ja Davidin (ks. t.) välillä

painaa hänen historiaansa synkän, salaperäisen

leiman. S. on oikeastaan vielä heimokuniii'_ras.

joka vain sodassa on koko Israelin johtaja. Rau-
han aikana ei hiinen hallitustaan juuri huomata
kotiheimoa, Benjaminia, ja kotikaupunkia, Gibeaa
ulompana. Avarasta perintötilastaan hiin saa

tulonsa. Gibeassa, pyhän tamariskipuun alla hän
pitää neuvotteluja sotilastensa kanssa ja ottaa

ne vastaan, jotka tulevat häneltä hakemaan apua
ja oikeutta. Multa varsinainen pääkaupunki,
palatsi, hovi, haaremi ja verot puuttuvat.

A. F. Po.
Sault-Ste-Marie ks. Saint M a r v' s Rive r.
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Saumahöylä, saumaamiseen käytettävä noin
900 mm: n pituinen pitkähöylä (ks. Höylä).
Jotta höylättävän laudan syrjä tulisi vähällä vai-

valla aivan suora, käytetään toisinaan s:d antu-

rassa huulta 1. pienaa, joka sitten liukuu laudan

sivulle sovitettua suoraa ohjauslautaa pitkin.

Po Po.
Saumaise [some's], Claude de ks. Saima-

9 i u s.

Saumalaastitus, ralcennust. Tiili- ja luonnon-

kivimuurit, joita ei rapata, varustetaan s :11a.

S. tehdään viimeistelytyönä, vasta sittenkuin

muurit ovat muuratut ja se tapahtuu siten, että

muurari kapealla laastikauhalla 1. sauma-
raudalla painaa laastin muutaman cm :n

syvyyteen puhtaaksi raavittuihin ja kostutettui-

hin saumoihin ja antaa saumalle sen lopullisen

(suoran, vinon, sisään- tai ulospäin kaarevan)
muodon. Saumojen puhdistustyön välttämiseksi

muurataan s :11a varustettavat muurit n. s. av o-

saumoilla. Saumaraudalla tulee olla sama
muoto kuin saumalle on annettava. Se muis-
tuttaa suoraa tai kaarevaa talttaa. K. 8. K.

Saumata. 1. Höylätä esim. lattialankun syrjä
aivan suoraksi, jotta se sopii tiiviisti toisen lan-

kun reunaan. — 2. Täyttää tiilisauma (laasti-

sauma) tavallista laastia kestävämmällä aineella

joko koholle, makkaralle tai syvennykselle, uur-

teelle.
' Po Po.

Saumur [somy'r], arrondissementin pääkau-
punki Länsi-Ranskassa, Maine-et-Loiren departe-
mentissa, Thouet-joen suussa Loiren vas. ran-
nalla ja Loiressa olevalla saarella, ratojen ris-

teyksessä; 16,198 as. (1911). — Linna (1000-1500-

luvuilta), nyk. arsenaalina, St. -Pierre, Notre-
Dame-de-Nantilly, St.-Nicolas, St.-Jean ja Notre-
Dame-des-Ardilliers nimiset kirkot (viimeinen
1500-1600-luvuilta, muut 1 100-luvulta), kaupungin-
talo, teatteri, suuri ratsuväenkasarmi. paljon
yksityistaloja 1400-1 700-luvuilta, kaksiosainen
kivisilta oik. rannalla olevaan Croix-Verten esi-

kaupunkiin. — Tunnettu ratsuväen upseerikoulu,

pari lukioa, kirjasto, viininvil ; elyskoulu, museo
(kaupungintalossa). Harjoitetaan viininvilje-

lystä ja viiniteollisuutta, rukousnauhain, oluen

y. m. valmistusta. — Leroy-Beaulieu'n syntymä-
paikka. •— Uskonpuhdistuksen aikana S. oli Rans-
kan protestanttien pääpaikkoia, ja siellä oli ju-

maluusopillinen seminaari. S:n luona kuningas-
mieliset 1793 voittivat tasavaltalaiset. E. E. K.
Sauna, Suomessa (vieläpä muuallakin) tav.

sanottu suomalaiseksi tai roomalai-
seksi (ks. Roomalainen kylpy) aina sen

mukaan, otetaanko siinä höyry- vai kuumailma-
kylpyjä. Suom. s. on alkuaan samalla asunto
-— ensiksi nähtävästi maa-asunto (sellaisia on
vielä köyhälistöllä maalla mäkirinteissä), sitten

maanpäällinen hirsirakennus, pirtti, joka bal-

tilaisissa kielissä (liettuassa ja lätissä), joista

se on lainattu, niinikään merkitsi s:aa. Vielä

1756 oli useimmissa taloissa Hauholla pirtti sa-

malla kylpy- ja mallasten valmistushuone. Van-
hanmallisessa suom. s:ssa on sisäänlämpiävä
uuni, k i u a s, jonka kuumennetuille päällys- 1.

1 ö y 1 y k i v i 1 1 e heitetään vettä, josta löyly

muodostuu. Jo Tacituksen aikaiset germaanit löi-

vät löylyä samalla tavalla, ei kuitenkaan kiu-

kaalle, vaan — kuten väitetään — tilapäisesti

kuumennetuille kiville; samoin Ibn Dastan ku-

vaamat slaavit (skyyttiläiset heittivät samassa
tarkoituksessa kuumennetuille kiville hampunsie-
meniä). Karjalaisessa ja savolaisessa saunassa
vat lauteet kiukaan ja peräseinän välil ä. ja

parvi vähän ylempänä vastaavalla puolella. Muu-
alla Suomessa on parvi 1. lavo tavallisimmin
peräseinän vieressä; Satakunnassa on sen ja kiu-

kaan välillä hiukan alempana v ä h ä 1 a v o. Par-
vella 1. isolla lavolla valmistettiin m alta a t :

tähän aikaan sanottiin saunaa m a 1 1 a s s a u-

ii a k s i. Savossa ja Karjalassa on lauteiden alus

nimeltään karsina. Muilla seinämillä on pen-

kit. Ikkunat pienet: sisäänlämpiävissä s:issa savu

menee ulos reppanan kautta. S:n etuhuoneena
on usein kota saunaveden keittoa ja pyykin-

pesua varten. Vanhaan aikaan lämmitettiin
kvlpyvesi kiukaasta otetuilla kuumilla kivillä,

ks. Kylvyt. U. T. S.

S. -kylvylle ominaista on, että kylpi iän koko
ruumis joutuu lämpöisen vesihöyryn vaikutuk-
sille alttiiksi. S :n kostea lämpö aikaansaa ihon

verisuonien laajentumisen, mikä näkyy kylpevän

pinnan punasta ja sen turpeasta tilasta, synnyt-

täen samalla jonkinlaista yleistä mielihyvää ja

hyvinvoinnintunnetta. Kosteuden ja lämmön vai-

kutuksesta ihon huokoset puhdistuvat hien, to-

mun y. m. aiheuttamista tulpista, joten ihon toi-

minta pääsee vilkkaasti suoriutumaan. Järjelli-

sesti käytettynä on s :ssa kylpeminen omansa ter-

veyttä edistämään, jos terveys muuten on jonkin-

lainen. Sairauden ja heikkoudentiloille s.-kylpy

sitävastoin ei useinkaan sovellu, sillä se hermos-

ton kiihotus, minkä kostea lämpö tuottaa, ja

ioka kylpiiään juuri tuo tuon miellyttävän hy-

vinvoinnintunteen, on omansa hermoston rasit-

tamaan ja heikkoa ruumista väsyttämään. Hei-

kot ihmiset ovat siitä syystä useimmiten sauna-

kylvyn iälkeen, esim. seur. päivänä, kovin väsy-

neet. Kokemuksesta tiedetään myöskin, e*tä s:n

kostea lämpö ei ole paikallaan niille, joilla on

sairaloisia muutoksia keuhkoissa tai silmissä.

Kostea lämpö aikaansaa näissäkin elimissä veri-

suonien laaientumisen, mikä helposti vie niissä

olevien sairaloisten muutosten pahenemiseen.

Tällaiset henkilöt voivat ohkä kuitenkin käyttää

hyväkseen jonkinlaista höyrykylpyä, mutta sil-

loin pitäisi, niinkuin höyrykaapissa on laita, pää

suineen silmineen olla jotenkin suojattu kostean

lämmön vaikutuksilta. Suom. s:ssa iholle leviävä

kosteus on pääasiassa tiivistynyttä löy'yhövryä.

vrt Kylvyt. M. O-B.

Saunakukka ks. Matricaria.
Saunalahti, Viipurin esikaupunkeja, ks. Vii-

puri. S:n kohdalla on S:n rautatie-
pysäkki, 3 km Viipurista (Helsinkiin päin).

Saunio ks. M atricaria.
Sauramo ks. A n t h e m i s.

Sauria ks. Matelijat ja Sisilisko t.

Sauriot ks. Liskot.
Sauropodit, pienipäisiä kasvinsyöiäliskoja dino

saurioitten ryhmästä, useimmat kooltaan jätti-

läismäisiä. Eturaajat takaraajoja hieman pienem-

mät. S:hin kuuluvat m. m. suurin tähän asti

tunnetuista maaeläimistä : a t 1 a s 1 i s k o, ks. t.

(Atlantosaurm) ; muita tunnettuja muotoja ovat

m. m. ukkoslisko (Brontosaurus) ja Diplo-

docus, joiden luurankoja on useita kaivettu esiin

Kalliovuorten jurakautisista kerrostumista.

Sauropsida 1. Snuropsidce (kreik. sauros = sisi-
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lisko, ja opsis = ulkonäkö, = sisiliskojen kaltaiset).

Th. Huxley'n ensi kerran käyttämä nimitys, jolla

tarkoitetaan matelijoita ja lintuja yhdeksi ryh-

mäksi yhdistettyinä. Yhdistämistä on perusteltu

sillä, että suuresta ulkonaisesta eroavaisuudesta

huolimatta perusrakenne molemmissa ryhmissä

on monessa suhteessa samanlainen ja ettii lintu-

jen ryhmä kaikesta päättäen on kehittynyt mui-
naismaailman matelijoista (välimuotoina esim.

liskolintu [Arckceopteryx] ja o d o n t o r-

niitit 1. hammasnokkaiset linnut). Tav. mate
Hjat ja linnut kuitenkin pidetään systeemissä

erillään katsoen siihen, että kumpikin ryhmä on
hyvin rajoitettavissa oleva kokonaisuus. vrt.

Matelijat ja Linnut. /. Vs.
Sauropterygit, käärmeliskot, paljasnah-

kaisia meriliskoja mesozooiselta ajalta (varsinkin

jurakaudelta), pitkäkaulaisia, pienipäisiä ja ly-

hytpyrstöisiä, suurehkoja muotoja. Viisivarpai-

set raajat enemmän tai vähemmän evämäiset.
Näihin kuuluvat: joutsenliskot 1. piesi o-

saurit iks. t.l. useita lajeja, joista hyvin täy-

dellisiä luurankoja on säilynyt, niiden edeltäjät

triaskautiset notosauriot (ks. t.)
,
joilla raa-

jat olivat vähemmän evämäiset. ja Pohjois-Ame-
riikan liitukautisista kerrostumista tunnettu jät-

tiläiskokoinen Elasmosaniiis (pituus 15 m).

V. A. K-io.

Saussier [sosje^J, Felix G u s t a v e (1828-

1005). ransk. kenraali; otti kunniakkaasti osaa

taisteluihin Afrikassa, Krimin sotaan. Italian so-

taan 1859, Meksikon sotaretkeen ja 1870-71 v:n
sotaan: joutui Metzissä saksalaisten vanuiksi.

mutta karkasi vankeudesta: tuli 1871 brigadiken-

raaliksi, 1S78 divisioonakenraaliksi ja seur. v.

armeiakunnan päälliköksi: kukisti 1881 Tunisin

kapinan. J. F.

Saussure [sosy'rJ. 1. Horaee Benedict
d e S. (1740-99), monipuolinen sveits. luonnon-

tutkija, toimi professorina Genevessä. Alppien

tutkiminen geologiselta, meteorologiselta, kasvi-

tieteelliseltä y. m. kannalta on ensi sijassa teh-

nyt S:n nimen tunnetuksi. Hän m. m. ensimäi-

llä tutki gletsereitä geologisina ja fysikaalisina

ilmiöinä. V. 1787 S. toisena järjestyksessä nousi

Montblanc'ille ja teki siellä ensimäiset onnistu-

neet ilmapuntarimittaukset sekä muita tieteelli-

siä havaintoja. S. konstrueerasi myös erilaisia

meteorologisia y. m. kojeita, m. m. hiushygro
metrin (ks. Hygrometri), diafanometrin ja

ensimäisen sinenmittaajan (ks. n.). Pääteos

„Voyages dans les Alpes" (4 os., 1779-96).
2.' Nicolas Theodore de S. (1767-1845).

edellisen poika, toimi geologian ja mineralogian

professorina Genevessä. S. on kokeellisen kasvien

ravintofysiologian perustajia: m. m. hän sai sel-

ville, että kasvien juuret imevät ravintosuoloja

toisissa suhteissa kuin niitä ravintoliuoksissa (ja

sii> maassa) on tarjona i vrt. K a s v i t, palsta 481).

Lisäksi hän selvitti mineraaliaineiden merkitystä
kasvien ravinnonotossa, osoitti että hiilihapon

yhteyttäminen tapahtuu vain valossa, ja suoritti

muita tärkeitä kasvifysiologisia tutkimuksia.

S. julkaisi myös puhtaasti kemiallisia tutkimuk
sia, esim. rosmariini- ja ruusuöljystä y. m. Tär-

kein teos ,,Recherches chimiques sur la vegeTa-

tion" (1804).

3. Ferdinand de S. (1857-1913), sveits.

kielentutkija, v :sta 1892 sanskriitin ja vertaile

van kielitieteen professorina Genevessä. Julkai-

suista mainittakoon käänteentekevä ..Memoire
sur le systeme primitif des voyelles dans les lan-

gues indo-europfiennes" ilS79) ja tärkeät tutki

tnukset liettuan aksentista.

Saussurea, 1 ä ä t e, jokseenkin korkea, karvai
non. kapealehtinen, sinipunakukkainen mykerö
kukkaisruoho, jota kasvaa lihavilla korpiniityillä

ja tuntureilla Lapissa sekä Pohjois- ja Itä-Suo-

messa. K. L.

Saussuriitti, vuorilajeissa esiintyvä himmeä
harmaanvihreä aine, joka sisältää epidoottia ja

zoisiittia. S. on plagioklaasimaasälvän muutti:

mistulos. P. E.

Saustila, maatila Sauvon pitäjässä 12 km Pai
i.iion rautatieasemalta etelään, käsittää, paitsi S:n
allodisäteriä, joukon tiloja sekä Sauvon että Pai

mion pitäjissä, yhteensä 4,:s manttaalia, l,125,7i

ha. josta 340,90 ha viljeltyä. — S:n omisti 1400
luvun alussa Rötker Ingenpoika Diekn, jonka
tyttären naimisen kautta tila näyttää siirty-

neen Skelge-suvulle. V. 1490 rienrik Klaunpoika
Dieknin puoliso Lucia Olavintytär Skelge moisen
arkkipiispa Jaakko Ulfinpojalle. piispa Maunu
Särkilahdelle, valtionhoitaja Sten Sture van-

hemmalle ja asemies Knut Posselle. jotka sain. v

lahjoittivat sen monien muiden ostamiensa tilo

jen ohella. Naantalin luostarille. V. 1531 S. pe-

ruutettiin kruunulle ja oli sitten ..kuninkaan pe

rintöä ja omaa", kunnes se 1553 vaihdon kautta
siirtyi Niilo Mikonpojalle, Liesniemen herralle

jonka jälkeläisillä (Bläfjeld-suvulla) se oliv:een
1693. Viimem. v. sen osti nimismies Johan
Forsskähl. jonka äiti oli Bläfjeld-sukua. 1500-

luvun jälkimäisellä puoliskolla mainitaan S:n
omistajana myös Olavi Svart, jonka puoliso oli

o. s. Bläfjeld, Forsskählin kuoltua 1703 ovat

S:n omistaneet m. m. ratsumestari Lindbom
(1703-22), hovioik. asessori ja sittemmin maa-
herra L. J. Ehrenmalm (1722-54), piispa Juhana
Brovallius, kapteeni Georg Ehrenmalm (1758

98), professori ja sittemmin valtioneuvos G. E.

von Haartman (k. 1815). Fock-suku (n. v :een

1863). tilanomistaja K. H. Haartman y. m. m.,

agronomi Otto Eotkirch (1901-09) ja nyk. (1915:

v:sta 1909) luutnantti Gust. Schauman. — Pui
nen päärakennus on v:lta 1817. A. E.s.

Sauternes [sote'rn], hieno valkea Bordeaux
viini, saanut nimensä S:n kylästä (Gironden de-

part.).

Sauvabakteeri ks. Bakteerit.
Sauvakirkko ks. Puu tyyli.
Sauvaottelu, 1) työntö- tai vetokilpailu, jossa

sauva (ks. Voimistelu telineet) on työntö

tai vetovälineenä; 2) kamppailu, missä vastus

taiat samasta sauvasta kiinnipitäen koettavat

riistää sen toiseltaan
; 3) miekkailu, sauva tai

keppi miekan asemesta isaks. Stockfechten)

.

KL U. 8.

Sauvasirkat ks. K u m m i t u s s i r k at.

Sauvavoimistelu ks. Voimistelu.
Sauve-garde [äovga'rd], suojavahti, turvakirja.

Sauveur fsovö'r], Joseph (1653-1716). ransk.

fyysikko, teki tutkimuksia ääniopin alalla. Hän

määräsi säveleiden C:n, C:n, en. c:n, c:n j. n. e.

värähdysluvut olettamalla (_':n absoluuttisen vii

iähdysluvun 16:ksi ja kertomalla sen vuoron pe

rään 2:n potensseilla 2. 4. 8. 16. 32 .... Silvelei
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den absoluuttisia värähdyslukuja tutkiessa hän
vertasi kahden yhtaikaa soivan, korkeudeltaan hy-

vin läheisen sävelen synnyttämiä väreilemisiä 1.

säveliskuja. U. S:n.

Sauvo (ruots'. S a g u) . 1. Kunta, Turun
ja Porin 1., Piikkiön kihlak., Sauvon-Karunan
nimismiesp. ; kirkolle Paimion rautatieasemalta

15 1
/ä km. Pinta-ala 175,7 km2

,
josta viljeltyä

maata (1010) 6,582 ha (siinä luvussa luonnonnii-

tyt 232 ha, puutarha-ala 21, 5 ha}. Manttaali-

määrä 100 5
/ , talonsavuja 178, torpansavuja 81

ja muita savuja 442 (1907). 3,198 as. (1914),

joista ruotsinkielisiä 40. 635 ruokakuntaa, joista

maanviljelys pääelinkeinona 411 :llä (1901).

629 hevosta, 2,535 nautaa (1912). — Kansakou-
luja 5 (1915). Säästöpankki. Kunnanlääkäri
yhteinen Karunan kanssa. Apteekki (haara-apt.)

.

— Teollisuuslaitoksia: osuusmeijeri. — Muinais-
muistoja: lukuisia hiidenkiukaita. — Vanhoja
kartanoita: Ruonankartano, Saustila, Raitniemi.

Tapila ja Paddainen. — Luonnonnähtävyyksiä:
Paimionlahden ja Kemiönsalmen kauniit meren-
rannikot. — Vilkas laivayhteys Turun ja Salon

kanssa; tärkeimmät laiturit: Osmolahti (9 km
kirkolta), Korsnäs (14 km) ja Rajalahti (15 km).
— 2. Seurakunta, keisarillinen, Turun
arkkihiippak., Turun tuomiorovastikuntaa; oman
papin hoitama seurakunta ainakin jo 1335, oli

1630-40 Turun lukion ja 1640-59 akatemian
palkkapitäjänä, sekä senjälkeen 1659-61 ja 1690-

1776 enimmät ajat Turun piispan anneksina.
S:oon kuuluu toistaiseksi vielä Karunan
(ks. t.) kappeli, joka sen. päät. 21 p:ltä lokak.

1908 on määrätty eroamaan eri khrakunnaksi. —
Kirkko harmaasta kivestä, rak. ennen v :tta 1300.

varustettu ai secco-maalauksilla, jotka uusittiin

1906. [J. G. T., , ,Vähäsen Sauvon historiaa"

(Uusi Aura 1911, n:o 138); A. A. Stiernman,
„Minnesmärken i Finlands kyrkor" (Vet. soc.

bidrag n:o 38, sivv. 118-26) ; A. Björk, »Muinais-
muistoja Piikkiön khlk:ssa" (Suom. muinaism.-
yhd. aikak. VIII, siv. 55-60).] L. Tl-ncn.

Sauvoa ks. Sauvoin.
Sauvoin, sileä seiväs (pit. tavallisesti n. 2-3,5 m),

jota käytetään veneellä kuljettaessa vuolaissa
joki- ja koskivesissä, joissa virran voimakkuus
tekee airojen käytön mahdottomaksi. Sauvoimella
..sauvotaan", s. o. työnnetään pohjasta, yhtaikaa
veneen kokassa ja perässä. Useissa eri jokiseu-
duissa on kehittynyt oma erikoinen sauvomis-
tapa ja -tahti, yhteistä niille kaikkialla kuiten-
kin on sauvomisen yhtaikaisuus veneen kokassa
ja perässä. Paitsi jokia ja koskia ylöspäin, sau-
votaan varsinkin perkaamattomia koskia myöskin
alaspäin ja silloin sauvoimella venettä pidä-
tellen. L. H-nen.
Sava (slaav., uuk. Szäva, saks. 8ave, San, lat.

Savus), joki Itävalta-Unkarissa, Tonavan lisä-

joki oik., alkaa Krainissa Wurzener S. ja Woehei-
ner S. (Savica) nimisistä lähdejoista (lähteet

1,203 ja 837 m yi. merenp.), virtaa itä-kaak-
koista ja itäistä pääsuuntaa, aluksi Krainburgin
ja Laibachin tasankolaaksojen halki, sitten ka-
peassa vuoristolaaksossa ollen rajana Krainin ja

Steiermarkin välillä, laskeutuu Agramin yläpuo-
lella Kroatsian tasangolle (129 m yi. merenp.).
Kulku on sitten tyven ja rannat paikka paikoin
rämettyneet. Jasenovacista alkaen S. virtaa

Kroatsia-Slavonian ia Bosnian sekä ensinmaini-

tun ja Serbian rajalla. Laskee Belgradin koh-
dalla 64 m yi. merenp. Tonavaan; 712 km, vesi-

alue 97,361 km 2
. Höyryalukset kulkevat S :11a

Sisekiin asti, 589 km. Suurimmat lisäjoet: Sanu
ja Lonja vas., Gurk, Kulpa, Unna, "VVrbas, Bosna,
Urina oik. E. E. K.
Savage fsävidzj, Richard Smith (1 698-

1743), eugl. runoilija, omaperäinen, mielikuvi-

tukseltaan rikas ja syvämietteinen, jota todista-

vat varsinkin hänen runoelmansa ,,The wande
rer" ja ,,The bastard". Jälkimäisessä hän on
vaikuttavalla tavalla kuvannut kovakohtaloista
elämäänsä. Hänen teoksensa julkaistiin 1775.

H. Kr-n.
Savaii, suurin Samoa-saarista; ks. Samoa.
Savakot olivat alkuaan uutisasukkaita, jotka

nähtävästi jo Stolbovau rauhan, mutta sittemmin
myös Tson vihan jälkeen asettuivat Äyräpään
kihlakuntaan Muolaan, Kivennavan ja Heinjoen
pitäjiin. Heillä oli lännestä päin tulleina toisen-

lainen pukuparsi kuin seudun vanhemmilla asuk-

kailla äyrämöi sillä, minkä takia nimet
savakko ja äyrämöinen myöhemmin alkoivatkin

merkitä asianomaisella tavalla pukeutuneita ihmi-

siä, toisin sanoen, s :ksi alettiin sanoa kaikkia
niitä, jotka luopuen entisestä pukuparrestaan
ottivat itselleen uudenaikaisemman puvun. Niinpä
sanottiin s:ksi Jääsken kihlakunnassakin niitä,

jotka luopuivat tälle kihlakunnalle vanhastaan
ominaisesta vaatetuksen lajista. Savakko- ja

äyrämöispuvut eivät kuitenkaan edustaneet mi-

tään pysyvää pukumuotoa, vaan olivat kumpikin
kehityksen alaisia. Reinholmin mukaan oli s:itn

Heinjoella (Vs kaikista asukkaista; puku sama
kuin Viipurin pitäjässä) Kämärän, Pien-Peron,

Piippukin ja Kääntymän kylissä sekä Heinjoen
lohkokunnassa, Muolaan pitäjässä Vuotjärven
rantakylissä (Kivennavan vaateparsi) ja Kiven-
navan pitäjässä eteläpuolella pitäjää. Äyrä-
möisten rinnalla s. muodostavat vielä Inkerin-
m a a n suomalaisten toisen ryhmän ja ovat useat

uudempaa tulokaskansaa. Vanhemmalla savakko-

asutuksella on ollut myös oma kansallispukunsa.

Puhtaita savakkopitäjiä ovat Venjoki (Slavanka).

Spankko, Gubanitsa, Moloskovitsa, Kattila-

Novasolkka ja Markkova-Järvisaari. Äyrämöis-
ten kanssa sekaisin asuu s:ita Tuuteri-Hieta-

mäellä, Skuoritsa-Ropsassa, Serebetassa, Kolppa-

nassa, Koprinassa, Tnkereellä ja Kapriossa. vrt.

Inkeriläiset, Inkerinmaa sekä Inke-
roiset. IL T. 8.

Savannah fsavä'n9j. 1. Joki Pohjois- Amerii-

kassa. Yhdysvaltain kaakkoisosassa, alkaa Kio-

vvee ja Tugaloo nimisistä lähdejoista, virtaa

kaakkoista suuntaa ollen koko matkallaan ra

jana Etelä-Carolinan ja Georgian valtioiden vii-

lillä, laskee 29 km S:n kaupungin alapuolella

Atlantin valtamereen ; 720 km. Jokialuksilla

kuljettava 220 km August aan, valtamerialuksilla

S:n kaupunkiin asti. — 2. Kaupunki Yhdysval-

loissa, O.eorgian valtiossa, S. -joen oik. rannalla

29 km merestä monen radan risteyksessä; 65,064

as. (1910), joista 33,280 neekeriä. — S. on sään

nöllisesti rakennettu; pääkatu Bay street. Huo-
mattavia rakennuksia: kaupungintalo, tullipalatsi.

pmivillapörssi, postitalo, oikeushovi, teatteri, ka-

tolinen tuomiokirkko; useita sotilasmuistomerk-

kejä ja -patsaita. — Kaksi akatemiaa, kirjasto,

teollisuusopisto neekereitä varten y. m. Rooma!.-
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katolisen ja protestanttisen piispan istuin. —
Teollisuutta edustavat lannoitusaine-, vaunu-,

rautatehtaat, sahat y. m. Valmistusarvo 1909 oli

34,5 milj. mk. — Päämerkitys on kaupalla. Ti-

liv. 1911-12 tuonti oli arvoltaan 26.6 milj., vienti

(puuvillaa, kuvatarpeita, tervaa, puutavaroita

y. m.) 538,7 milj. mk. ; viennissä S:n voittavat

vain New York, Galveston ja New Orleans. Lin-

noitusten suojeleman sataman syvyys on 8,4 m.
Siinä selvitettiin 1912 ulkomaisessa merenkulussa
l.i milj. rek.-ton. netto. -- S:n perusti J. E.

Oglethorpe 1733. Englantilaiset valloittivat sen

1778, menettäen sen vasta 1782. Orjasodassa poh-
joisvaltioiden sotajoukot saivat sen haltuunsa
1864. E. E. K.

Savanni (< esp. sahana), kuuman ilmaston
korkeaa heinää kasvava aro, jossa siellä täällä

kosteammilla paikoilla kasvaa yksinäinen puu tai

metsikkö. S.-kasvullisuusmuotoja syntyy alituis-

ten sateiden vyöhykkeen ulkopuolella Afrikassa.

Etelä-Ameriikassa ja Austraaliassa.

Savartin ratas [savä'rin], metallista tehty
vaakasuoran akselin varassa pyörivä hammas-
ratas, jossa on suunnilleen 600 hammasta. Ra-
tasta pyöritetään toisen suuremman vauhtipyö-
rän välityksellä. Edellisen akselissa on päätön
ruuvi, joka panee toimimaan rattaan kierrosten
määrää ilmaisevan lukijakojeen. Jos rattaan
hampaiden annetaan iskeä kimmoisen levyn, esim.

kortin reunaa vasten, niin kortti rupee väräjä-
mään ja synnyttää sävelen, jonka värähdysluku
on yhtäsuuri kuin iskujen luku. Kuta nopeam-
min ratasta pyöritetään sitä suurempi tämä luku
on ja sitä korkeampi on sävel. Savart totesi täl-

laisella kojeella, että ä:n värähdysluku on 440.

U. Sm.
Savary [-rl'], Anne Jean Marie Rene

(1774-1833), Rovioon herttua, ransk. kenraali ja

diplomaatti; meni 1790 sotapalvelukseen ja otti

osaa seur. vuosien sotaretkiin, m. m. Egyptin
retkeen; tuli 1800 Napoleon Bonaparten ajutan-
tiksi ja sai komentoonsa sen erityisen santarmi-
joukon, jonka tuli suojella ensimäisen konsulin
henkeä; otti tehokasta osaa Cadoudal-Pichegrun
salaliiton paljastamiseen ja Enghienin herttuan
oikeusmurhan toimeenpanemiseen; tuli 1805 divi-

sioonakenraaliksi. Napoleon käytti häntä myös-
kin diplomaattisissa tehtävissä; Tilsitin rauhan
jälkeen hän oli lyhyen aikaa lähettiläänä Pieta-
rissa ja toimi 1808 Napoleonin hyväksi Espanjan
hovissa saaden Kaarle IV :n ja hänen poikansa
Ferdinandin jättämään riitansa Napoleonin rat-

kaistavaksi. V. 1810 S. tuli Fouchen jälkeen
poliisiministeriksi ja osoitti tässä toimessa tai-

toa ja uskollisuutta Napoleonia kohtaan, mutta
harjoitti samalla täydellistä hirmuvaltaa

;
oli

1S14 viimeisiä, jotka luopuivat Napoleonista, ja

1815 ensimäisiä, jotka toivottivat hänet terve-

tulleeksi takaisin; vietti sitten kiertelevää elä-

mää eri maissa; pääsi heinäkuun vallankumouk-
sen jälkeen uudelleen vallanpitäjäin suosioon ja

määrättiin 1831 Algeriassa olevan sotajoukon
päälliköksi; hänen muistelmansa ..Memoires du
duc de Rovigo" ilmestyivät 1828. ./. F.

Save ks. S a v a.

Saveaminen, saven käyttäminen peltoviljelyk-

sessä maan parannusaineena toisille peltomaan
lajeille (multa- ja hiekkamaille), ks. Suovil-
jelys. J. F. S.

Savenvalu ks. Saviteollisuus.
Saverikko, rautainen kokka, johon reen aisa

tämän takapäähän sovitetulla rautasilmuksella
kiinnitetään. TJ. T. 8.

Saveron lasitehdas ks. S i p p o 1 a n k a r-

t a n o.

Saves ks. A 1 u m i n i u m o k s i d i.

Savi on hienoista lieteaineksista muodostunut
maalaji, joka kuivana on koossapysyvää ja kos-

tutettaessa imee runsaasti vettä ja käy plastilli-

seksi. Kostea s. on hyvin vedenpitävää. S:n
aineksina on n. s. saviaineita sekä hyvin
hienoa tavallisten vuorilajikivennäis-
t e n. etupäässä kvartsin ja maasälvän
jauhetta. Yksityisten hiukkasten läpimitta

oikeassa s:ssa on pienempi kuin O.02 mm. S:ea
lähinnä karkeampaa (läpimitta vähintään 03 mm)
kivennäismaalai ia nimitetään hiedaksi. S -aineet

syntyvät kemiallisessa rapautumisessa vuonia ji

kivennäisistä siten, että nämä veden ja ilman
vaikutuksesta hajaantuvat; osa liukenee pois. osa

jää jäLelle vedenpitoiseksi amorfiseksi ja hyy-
telömäiseksi aineeksi (geliksi) muodostuneena.
Tämä s. -aine. samoinkuin muut hienoksi jakaan-
tuneet liukenemattomat rapautumisjäännökset,
tav. joutuu liettyneenä juoksevan veden kulje-

tettavaksi ia asettuu lopullisesti vasta jokien suis-

tojen edustalle meren tai järven pohjaan. S. -ker-

rokset niinmuodoin ovat vedestä kerrostuneita.
Kumminkin saattavat rapautumistuotteet myös
jäädä alkuperäisille paikoilleen, jolloin muodostuu
n. s. autoktonisia s:ia. S.-aineen kemia]
linen kokoomus on hyvin vaihteleva ollen riippu-

vainen ilmastosta. Lauhkeassa ilmanalassa se on
pääasiallisesti vedenpitoista aluminiumsilikaattia,
usein mi'tei samaa kuin kaoliinimineraali. ole-

matta kumminkaan fysikaalisesti tämän kanssa
samanlaista. Lämpimissä seuduissa taas s.-aineen
pääosana on aluminiumhydroksidi sekä ferri-

hydroksidi. Viimemainitusta aineesta troopillisten

seutujen s. saa punaisen värin, mistä johtuu sen
nimitys lateriitti. S. -aineilla, kuten yleensä kai-

killa hyytelömäisillä aineilla, on se tärkeä omi-
naisuus, että ne saattavat pidättää liukenevia
suoloja niiden liuoksista, niin ettei noita suo-

loja veden avulla saa niistä uutetuiksi pois.

Kaliumsuoloia pidättvy suuremmassa määrin
kuin natrium-, kalsium- ja ma<rnesiumsuoloja.
Kun juuri kalium on tärkeä kasviravintoaine.
selittää vastamainittu seikka, miksi s. -maat ovat

viljelykseen hyvin sopivia. S.-aineen ja kemialli-

sesti muuttumattoman kivennäisiauheen määrä-
suhteet ovat erilaisissa s:issa hyvin vaihtele-

vat. Suomen stssa on säännöllisesti ainoastaan
15-20% saviainetta. Tämä vähäinen määrä joh-

tuu siitä, että s. meillä on suurimmaksi osaksi

moreenisoran hienoimmasta kivijauheesta huuh-
dottua ja että kem. rapautuminen on meillä vii-

leän ilmanalan vuoksi vähäpätöinen. Tav. on
s;ssa epäorgaanisten aineitten ohella myös kasvin

jätteistä syntyneitä humusaineita. Meillä ovat

s:t väriltään harmaita, mustanharmaita tai

sinertävänharmaita. Rauta on niissä ferro-

asteella. Kuumennettaessa ferroyhdistykset hapet-
tuvat ferrioksidiksi, ja s. käy punaiseksi (tiili-

savi). S. kovettuu kuumennettaessa jo paljon
alapuolella sen sulamislämpötilaa, joka on sitä

alhaisempi, mitä enemmän s. sisältää rautaa.

Tulenkestäväksi s:ksi 1. kaoliini-s :ksi nimitetvt
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s. -lajit ovat pääasiassa aluminiumsilikaattia ja

palavat värittömiksi. N. s. kaakeli-s. on kalsium-

karbonaatinpitoista merkeli-s:ea, joka sekin palaa

värittömäksi, mutta sulaa miltei ylitä helposti

kuin tavallinen tiili-s. S:ea käytetään hyvin

monenlaisiin tarkoituksiin, joista tärkeimpiä ovat

tiilenpoltto, s:n-valanta (vrt. Saviteolli-
suus) ja portland-sementin valmistus.

S :ea tavataan kaikenikäisissä geologisissa muo-
dostumissa, jotka eivät ole olleet vuorenpoimu-
tuksen alaisina tai peittyneinä hyvin vahvojen
kerrostumien alle, jolloin se kovettuu savikiveksi.

Suomen s.-kerrostumat ovat miltei yksinomaan
kvartäärikauden eri vaiheilla syntyneitä ja jae-

taan iän mukaan eri osastoihin: myöhäisjääkau-
tinen kerrallinen y o 1 d i a-s. ja jääkaudenjälkei-
nen kerrokseton h a r m a a-s., jota erotetaan suo-

lattoman veden diatomaceita sisältävä a n c y-

1 u s-s. ja suolaisen veden diatomaceita sisältävä

1 i t o r i n a-s. (vrt. Kvartäärisysteemi).
Ainoastaan Karjalan-kannaksella on kvartääri-

kerrostumien alla paljon vanhempaa, kambri-
laista s:ea. Maanpinnassa paljastettuna tätä

tavataan Kiviniemen koskella Vuoksessa.

[B. Frosterus, ,,Suomen saviaines geologisena

muodostumana ja teknillisenä tuotteena" (Geolog.

toim. geoteknillisiä tiedonantoja n:o 6, 1909).]

P. E.

Savigny [-vinji'], Friedrich Karl von
(1779-1861), saks. oikeusoppinut, tuli 1808 profes-

soriksi Landshutiin, 1810 Berliiniin, 1817 valtio-

neuvoston jäsen, 1842 oikeusministeri, vetäytyi

1848 yksityiselämään. Teoksia: m. m. „Das Recht
des Besitzes'' (1803, 7 painosta, käännetty usealle

kielelle), ..System des heutigen röm. Rechts"

(1840-49, 8 nid.) sekä jatkoksi „Das Obligationen-

recht" (1851-53 2 nid.). S. on n. s. historiallisen

koulun, jonka mielestä kunkin ajan ja kunkin
kansan oikeus on määrättyjen historiallisten

suhteiden välttämättömänä tuloksena, etevin edus-

taja Saksan oikeustieteessä. E. II.

Saviheinä ks. S a v i k k a.

Savijoki, Pukkilan pitäjän entinen nimi.

Savijärvi, maatila Sipoon pitäjässä 4 1
/2 km

kaakkoon Nickbyn rautatieasemalta, käsittää

2 1
/4 manttaalia (rälssi-, vero- ja ratsutiloja),

678,62 ha. Tila oli 1700-luvulla Nordenberg-
Nordenskjöld- ja von Köhler-, senr. vuosis.

m. m. von Morian-, Ehrnrooth-, Standertskjöld-,

von Hansen- ja Kiseleff-suvuilla. Nyk. omistaja
(1915: v:sta 1899) hovineuvos G. L. Topelius.

A. Es.

Savikivi, kovaksi iskostunut savi. Kun savi

joutuu kovaau paineeseen ja korkeaan lämpö-
tilaan, milloin savikerrosten päälle kasaantuu
paksulta muita kerrostumia, niin siinä alkaa
iskostuminen sillä tavoin, että amorfiset savi-

aineet kiteytyvät. Ensinnä muodostuu väritöntä
kiillettä (serisiittiä), kloriittia, kloritoidia y. m.
Ou kaikenasteisia välimuotoja plastillisesta

savesta täydelleen uudestikiteytyneeseen fylliittiin

asti. S :t ovat erittäin yleisiä vuorilajeja useissa

paleozooisissa ja mesozooisissa muodostumissa.
Syystä että s:ssä useimmiten on huomattavissa
selvä halkeilemistaipumus yhteen suuntaan, mikä
on sama kuin kerroksien suunta, on s :eä ennen
yleisesti nimitetty s a v i 1 i u s k e e k s i. Tämä
nimitys on hyljättävä, sillä 8:n laakamaisuu-
della ei ole mitään yhteyttä vuorenpoimutuksessa

28. VIII. Painettu 1!>/
4

Iti.

Jauhosavikka.
(S.H.)

liuskeisiksi käyneiden vuorilajien rakenteen
kanssa. Liuskesaveksi on samaten nimi-

tetty epätäydellisesti kovettuneita s:iä. P. E.

Savikka (Chenopodiicm) , kasvisuku Chenopo-
rfiaceee-heimossa. Tav. 1 -vuotisia, kaljuja ruoho-

kasveja, joilla on jauheiset,

leveähköt, usein isohampaiset

lehdet ja vähäpätöiset, vihertä-

vät, 2-neuvoiset, 5-lukuiset ku-

kat, ryhmittyneinä mykerömäi-
siin viuhkoihin. Hedelmä päh-
kylä. Meillä 10 lajia, jotka
kaikki kasvavat viljellyillä pai-

koin ja ovat rikkaruohoja.
Hyvin yleinen kautta maan on
puikea- t. suikealehtinen j a u h o-

s. (Ch. album). Yleinen on myös
rannoilla kasvava, edellistä pie-

nempi, usein rento, jauhoton,
usein punertava r e n t o-s. (Cli.

ftolyspermum). Sekä jauho- että

rento-s :aa voi nuorina hyvin
käyttää pinaatiksi. Jauho-s:n näköistä, 1-1,5 m
korkeaa q u i n o a a (Ch. quinoaj kasvatetaan he-

delmiensä takia Perussa ja muuallakin Etelä-

Ameriikassa korkeilla ylätasangoilla ja vuoris-

toissa, etenkin siellä, missä muut viljalajit eivät

enää menesty. Hedelmät syödään joko puurona t.

paahtamisen jälkeen kahvin tapaisena juomana.
Eurooppalaisten mielestä quinoa-ruoka on pahan-
makuista ja siitä syystä ei kasvin viljelys ole

levinnyt, vaikka se hyvin menestyisi esim. Keski
Euroopassa. K. L.

Savilaasti tulee käytäntöön kovanlaisen kuu-

muuden alaisissa rakennuksen kohdissa, joissa

kalkkilaasti ei kestä, kuten tulipesissä, savu-

kanavissa y. m. S. on kokoonpantu vedessä

yhteensotketusta hiekasta ja savesta, jolloin

saven tulee olla hyvää, väriltään harmaata tai

kellertävää; kuta laihempaa savi on, sitä väheni

min pannaan hiekkaa. Paitsi tulisijoja varten

käytetään s:ia muuraukseen puuaineen ympärille

(joka kalkista turmeltuisi), savitiilten muurauk
seen y. m. K. S. K.

Savilahti. 1. Savitaipaleen pitäjään Saimaasta
pistävä n. 5 km pitkä, kapea lahti, Lappeen-
rannasta (Taipalsaaren kautta) käyvän laiva-

liikenteen päätelaituri Savitaipaleella, Lavikan-
lahdeu laivaranta (kirkolle 4 km). — 2. Pohjoi-

sesta Kallavedestä Kuopion länsipuolelle tunkeu-

tuva luoteiskaakkois-suuntainen lahti, jonka suun
jakaa kahteen osaau Laivonsaaren kärki. S :n itä-

rannalla sijaitsevat Harjulan vaivaistalo ja

Niuvaniemen mielisairaala. L. H-nen.

Savilahti, entinen kirkkopitäjä, jonka kirkko

oli nyk. Mikkelin paikalla, main. jo 1329. S. oli

Savon maakunnan kantapitäjä ja on arveltu maa-
kunnan saaneen sen mukaan nimensä

;
nimi

esiintvi silloin muodoissa Savilax. Sawlax y. m.

ks. Mikkeli 3.

Saviliuske ks. S a v i k i v i.

Savimuuri ks. P i s e e-m u u r a u s.

Savinajoki, O u 1 a n k a j o k e e n (ks. t.)

vasemmalla laskeva sivujoki Kuolajärven pitä-

jässä, alkaa kahdella lal va haaralla, Onkainojoki

(Onkamojärvestä) ja Hanhioja ja juoksee syvässä

uomassa, jylhää, jyrkkäseinäistä ja suurenmoisen

luonnonkaunisla rotkolaaksoa myöten, yhtyen

Savilammissa Oulankajokeen. L. H-nen.
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Saviniemi, entinen kuninkaankartano Jääs

ken (nyk. Antrean) pitäjässä. S., joka oli ole-

massa kenties jo keskiajalla, oli Kustaa Vaasan
aikana vuoroin kruunun omassa viljelyksessä,

vuoroin aatelisilla läänityksenä. V. 1561 se lää

uitettiin Jaakko Henrikinpoika Hästeskolle ja

1573 Antti Niilonpojalle (Sabelfana), jonka

kuoltua luinen leskensä sai edelleen pitää sen

hallussaan; 1594 se joutui panttina Eskert Lin-

dorminpojalle sekä 1645 (ja 1650) Klingebail-su-

vulle. Kaarle XI :n reduktsionin jälkeen tila oli

lyhyen aikaa. Venäjän alaiseksi joutumiseensa

saakka, sotilasvirkatalona. S. oli vielä viime

vuosis:lla melkoinen tila, mutta on nyttemmin
jaettu. Kantatilalla (212 ha, omistaja 1915 maan-
vii j. J. Kuisma), joka sijaitsee S:n kylässä Ant-

rean pitäjässä kirkolta etelään, on kotitarve-

saha, mylly ja pärehöylä. A. Es.

Savio, rautatiepysäkki Helsingin-Riihimäen
rataosalla. 26 km Helsingistä, 3 km Keravalle.

— Lähellä pysäkkiä sijaitsee S:n tiilitehdas,

S:n posliinitehdas ja uusi, O.-y. Nahkimon,
nahkatehdas.

Savipuoli, kuiva, täplittäin esiintyvä ihotauti.

Kansa sanoo s:ksi milloin jauhohilsettymää (pi

tyriasis), milloin levähilsettymää (lidun /, joskus

hilseilevää ihorohtumaa (kroonillista, varsinkin

seborroista ekseemiä). J. J. K.

Savitaipale. 1. Kunta, Viipurin 1.. Lappeen
kililak., Savitaipaleen-Suomenniemen nimismiesp.

;

liikenne kesäisin Lavikanlahden (ks. Savi-
lahti) laiturin (4 km kirkolta) kautta Lappeen-

rantaan, talvisin Lappeenrannan ja Taavetin ase-

mille, kumpaankin kirkolta n. 39 km. Pinta-ala

530,8 km2
,
josta viljeltyä maata (1910) 5,382 ha

i siinä luvussa luonnonniityt 1,927 ha. viljaa-

kasvava kaskimaa 41,9 ha, puutarha-ala 9,7 ha).

Manttaalimäärä 39,6888, talonsavuja 729. torpan-

savuja 106 ja muita savuja 488 (1907). 8,157 as.

(1914) ; 1,254 ruokakuntaa, joista maanviljelys

pääelinkeinona 782:11a (1901). 754 hevosta, 3,213

nautaa (1912). — Kansakouluja 7 (1915). Säästö-

pankki. Kunnanlääkäri yhteinen Suomenniemen
kanssa. Apteekki. — Teollisuuslaitoksia: Parta-

kosken saha; Koistisen saha; Olkkolan, Siion-

kaaren ja Taudin myllyt; Lavikan tiilitehdas. -

—

Historiallisia muistopaikkoja: Kärnäkoski
ja Partakoski (ks. n.). — Luonnonnähtä-
vyyksiä: Hakamäki (kirkolla), jossa matkailija-

yhdistyksen rakennuttama näkötorni; Kuolimo-

järven rannikot (Luotolahti y. m.). — 2. Seu ra-

kunta, keisarillinen, Savonlinnan hiippak., Lap-

peenrannan rovastik. ; aikoinaan kuulunut kappe

Iina Taipalsaareen (oma kirkko jo ainakin 1590).

nimenä oli alkuaikoina kirkonkylän mukaan myös
P e 1 1 o i n 1 a h t i. erotettiin eri khrakunnaksi
1639. S:seen on kappelina kuulunut Suomen-
niemi, joka 1N74 erosi omaksi khrakunnaksi.

(keis. käskykirj. v:lta 1866). — Kirkko puusta,

rak. 1823-28. [A. Lindh. »Lyhykäinen historial-

linen ja maantieteellinen kuvaus Savitaipaleen

pitäjästä" i L879).] /.. // <" n.

Savitar = ..hallitseva", intialainen jumalan nimi.

Lienee alkuaan merkinnyt kaikille jumalille yh-

teistä jumaluusvoimaa, mutta tarkoitti myöhem
min erikoisesti auringonjumalaa. E. Ka.

Saviteollisuus 1. k e r a m i n e n (kreik. kt ra-

otos = savi) teollisuus. S:n tuotteet ovat

käsityönä tai tehdasmaisesti valmistettuja esi-

neitä, joita ammoisista ajoista on tehty erilai-

sista saviseoksista muovailemalla tai valamalla

ja enemmän tai vähemmän kovassa hehkuläin

mössä polttamalla. Raakamassan tärkeimpänä,
usein ainoana aineksena on savi. Savet eroavat

suuresti toisistaan kemiallisten ja fysikaalisten

ominaisuuksiensa puolesta, mutta yhteisenä omi-

naisuutena kaikilla on plastillisuus 1. muovail-

tavuus, joka aineesta häviää hehkutettaessa.

Puhtaimmat, hehkutettaessa valkeiksi muuttuvat

ja vaikeimmin sulavat savet 1. kaoliinit lähe-

nevin kem. kaavaa Al2Og.2SiO2.2H2O ja ovat ver-

raten harvinaisia. Ne eivät, omituista kyllä

ole niin plastillisia kuin useimmat muut vähem-
män puhtaat savilajit, joissa on kalkki-, alkali-

ja rautayhdistyksiä. Nämä tekevät savet hel-

pommin sulaviksi. Rautayhdistykset sitä paitsi

aiheuttavat poltettujen saviesineiden kellertävän

tai punaisen viirin, jonka huomaa esim. savi-

ruukuissa ja tiilissä. Ainoastaan halpa-arvoisim-

pia esineitä valmistettaessa saattaa käyttää luon-

taista savea semmoisenaan, useimmiten täytyy
aineen ominaisuuksia sopivilla menettelyillä

parannella. Hiekasta ja sorasta se puhdistetaan

liettämällä siten, että saveen sekoitetaan suuri

määrä vettä, jonka jälkeen näin saatu lieju las-

ketaan seulan läpi tai kuljetetaan hitaasti pit-

kiä kanavia myöten, niin että karkeahkot osaset

painuvat pohjaan, kun taas hienoin aines, itse

savi, seuraa veden mukana kanavan päässä sijait-

sevaan säiliöön. Oivallinen yksinkertainen keino
saven parantamiseksi on sen säilyttäminen maan
pinnalla taivasalla yli talven, niin että sade ja

pakkanen saavat sitä muhentaa. Edullista on

myöskin antaa kostean saven tai jo valmiin.

muovailua varten tehdyn seoksen olla varastossa

suljetuissa kellareissa kuukausimääriä, jolloin

etenkin plastillisuus paranee (,,mädättäminen").
Savien ohessa käytetään raakaseoksiin, ,,massoi-

hin"; parempia tuotteita tehtäessä muutamia tär-

keitä lisäaineita, joista toiset vaikuttavat laih-

duttavasta s. o. plastillisuutta vähentävästi, niin

että valmiiksi muovaillut esineet kuivattaessa ja

poltettaessa kutistuvat vähemmin ja säilyt tiiviit

paremmin alkuperäisen muotonsa, kun taas toi-

set edistävät sulamista ja ovat välttämättömiä,

kun massan poltettaessa tulee sintrata tiheäksi

ja huokoisista vapaaksi, kuten posliineja valmis

tettaessa tapahtuu. Tärkeimmät laihdutusaineet

ovat s a motti, sopivan hienoksi jauhettu pol-

tettu savi tai lasittamattomain saviesineiden jät-

teet, sekä luontainen piihappo, hiekan

tai piiki vi jauhon muodossa. Viimemainittu vai-

kuttaa posliinissa myöskin sulamista edistävästi.

Varsinaisia sulamista helpottavia aineita ovat

maasälpä (posliinimassassa) ja kalsium-
karbonaatti, marmori-. kalkkisälpä- tai

liitujauhona. jotka heikosti poltetuissa tavaroissa

kuitenkin vaikuttavat etupäässä laihdutusaineena.

Saviesineet valmistetaan joko sitkeästä, tai-

kinankaltaisesta massasta muovailemalla tai vete-

lämmästä seoksesta valamalla. .Muovailu tapah

(S.H.

S BT gf

Saviesineen muoto sorvauksen eri asteissa.
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(S.H.)

Uudenaikainen savisorvi

tuu harvoin vapaalla kädellä ; useimmiten käy-
tetään muotteja ja sabloneja sekä niiden ohessa

jo vanhastaan käytännössä ollutta kiertopyörää
n. s. s a v e n v a 1 u p y ö r ä ä. Tämä on yksinker-

tainen sorvilaitos, varustettu pystysuorassa pyö-
rivällä akselilla. Sen yläpäässä on vaakasuora,
pyöreä levy ja lähellä alapäätä toinen, vähän
suurempi levy, jota työmies jaloillaan pyörittää,

samalla kuin hän ylälevyllä olevan savimassan
sorvaa haluttuun muotoon tav. muottia ja sab-

lonia apuna käyttäen. Uudenaikaiset savenvalu-
pyörät panee liikkeelle kone. Paljon saviesineitä,

etenkin astioita, tehdään nykyään valamalla.
Vetelä massalieju kaadetaan huokoisiin kipsi-

muotteihin, joitten seinät imevät itseensä veden,

niin että sisäreunalle jää yhä sakeneva massa-
kerros. Kun tämä on saanut tarpeellisen paksuu-
den, kaadetaan sisustassa oleva liika lieju ulos,

jonka jälkeen muotti avataan ja sen sisälle syn-
tynyt esine irroitetaan.

Muotonsa saaneet saviesineet ovat varovasti

kuivattavat (liian nopea kuivattaminen synnyt-
tää halkeamia) ja sitten poltettavat. Halpa-
arvoiset tavarat, ruukut, savivadit y. m., osit-

tain myöskin kaakelit, poltetaan kenttä- 1.

m i i 1 u-u unissa tai suurempaa tuotantoa var-

ten Hoffmannin rengasuunissa (ks.

Tiili). Paremmat esineet poltetaan tav. erilai-

sissa lieskauuneis.sa. Niissä on yksi tai

useampi tulipesä, jossa polttoaineet palavat syn-
nyttäen pitkän liekin, joka tulvii varsinaiseen

(s H.) Saviuunihuone Arabian tehtaassa Helsingissä.

iiiinikaniinioon. Poltettavat esineet eivät siis

suorastaan tule yhteyteen polttoaineen kanssa.
Kuva 1 näyttää pystyliekkisen lieska-
uunin. Liekki nousee arinalla varustetuista tuli-

pesistä 4 ja 4i ylöspäin ja kuumentaa poltetta-
vat esineet, jonka jälkeen savu vetoputkien C
kautta poistuu savupiippuun B. Kuvassa 2 nä-
kyy alaspäin kääntyvällä liekillä pa-
lava uuni. Siinä työntyvät liekit ensin katto-
holvia kohti kääntyen sitten alaspäin poistuak-
seen vihdoin lattiassa olevista aukoista savuka-
navaan ja siitä piippuun. Paljon käytettyjä ovat
n. s. K a s s e 1 i n uuni t, joissa liekki kulkee
vaakasuorassa (kuva 3). Polttoaineeksi sopivat
parhaiten puut tai pitkäliekkiset kivihiilet. Ly-
hytliekkisiä hiiliä poltettaessa on kuumuus uu-
nin takaosassa hyvin paljon alhaisempi kuin
tulipesän läheisyydessä olevassa puolessa. Pa-
remman lämmönsäästön aikaansaamiseksi sijoite-

taan usein 2-3 polttouunia päälletysten (kuva 4).

Alinta ja kuu-
minta uunia ym-
päröi 7 laidalla

sijaitsevaa tuli-

pesää G. Liekit

nousevat tuli sei-

nän H JIx ohitse

ensin ylöspäin,

kääntyvät sitten

alas kuumentaen
uunin sisään la-

dottuja esineitä

ja poistuvat lat-

tiassa olevista au-

koista kanaviin
K L, jotka johta-

vat kuumuuden (
S -H.

keskimäiseen uu-

niin. Tämän katossa on lukuisia reikiä, jotka

vievät kuuman savun ylimpään, savupiipun

yhteydessä olevaan osastoon. Aikaisemmin läm-

mitettiin posliinin ja muiden parempien tuot-

teiden polttoon käytetyt uunit yksinomaan puilla.

Nykyään käytetään enimmäkseen kivihiiliä,

paitsi viirejä ja värillisiä lasitteita kiinni pol-

tettaessa. Monesti valmistetaan kivihiilistä uu-

nin ulkopuolella, olevissa laitoksissa generaattori-

kaasua, joka poltetaan rengasuunissa tai sen

muunnoksissa esim. M e n d h e i m i n k a a s u

k a in m i o u ii n i s S a.

Savituotteet jaetaan kahteen pääryhmään
murtopinnan laadun mukaan. Tois'SSa esineissä,

jotka ovat kovimmassa kuumuudessa poltetut t i-

Kuva
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heiksi, tämä pinta on lasimainen, eikä tartu

kieleen; jos murtopinnalle kirjoittaa musteella,

voi tämän kostealla sormella pyyhkiä kokonaan
pois. Toiset savituotteet ovat sisustaltaan h u o-

koisia, jonka vuoksi murtopinta tarttuu kie-

leen ja imee itseensä musteen, niin että sitä ei

voi pyyhkimällä poistaa. Kumpikin ryhmä kä-

sittää useanlaatuisia tuotteita.

I. Tiiviit savituotteet. A. Esinei-
den sisusta on valkoinen, läpikuul-
tava. 1. Oikea 1. kova posliini (m a a-

sälp äposli i n i) valmistetaan etupäässä kao-

liinista, maasälvästä ja kvartsista. Molemmat
viimemainitut sulavat synnyttäen happamia sili-

kaatteja, jotka sulamattomien kaoliiniosasten

kanssa muodostavat tiiviin kokonaisuuden. Muo-
vaillut ja kuivatut esineet joutuvat ensin r a a k a-

polttoon (n. 950° C) : tiilisin häviää' kaolii

nista kemiallisesti sidottu vesi ja plast illisuus

katoaa. Massa saa jonkunmoisen lujuuden, niin

että, esineitä hyvin voi käsitellä; ne ovat vielä

kuitenkin huokoisia ja synnyttävät koputeltaessa

kumean äänen. Jos ilman lasittamista toistami-

seen polttaa kovemmassa lämmössä, saadaan ko-

koon sintraantunut, sisustassa tiheä, mutta pin-

ualta rosoinen h i s k v i i p o s 1 i i n i. josta val-

mistetaan taide-esineitä. Kaikki käyttöesineet

lasitetaan, s. o. varustetaan kovalla, sileällä, kiil-

tävällä pintakerroksella, joka ei helposti halkeile

ja joka on lujasti kiintynyt alusmassaan. Lasi-

tus tehdään samoista aineista kuin itse massa-

kin, mutta helpommin sulavaksi, niin että se

toisessa poltossa (kypsennyspoltossa) imeytyy
esineen pintaan ja peittää sen tasaisesti. Tässä

poltossa (n. 1,370-1,450° C) sintraa myöskin itse

massa tiheäksi. Lasittaminen toimitetaan ta-

vallisesti siten, että lasitusaineet hienoina jau-

hoina sekoitetaan veteen, ja näin syntyneeseen

vetelään liejuun kastetaan hetkeksi raakapolton

läpikäyneet, vielä huokoiset esineet. Nämä ime-

vät itseensä nopeasti veden, niin että lasitus-

seos jää kuivaksi, tasaiseksi jauhokerrokseksi

pinnalle, jonka jälkeen esineet ladotaan uuniin

kypsiksi poltettaviksi. Jos lasituksen kokoonpano
on väärä, tulee esineiden pintoihin hienoja hal-

keamia, n. s. hiussäreitä. Toisinaan synnytetään
niitä tahallisesti erityisen taiteellisen vaikutuk-

sen aikaansaamiseksi (c r a q u e 1 e-1 a s i 1 1 e e t)

.

Posliiniesineiden värillinen koristami-
n e n käy päinsä joko lasituksenalaisilla tai lasi-

tuksenpäällisillä väreillä (ks. Posliini m a a-

laus). Useimmat posliinit maalataan lasittami-

sen jälkeen. Värit, monenvälisiä* helposti sulavia

lasijauhoja. poltetaan kiinni kolmannessa pol-

tossa (n. 700-850° C) . Lasituksenpäällisel värit

ovat esineen pinnalla kohollaan ja tekeväl sen

rosoiseksi. Ne ovat myöskin kulumiselle alttiita.

Maasälpäposliinia valmistettaessa syntyy poltet-

taessa korkean kuumuusasteen vuoksi paljon vial

lisiä esineitä, mutta tavara on kestävämpää sekä

mekaanisia vaikutuksia että lämmönvaihteluja
vastaan kuin muut s. -tuotteet. — 2. Pehmeä
posliini 1. 1 u u posliini on saanut nimensä

siitä, että se jo alemmassa kuumuudessa (1,290-

1,330° C) saadaan tiheäksi poltetuksi, ja että sen

massaan tiiman aikaansaamiseksi usein sekoite-

taan luutuhkaa. Lasitus on myöskin helpommin
sulava kuin maasälpäposliinia ja sisältää asein

booraksia ja lyijyoksidia. Esiueet tulevat hyvin

läpikuultaviksi, valkoisiksi ja keveiksi. Maalauk-
set ovat milloin lasituksen alla, milloin sen

piialla ja onnistuvat yleensä hyvin. Pehmeä pos-

liini ei kestä niin hyvin lämmönvaihteluja kuin
maasälpäposliini, josta syystä talousesineet enim-

mäkseen tehdään ohutlaitaisiksi, mutta ne pyr
kivat siitä huolimatta halkeilemaan. — Par o

lain e n p osl ii ni (pariaan i) on lasitta

matoilta maasälpä- tai luuposliinia, jota polte-

taan hapettavassa liekissä, niin että pinta sa.i

miellyttävän kellahtavan, norsunluuta muistutta
van viirin. Sitä käytetään kuvapatsaihin Ja

korukaluihin. Pehmeisiin posliineinin kuuluvat
monet kiinalaiset ja japanilaiset
posliini! (esim. ohutlaitaiset munankuoriposlii-
nit). Ne poltetaan luonnossa valmiina esiinty

vi>tä. helposti tiheiksi sintraantuvista massoista,

l udenaikaisia, luutuhasta vapaita, pehmeitä pos

Iiineja ovat Berliinissä keksityt Seger in.

Hechtm ja Heinecken posliinit. Sirojen

rokokomuotojensa ja taiteellisten maalaustensa
vuoksi maineen saavuttaneet vanhat Sev r es in

posliinit (alkaen v:sta 1695) poltettiin savetto-

mista keinotekoisista seoksista ja lähenivät tek-

nillisissä suhteissa laseja. B. Esineiden
sisusta on valkoinen tai värillinen
j a 1 ä p i k u u 1 t a m a t o n. — Kivitavarat
ovat tiheitä, homogeenejä tuotteita, jotka kopu-
teltaessa synnyttävät heleän äänen. Hienot kivi-

tavarat ovat murtopinnalta valkeita tai melkein
valkeita. Niihin kuuluvat tunnetut M e 1 1 1 a c h in

laatat sekä W e d g \v o o d-t u o 1 1 e e t. Viime-

mainituissa on usein värittömän perusmassan
päällä värillinen savikerros (engobeeraus)

;

pin-

taa koristavat tav. sirot korkokuvat. Harmaata,
keltaista tai ruskeaa massaa ovat halpa-arvoiset

kivitavarat: ruukut, maljat ja kannut, joita por-

varit käyttivät talousastioinaan ennen posliinin

keksimistä (joka tapahtui 1709) ja joita paljon

vieläkin valmistetaan sekä varastoastioiksi (esim.

bolssipullot) että koruesineiksi. Niiden lasitus

aikaansaadaan heittämällä suolaa uuniin tava-

roita poltettaessa. Suola nim. hajaantuu kuu-

muudessa synnyttäen höyryjä, jotka sulattavat

esineiden pinnat sileiksi ja miellyttäviksi. Pal-

jon kivitavaroita käytetään kemiallisessa teolli-

suudessa happoja kestävinä johtoputkina, haih-

dutusmaljoina, patoina, kloorikaasun kehittäjinä

j. n. e. Tällaiset kivitavarat ovat enimmäkseen
varustetut savilasituksella.

II. Huokoiset savituotteet. 1. H i e n o

f a j a n s s i on murtopinnaltaan valkoista, kovaa,

mutta kuitenkin huokoista, antaa heleän äänen

ja voidaan, läpikuultavuutta lukuunottamatta.
saada hyvin posliinin näköiseksi. Massa sisältää

plastillisia savilajeja, piikiveä, usein myös maa
sälpää ja liitua. Poltetaan kuten posliinikin,

mutta kuumuusaste on yleensä alempi ja ensi

Savenvalajan tybhuone, vanhasta it puupiirroksesta.
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Babylonilainen jalopeura lasitetuista tiilistä. 2. Kreik. kannellinen vaasi.

6. Espanjalainen
,,Alhambra"-vaasi,

4. Roomal. reliefikoristeinen Malaga 1300-luv. 3. Etruskilainen terrakotta-sarkofagi, Lontoo,
uurna, Englanti, Colchester. British Museum.

Persialainen „puoli fajanssi'

koruvati.
20. Venäläinen terrakotta-

kannu, 1600-luv.

7. Renesanssi-vati, Berliinin

museosta.

8. B. Palissy'n luonnonaiheilla koristama 9. Reiniläinen reliefikoristei- LO. Keltainen „Henri II"-

vati, n. 1550. nen Siegburg-kannu, 1500-luv. (Oiron-)fajanssi, 1500-luv.



(S.II.) Saviteollisuustuotteita II.

>.,-..

11. Sevres-kannu, sini- 12. Meissen-malja,
pohjaista n. s. juveeli- J. Kändlerin valmistama,

posliinia.

13. Sinimaalattu Delftin
kukkaisvaasi n. 1700.

mm§
14. J. Wedgwood-
vaasi, Flaxmanin
muovailema (n. s.

Jaspervaasi).

a Alilasitusmaalausta. D

15. Kokoko uuni,

Wien, Schönbrunn,
n. 1750.

16. Ransk. Louis-Seize tyyli-

nen terrakotta-ryhmä, Clodio-
n'in (1738-1814| valmistama.

»Käärmeennahka"-
pintaista (cracpie-

le) lasitusta.

17. a, h, c ja (1 Kööpenhaminan kuninkaal-
lisen posliinitehtaan valmisteita.

18. Japanilaiset taiteilijat maalaavat
suurta posliinikoruvaasia Kioton tehtaassa.

ipanilaisia tyttöjä koristelemassa huo-

keata posliinitavaraa.
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(S.H.) Astian koristusrenkaiden maalaamalla valmistaminen
savisorvissa, kreik. vaasimaalaus.

mainen poltto on kiivaampi kuin toinen. Lasi-

tukset ovat lyijyn- tai boörikapohsekaisia. Koska
ei ole pelkoa, että esineet poltettaessa pelimiä-

vät, ei jokaista kappaletta tarvitse sulkea eri-

tyiseen koteloon, kuten posliinia poltettaessa teh-

dään, vaan useampia esineitä ladotaan päälletys-

ten, niin että vain matalat savitelineet niitä

erottavat. Lautaset esim. seisovat uunissa kol-

men kärjen varassa, joiden jäljet helposti huo-

maa valmiin esineen lasituksessa
;
tärkeä fajanssin

tuntomerkki. Alhaisemman polttokuumuuden ta-

kia syntyy fajanssista paljoa vähemmän viallista

tavaraa kuin posliinista. Tämä seikka ynnä pie-

nempi polttoaineen menekki vaikuttaa, että

fajanssit ovat posliineja tuntuvasti halvemmat.
— 2. Halpa fajanssi (värilliseksi lasitet-

tuna tav. majolikaksi nimitetty) on murto-

pinnaltaan kellertävää tai punertavaa ja peh-

meämpää kuin hieno fajanssi, joten lujuuskin on

pienempi. Massa tehdään kalkinsekaisesta savesta,

n. s. kaakelisavesta, tai sekoitetaan tavalliseen

peltosaveen 25-35% liitujauhoa. Ensimäinen
poltto tapahtuu n. 950° :ssa C. Lasitukset ovat

lyijynsekaisia ja sisältävät valkoisia esineitä val-

mistettaessa sitäpaitsi tinaoksidia, joka tekee

lasituksen läpinäkymättömäksi, niin että esineen

oma väri ei kuulla läpi. Toisessa poltossa

(950-990° C) sulatetaan lasitukset kiinni. Näi-

hin tavaroihin kuuluu vanhemmista tuotteista

espanjalais-maurilainen majolika ja italialainen

majolika (ks. t.) 1. alkuperäinen fajanssi. Uudem-
mista tuotteista ovat kaakelit tärkeimmät.
Tavalliset valkoiset kaakelit poltetaan kahteen

kertaan. Mutta jos ne maalataan, vaaditaan

värin kiinnittämiseksi vielä kolmas (heikompi)

poltto. Majolikakaakeleita tehdään tavall. engo-

beeraamalla niin, että pinnalle kiinnitetään ohut
kerros valkoiseksi palavaa savea ja tämän päälle

valetaan tai seulotaan lasitusjauho ; lopuksi ne

poltetaan. Siten tullaan toimeen yhdellä ainoalla

poltolla. — 3. Savenval a j a n t a v a r a t

valmistetaan myöskin värilliseksi palavasta sa-

vesta ja ovat osittain keittoastioita, osittain vain

kylmiltään käytettäviksi aiotuita. Edelliset teh-

dään verraten karkearakeisesta massasta, niin että

ne tulevat tavallista huokoisemmiksi ja kestävät

paremmin kuumentamista. Poltto tapahtuu
n. 950-1,300° :ssa C. Lasitusta on tav. vain sisä-

puolella tai jos sitii on ulkopuolellakin, ovat

ainakin alaosa ja pohja lasittaniattomia. Toiseen

ryhmään kuuluvat Muolassa, Virossa y. m. taval-

lisesta tiilisavesta telidvt maitoruukut, vadit.

säästölaatikot. kukkopillit j. n. e. Muovailun jäl-

keen lasitetaan polttamattomat esineet lyijyä ja

savea sisältävällä lasitusseoksella, jonka jälkeen

poltto tapahtuu. Kukkaruukut ovat ilmanvaih-

doksen aikaansaamiseksi lasittamattomia. Lasit-

tamatonta savenvalajan tavaraa on myöskin taide-

esineinä käytetty terrakotta. Jos sitä

aiotaan käyttää taivasalla, tulee sen olla melkein

tiheäksi poltettua, muuten se ei kestä sään vaih-

teluja. Lakkata varoita (sideroliitti)
ja t e r r a 1 i i 1 1 i a poltetaan milloin melkein

tiheiksi, milloin vahvasti huokoisiksi. Lasituk-

sen sijasta on edellisessä lakka-, jälkimäisessä

pulituurisivellys. Molempia käytetään rasioihin,

maljoihin, pieniin kuvapatsaihin y. m. [Cramer

und Hecht, „Ton\vareniudustrie" (1907) ;
Seger,

,,Gesammelte Schriften" (1896); Borrman, „Mo-
derne Keramik" (1902).] T. II.

S:n historia ulottuu inhimillisen käsityön

varhaisimpiin ' alkuaikoihin saakka, ja ornamen-
tiikka on sen tuotteissa astunut ensi askeleensa.

S:n tuotteet ovat säilyneet paremmin kuin esim.

metallista valmistetut, sillä poltettuna savi voi

kestää melkeinpä rajattomasti ja käytetty aine

on siksi arvotonta, ettei uusien esineiden valmis-

taminen vanhan särjetyn paloista ole kannatta-

vaa. Taiteellisen s :n historia alkaa Egyptissä,
jossa jo pari vuosituhatta e. Kr. osattiin sulat-

taa astioiden, koruesineiden ja seinävuoraukseen-

kin käytettyjen laattojen pintapeitteeksi värilli-

siä, etenkin turkinsinisiä lasituksia. Täältä lasit-

tamistaito levisi Mesopotamian vanhoihin sivis-

tysmaihin ja kehittyi etenkin rakennustaiteen

alalla edelleen. Vanhan itämaisen rakennuskera-

miikan uljain tuote Persian Susassa esittää

Dareioksen palatsin seinillä muhkeana friisinä

yliluonnollisen kokoisia sotilaita (n. 500 e. Kr.).

Seinäin vuoraus värillisillä laatoilla levisi jo

keskiajalla Persiasta islamin perimänä sen koko
valta-alueelle. Lukuisissa Persian, Pohjois-Afri-

kan, Vähän-Aasian, Turkin, Konstantinopolin

moskeioissa y. m. julkisissa rakennuksissa on säi-

lynyt loistavia näytteitä tästä 1200-1700-lukujen

muhamettilaisesta taiteesta. Itämaalaisen s:n

|
huippukohtia ovat toisaalta 1400-luvun saavutta-

mattoman väfikomeat persialaiset fajanssilaatnt.

toisaalta taas osmannilaiset puolifajanssit, 1500-

ja 1600-luvuilla vähä-aasialaisissa työpajoissa val-

mistetut laatat ja astiat monivärisine maalauk
sineen esineen vaalealle ..engobe"-pinnalle värit-

tömän lasituksen alle. — Vanhan ajan kreik.

s. ei tavoitellut rikkaita värivaikutelmia. tyytyi

vain koristelemaan terrakotta-astiansa kepeästi

peittävällä mustalla vernissalla, mutta se on

näissäkin rajoissaan kyennyt luomaan mestari-

teoksia. Varhemmalla ajalla aina 500-luvun loppu-

puolelle saakka figuuri- ja ornamenttikoristeet

näissä etupäässä käyttötarpeisiin tehdyissä vaa-

seissa maalattiin mustalla siiven kellertävälle tai

ruskealle pohjalle. 400-luvulta, vaasimaalauksen

kukoistusäJalta alkaen mustia piirteitä käyttävä

koristelu esiintyy terrakottavärisenä mustaa poh-

jaa vasten. Koristuksen sovitus esineen muotoon,

varma ja sulavan aistikas piirustus ja ennen

kaikkea työn huolellisuus, perusmuotojen yksin-

kertaisuus, joustavuus, jalo kauneus ja monipuoli-

suus ovat kaikkien aikain s :lle esikuvaksi kel-

paavia; kreikkalaisten uskonnollisten käsitteiden,

taruston ja jokapäiväisen elämän valaisemiselle



(S.H.)

PfVOTHEMS-
HAUTAU&-VAASI

OLPCj: oimom-ioe:

KOTYLE: KARKHE5I0M KVATMQ& RHYTOr^s) KANTHAR05.

TMJUOnAA^TlOlTAMflf

KRCJKKAUiSJA SAVlÄSTlOiTÄ. T»



«77 Saviteollisuus 878

on vaasimaalauksilla, samaten kuin herttaisilla

Tanagran (ks. t.) figuureilla mitä suurin merki-

tys. Roomalaisille värilliset lyijylasitukset eivät

kyllä olleet tuntemattomia, mutta heilläkin lasit-

tamaton. jos kohta ei kreikkalaisen veroinen

terrakotta vielä oli etusijalla. Uutta kumminkin
olivat ..arretiumilaiset" (Arretiumin kaupungista)

reliefikoristeiset, kiiltopintaiset kiviastiat, joi-

den muoto - muistuttaa metallimalleja ja joiden

reliefi näyttää lisätyn jäljestäpäin valmiille

perusmuodolle. — Keskiajalla oli Euroopan kera-

miikassa Espanjalla muhamettilaisena maana
tärkeä sija itämaisen ehta-fajanssin levittäjänä

länsimaihin. Sen huomattavimmat tuotteet, moni-
värisesti lasitetut seinälaatat (az ui e jos) ja

metallinhohtoiset fajanssiastiat jatkoivat aina
1300-luvulle saakka itämaisia traditsionejaan. Ja
kun näiden Italiaankin Mallorcan saaren välityk-

sellä levinneiden majolikain tinalasituksen ja

lysterin (ks. t.) lisäksi tuli omana keksintönä täysi-

lieden maalaus, jossa värit maalataan polttamat-

tomalle tinalasitukselle, johon ne imeytyvät sekä
poltetaan lyijylasituksen alle, .oli 1400-luvun keski-

vaiheilla it. renesanssimajolikan omintakeinen tai-

teellinen kehitys päässyt alulle. Jälkeen v:n 1500
se kohoaa korkeimmilleen, vuosisadan lopulla se

alkaa rappeutua. Ensimäisen kukoistuksen aikana
(1400-1530), jolloin Faenza (siitä fajanssi)
oli valmistuksen pääpaikka, oli vatien koriste-

lussa varhaisrenesanssin kuva- (rintakuva-) ja

ornamenttimaalaus yhdistettyinä tai ornamentti-
koristelu yksinään suosiossa, Urbinon majolikoissa

(1530-60) henkilösommitelmat täyttävät kokonaan
esineen pinnan, 1560 palataan uudestaan orna-

mentaaliseen maalaukseen. Rafaelin groteskien

malliin. — Alppien pohjoispuolisissa maissa it.

majolika ei päässyt syrjäyttämään keskiaikaisen

kotimaisen tuotannon pohjalle perustuvaa kehi-

tystä. Aito saksalaisina kansallisina tuotteina

esiintyvät 1500-luvun Reinin kiviastiat;
Siegburgin. hienosta valkeasta savesta valmiste-

tut, ruskeat, valkeat ja siniharmaat ruukut ja

suuret koruastiat runsaine päällysreliefeineen,

joiden myöhäisrenesanssin vaskipiirroksista lai-

nattuja mieliaiheita olivat vaakunat, talonpoikais-

tanssit, allegoriset ja raamatulliset henkilökuvat,
saivat naapurimaissakin halukkaita ostajia. Kivi-
astioiden rinnalla alkaa myöskin jo 1300-luvulla

Sveitsissä ja Reinin tienoilla viheriöiksi tai kel-

taisiksi lasitettujen kohokuosisten uuninkaa-
kelien valmistus. V:n 1500 jälkeen kaakeleita
aletaan lasittaa monivärisesti ; vasta 1600-luvulla

(S.H.J Kreik. myöhempää vaasimaalausta mustalle, aikasem-
paa vaalealle pohjalle. Valkea esittää poltetun saven viiriä.

voittaa alaa Sveitsissä ja Baierissa, 1700-luvulla

Hampurissa vasituinen fajanssimaalaus valkoi-

selle pohjalle. — Uusille urille astuu tinalasituk-

sellinen fajanssi 1600-luvulla Hollannissa, Rans-
kassa, Saksassa y. m. maissa. Teknillisesti se

tosin ei luo mitään uutta, mutta Kiinasta ja

Japanista Hollannin kautta runsaana kauppa-
tavarana levinneen posliinin vaikutuksesta sekin

alkaa viljellä sinimaalausta valkealla pohjalla

sekä sittemmin 1700-luvun jälkimäisellä puolis-

kolla myöskin lasituksen päällistä maalausta voi-

dakseen kilpailla värikkään eurooppalaisen poslii-

nin kanssa. Tuotteillaan maailman maineen saa-

vuttanut Hollannin Delft oli jo 1600-luvun toi-

sella puoliskolla tämän uuteen kukoistukseen el-

pyneen fajanssin päävalmistuspaikkoja ja jäljit-

telijöitä sille ilmestyy kaikkialla. Tyylillisesti

Delftin fajanssi, kuten samanaikainen posliini

kin, on aluksi kiinalais-japanilaista koristuksel-

taan, sittemmin rokoko-muotoista ja -aiheista

aina 1700-luvun loppuun saakka, jolloin halvempi,

aineeltaan (piippusavi ja piikivi, värittömine lyijy-

tai suolalasituksineen) läpeensä valkoinen engl.

kivitavara syrjäyttää sen ja pääsee vuorostaan
maailmanmaineeseen. Tiima engl. kivitavarateol-

lisuuden varsinaisen perustajan ja etevimmän
miehen, Josiah W e d g \v o o d in, klassilliseen

tyyliin valmistetut astiat, kovat ,,b a s a 1 1 1 i"- ja

,,j a s p e r"-tavarat, useimmiten mustalle, sini-

selle tai vaaleanviheriäaineiselle pohjalle kiinni

-

tettyine kameentapaisine valkoreliefikoristeineen

ovat koko keramiikan teknillisesti ja taiteellisesti

onnistuneimpia tuotteita. — 1700-luvun s :n ar-

vossapidetyin tuote oli posliini. Jo n. v:n
1650 vaiheilla oli Firenzessä ilmestynyt ensimäi-

nen pehmeä (fritt-, pate tendre-) posliini kaolii-

nia käyttämättä, mutta muuallakin Euroopassa
yritettiin kokeilemalla päästä oikean (kovan) pos-

liinin valmistussalaisuuksien perille. Ranskassa
kuuluisa S e v r e s in tehdas alkaa vasta v:n 1770
jälkeen valmistaa oikeata posliinia, mutta siellä-

kin kokeilut olivat aluksi johtaneet pehmeään
posliiniin, joka on sittemminkin täällä (kuten

Englannissa) pysynyt posliininvalmistuksen eri-

koisalana. Ensi kerran Euroopassa onnistuu aito

posliinin valmistus Böttegerille Meissenissä
(1709), ja jo n. v:n 1750 jälkeen on salaisuus, vaik-

kapa huolellisesti vaalittuna, ehtinyt tulla tun-

netuksi muuallakin, ja posliinitehtaita peruste-

taan kaikkialla, Saksassa ruhtinaallisten hovien

yhteyteen ja näiden suosimina. Kiinassa posliini-

teollisuus oh alkanut jo 700-luvun lopulla j. Kr. :

moitteettoman valkoaineinen maalattu posliini ei

kumminkaan näytä ulottuvan kovin paljoa taem-

maksi 1400-lukua. Ensimäisen. Ming-hallitsija-

suvun aikaisen kukoistuksen kestäessä posliini oli

enimmäkseen lasituksen alaista, sini- sekä moni-

värisillä lasituksilla maalattua; myöhemmin tääl

läkin pääsi muotiin lasituksen päälle maalaami-
nen. Japani sai posliinin valmistamistaidon Kii-

nasta ja alkoi heti valmistaa Euroopan markki-
noille paljottain runsaskoristeista huokeata tava-

raa. Japanilaisen keramiikan vahvana puolena

pysyivät kumminkin vanhemmat vähäkoristeisel

kivitavarat, joiden epäsäännöllisesti valuneet lie-

kehtivät lasitukset (gres flambe) ovat modernin
s:n alalla, etenkin Ranskassa, kokeilevien kera-

mistien taholla saaneet osakseen sangen suurta

huomiota ja jäljittelyäkin. — 1800-luvun toisella
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puoliskolla s. voittaa uusia käyttöaloja sekä tie-

teen että teollisuuden palveluksessa. Uusia me-
nettelytapoja aineiden kokoonpanossa keksitään
ja taiteellisenkin keramiikan alalla on vilkasta

toimintaa huomattavissa kaikissa maissa. Tans-
kassa Kööpenhaminan kuninkaallisen tehtaan me-
nestys sai aikaan Bingin ja Gröndahlin tehtaan
perustamisen, Euotsissa Rörstrand ja Gustafsberg
valmistavat vaihtelevaa tavaraa, Ameriikassa
Rookvvoodin taiteelliset tuotteet ovat saavuttaneet
mainetta, Saksassa Yilleroy & Bockin kivitavarat
in. m. meilläkin tunnetut „Mettlacher"-laata1

;

Ranskassa ja Englannissa on monien tehtaiden
erikoisalana kivitavara rakennustarkoituksiinkin,
ks. Fajanssi, M a j o 1 i k a, Posliinimaa-
1 a u s, T errakott a. Tiili. U-o N.

Savitiili, polttamaton, ilmassa kuivanut tiili,

kooltaan joko tavallisen poltetun tiilen mittai-
nen tai sitä suurempi. S:iä muurataan samojen
limityssääntöjen mukaan kuin poltettujakin, laas-

tina käytetään savilaastia (ks. t.). S :n käyttö on ol-

lut tunnettu vanhimmista ajoista asti. A'. S. K.
Savitri [sävitrl], kuningas Agvapati'n tytär,

Satyavati'n puoliso ; kertomus S :sta ja hänen
uskollisesta rakkaudestaan on Mahäbhäratan iha-
nimpia episodeja.

Savituotteet ks. S a v i t e o 1 1 i s u u s.

Savli (liett. Schaulen, puol. Szawle), piirikun-
nan pääkaupunki Kovnon kuvernementissa, Li-
baun-Romnyn rautatien ja Tilsitin-Riian vierto-
tien risteyksessä Rudavka-joen varrella; 22,721
as. (1910; 1902: 16,968 as., joista juutalaisia
9,847, roomal.-katolisia 3,819, kreik.-katolisia

2,505). — Komea roomal.-katolinen kirkko (1600-
luvun alusta), protestanttinen ja kreik.-katolinen
kirkko, juutalainen synagoga. Mies- ja nais-
lukio, muutamia sairaaloita. Nahka- y. m. teh-

taita. Isonlaiset markkinat, vilkasta vilja-, puu-
tavara- ja pellavakauppaa. — S. mainitaan ensi
kerran 1400-luvulla. Puolan kapinan aikana
puolalaiset kesäkuussa 1831 kärsivät kahdesti
tappion S: n luona. Suurvaltainsodassa saksalai-

set toukokuussa 1915 valloittivat S:n, jonka tie-

noilla sittemmin pitkin kesää käytiin taisteluita.

S. hävitettiin tällöin suurimmaksi osaksi. —
s:n piirikunna n asukkaista n. 74% on liet-

tualaisia ja lättiläisiä ja 20<~; juutalaisia.

E. E. K.

Savo, Suonien maakunta, jonka rajoja aikojen
kuluessa vesistöt, asutus, rauhanteot ja hallin-

nolliset jaot ovat muodostel-
leet. Nimi esiintyy asiakir-

joissa tiettäväsi i ensikerran
(muodoissa ,,Sa\volax". „Sawi-
lax") Pälikinäsaaren rauhan-
sopimuksessa 132.". yhtenä"

niistä kolmesta Karjalan
kihlakunnasta, jotka silloin

joutuivat Ruotsin haltuun.

Sama nimi oli keskiaikana
myös S:n vanhimmalla
kirkkopitäjällä (mainitaan
jo 1329), nykyisellä Mikke
Iin seudulla, joka näyttää
olleen S:n aikaisin asutus-

keskus. Nimi on nähtävästi
johtunut Mikkelin viereisestä Saimaan pohjukasta
|a sitä ympäröivistä kalisti, jcilla vieläkin on
nimenä Savilahti 1. Savonlahti, ia siitä vähitel-

Savon vaakuna
(S.H.)

Ien yleistynyt koko maakunnalle. — S:n länsiraja

Hämettä vastaan oli alkuaan sama kuin karja-
laisten ja hämäläisten vanha heimoraja, mutta
mää rättiin myöhemmin, veristen rajariitojen

lopettamiseksi, hallituksen toimesta erityisillä

rajankäynneillä (1415. 1445, 1452, 1614. 1625,
1733 ja 1736) nykyiseen muotoonsa. Sen suunta
käy Kaipiaisten aseman tienoilta etelässä Mäntv-
liarjuu kirkon ja Puulaveden länsipuolitse Hanka-
salmen ja Rautalammen itäsyrjän kautta ja

Rautalaminen reitin järviä myöten ylös Suomen-
selän vedenjakajaan. Itärajana Karjalaa vastaan
oli ensin Pälikinäsaaren rauhan valtaraja. joka

erotti nykyisen S:n itä- ja pohjoisosan Venäjän
puolelle. Myöhemmin Täyssinäu rauhan valtaraja
v:lta 1595 samalla muodostui pääosaltaan S:

n

itärajaksi Karjalaa vastaan. Tämä raja kulkee
Imatrasta koillista suuntaa Puruveteen ja edel-

leen Oriveden, Juojärven, Rikkaveden, Vuotjär-
ven ja Pisavuoren kautta ylös Suomenselän veden-
jakajaan, joka on S:n pohjoisrajana. Nykyi-
nen eteläraja on epämääräisempää alkuperää ja

noudattelee pääsuunnaltaan Salpausselän suurta
reunamoreenia. Tietenkin näillä rajoilla on enää
pääasiallisesti vain historiallinen merkitys.
S:n alueen (vivahtaa muodollaan päärynään)

suurin pituus (60° 50' ja 64° pohj. lev.) etelästä

pohjoiseen on n. 360 km; suurin leveys (Puula-

ja Puruveden kohdalla) on n. 175 km; pohjoi-

sessa n. 90-100 km. Kansanomaisia alaosia ovat
Etelä-S. (Viipurin läänin osa), Suur- 1. Keski-
Savo (Mikkelin ja Juvan kihlakunnat), Itä-S.

(Savonlinnan ympäristö) ja Pohjois-S. (koko
Kuopion läänin osa). Koko pinta-ala maata
tekee n. 29,500 km 2

, mihin tulee lisäksi liki-

määrin neljännes vettä. Hallinnollisesti S. on
nykyään jaettu Viipurin (n. 4.000 km 2

). Mik-
kelin (n. 13,200 km 2

) ja Kuopion (n. 12,300 km2
)

läänien kesken. Länsirajalla olevista pitäjistä

Mäntyharju, Hankasalmi. Rautalampi ja Piela-

vesi kuuluvat osittain S :oon, osittain Hämeeseen
i Hankasalmi ja Rautalampi suurimmaksi osaksi
Hämettä). S :n maakuntarajain piirissä sijait-

see 5 kaupunkia: Lappeenranta, Mikkeli. Savon-
linna, Kuopio ja Iisalmi, sekä joko kokonaan tai

suurimmaksi osaksi 43 maalaiskuntaa. — Väki-
luku tehnee nykyään n. 385.000 henkeä, siitä

Viipurin läänin alueella n. 65,000 ja Mikkelin
sekä Kuopion lääneissä kummassakin n. 160,000.

Kaupungeissa asuu n. 8 % (30.000). maaseudulla
n. 92 % (355,000) . Suurin kaupunki on Kuopio
(yli 17,000 as.). Keskimääräinen väentiheys maa-
seudulla on Viipurin läänin osassa n. 15.5 ja

Mikkelin sekä Kuopion läänien osissa n. ll,s

k m- : 1 111 . Tiheintä on asutus Lappeenrannan, Mik-
kelin ja Kuopion lähitienoilla (15-25 km2 :llä).

harvinta Iisalmen pohjoispuolella. Väestön luon-

nollinen Lisääntyminen on S:ssa, varsinkin Mik-
kelin [äänissä, heikompi kuin muualla Keski-
suomessa; siirtolaisuus Ameriikkaan on vähäi-

nen. — Kirkollisesti S. kuuluu Savonlinnan (Mik-

kelin ja Viipurin läänin osuus) ja Oulun (Kuo-
pion läänin osa) hiippakuntiin, oikeudellisesti

Viipurin hovioikeuden piiriin.— Vaakunassa
(esiintyy ensikerran 1560) nähdään kreivin-

kruunun alla mustalla pohjalla kultaan ja

hopeaan kuvattu viritetty jousi, nähtävästi ver-

tauskuvana muinaisten savolaisten sekä metsän-
käynnistä että rajataisteluista.
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Pinnanmuodostus. S. sijaitsee Keski-

suomen suurella, loivasti etelään viettävällä järvi-

ylängöllä. Se on miltei kauttaaltaan perin epä-

tasaista maata, täynnä kallioita, mäkiä, korkeah-

koja harjuja ja leveitä selänteitä. Viimemainit-

tujen pituussuunta käy yleensä luoteesta kaak-

koon, ja monin paikoin, varsinkin Keski-Savossa

(esim. Pieksämäellä), näyttää seutu ikäänkuin

jättiläisauran kyntämältä, harjut ja selänteet

kun kulkevat yhdensuuntaisesti rinnakkain. Nii-

lien välimaan täyttävät laaksot, suot ja järvet.

Monilta harjuilta (esim. Punkaharjulta) on kau-

nis näköala kahdenpuolen välkkyvien vesien yli.

Pohjois-S:n keskikorkeus on n. 150 m. mutta
sangen useat yksityiset ..mäet" kohoavat mel-

koista korkeammalle. Sellaisia ovat esim. Sal-

lisenmäki (225 m). Pöllömäki (252 m), Pisamäki
1. Pisavuori (270 m), Honkamäki (239 m) ja

avarasta näköalastaan kuuluisa Puijo (234 m).

Etelämpänä maan keskikorkeus on n. 100-125 m,
mutta yksityiset kukkulat täälläkin, varsinkin

Puulaveden, Luonterin ja Savonlinnan seuduilla,

kohoavat 150 m:n korkeuteen, jopa ylikin. Rin-

nakkaisharjut ovat Saimaan pohjoisilla ranta-

milla vaihtuneet sokkeloiseksi mäki- ja kukkula-
maisemaksi. Järvien lähimmät rannat ovat

Pohjois-S :ssa, varsinkin Iisalmen-Kuopion välillä,

monin paikoin verrattain lakeita ja viljelyskel-

poisia; etelämpänä, Saimaan. Puula-. Pihlaja- ja

Haukiveden rantamilla ja saarissa, maa kohoaa

useinkin jyrkästi järvestä karuna ja kallioisena.

Järvien korkeusero Iisalmen luota Haukiveteen

ja Saimaaseen on vain n. 10 m (86-76 m). Syrjä-

reittien lähdejärvet sijaitsevat, varsinkin Pohjois-

S:ssa, 125-100 m korkealla; Puulavedenkin kor-

keus merestä on vielä 94 m. Pohjoisesta etelään

kulkee maakunnan halki matala vedenjakaja, n. s.

Savonselkä. ja S:n eteläosan läpi kulkevat suu-

ressa kaaressa yhdensuuntaiset reunamoreenit
Pieni ja Suuri Salpausselkä. — Vuoriperässä
tavataan lännessä gneissigraniitteja. etelässä

haj aliansa postbothnialaisia migmatiittigraniit-

teja. Iisalmen ja Kuopion välinen alue on vielä

lähemmin tutkimatonta alkuvuorta. Keski-S:ssa

(Pieksämäki-Juva) tavataan n. s. laatokkalaisia

liuskeita; samoin suuressa osassa itäisintä S:oa.

Puulaveden ja Saimaan välillä, Haukiveden pohjois-

puolella y. m. on laajoja migmatiittigneissialueita.

Lappeen kihlakunnassa vallitsevat taas n. s. rapa-

kivimuodostumat. Miltei kaikkialla kohoo vuori-

perä kallioina ja vuorentapaisina esiin. — Ylei-

sin irtonainen maalaji on moreenisora,

joka pinnaltaan tavallisesti on niin multaista ja

ravintorikasta, että vilja siinä menestyy, var-

sinkin kun enimmät kivet on saatu poisraiva-

tuiksi. Suomen vierinkiviharjujonoista pisimpiä

on Pohjois-Savon halki, Iisalmen kautta, kulkeva,

jonka päät ovat Joensuun ja Raahen tienoilla.

Hiekkaa tavataan siellä täällä vähin kaikkialla.

Savea esiintyy huomattavammin ainoasti Iisalmen
tienoilla ja Kuopiosta itäänpäin sekä Lappeen-
rannan ympäristössä, muualla pääasiassa vain

järvien laakeilla ja alavilla rantamilla, missä
sellaisia sattuu olemaan. Suuria tasaisia viljelys-

maita on S:ssa sangen vähän (huomattavimmin
vain Maaningalla ja Joroisissa).

Vesistöt. S. on Suomen järvirikkain

seutu. Sen alueesta onkin n. neljännes vettä.

Mikkelin läänin alasta lasketaan olevan vesiä

(S.H.) Kesamonsaari Pihlajavedessä.

28,64 %, ja Kuopioukin läänin (vettä 17,87 %)
vesirikkain osa on S :ssa. Maanpinnan suun-

naton ..kuoppaisuus" ja vähäinen kaltevuus ovat

tämän tavattoman järvirikkauden aiheuttajia.

Pääosaltaan S:n vedet kuuluvat Vuoksen vesis-

töön; ainoasti länsirajalla sijaitsevat järvet las-

kevat Päijänteen 1. Kymijoen vesistöön. Matala,

soinen ja rämeinen vedenjakaja, Savonselkä.

erottaa nämä eri vesistöt toisistaan, ollen pai-

koin tuskin kilometrin tai parin levyinen, jopa

eräässä kohden (Suonnejoella) tukkikanavalla

puhkaistu. Vesien välillä on siellä täällä suuria,

ruusasjärvisiä saarenteitä; sellaisia ovat esim.

Ritoniemi Kuopion itäpuolella, Soisalo (1,635 km 2
)

Kallaveden molempien laskureittien välissä ja

Kerimäki avarain vedenselkien keskellä. Sai-

maassa ja muissa suurissa järvissä tavataan pal-

jon isoja asuttuja saaria 1. „saloja", joissa taas

vuorostaan on joukko pikkujärviä ja lampia.

Varsinkin itse Saimaan seutua voi sanoa pikem-

min tuhatsokkeloiseksi sisämereksi kuin järvi-

maisemaksi. — Pohjois-S:n suuri keskusjärvi

on Kallavesi, johon yhtyvät pohjoisesta Iisalmen

ja koillisesta Nilsiän monihaaraiset järvi- ja

jokirikkaat reitit. Kallavedestä laskeudutaan

sekä Leppävirran että Heinäveden vesiväyliä myö-

ten avaraan Haukiveteen, johon idästä yhtyy

kaukaa Venäjän Karjalasta alkava, mahtava

Pielisen reitti. Pieniä sivureittejä yhtyy eri

tahoilta pääreitteihin. Haukivedestä tullaan

Savonlinnan ohitse monisokkeloiseen ja moni-

nimiseen vesistöön, jota tavallisesti nimitetään

yhteisnimellä Pihlajavesi. Siihen yhtyy idästä

Punkaharjun päitse avarahko Puruvesi. Pihlaja-

vedestä vierivät vedet Puumalan salmen kautta

varsiuaiseen Saimaaseen, jonka pohjoisosa. Pieni

Saimaa, on täynnä erinimisiä selkiä, saaria ja

pohjukoita. Pietien Salpausselän muodostamasta
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pitkästä Kylänniemestä etelään leviää vihdoin

valkea Suuri Saimaa, josta vedet Salpausselän

kalliokynnyksen yli murtautuvat Vuoksea myöten
Laatokkaan. Suoraan Suomenlahteen johtaa Sai

maan kanava. - - Päijänteen vesistöön kuuluu
n. s. Rautalammen reitti, jonka pohjoisimmat
suurehkot järvet (Pielavesi, Nilakka y. m.) sijait-

sevat Hämeen ja S:n rajalla. Suoraan alas

Kymijokeen laskee Puulaveden 1. Mäntyharjun
reitti, jonka pää järvet ovat Kyyvesi ja laaja

Puulavesi. Kymijokeen yhtyy etelässä myös pieni,

erillinen Kivijärven reitti. - Maanpinnan vä-

häisen kaltevuuden ja suuren kuoppaisuuden
vuoksi puuttuu pitkiä koskia ja suuria, leveitä

jokia, joet laajenevat vähän väliä järviksi tai

kapeiksi virtaisiksi salmiksi, joihin siellä täällä

muodostuu matala koskentapainen. Huomattavim-
mat joet ja kosket ovat Pohjois-S :ssa, jossa kalte-

vuus on suurempi. .Hirvet, suurimmatkaan, eivät

ole kovin syviä; syvimmät paikat vaihtelevat

60-40 mäin ja on tavattu Saimaassa (62 m). Pih-

lajavedessä (59 m), Puula- (60 m). Hauki- ja

Kallavedessä (45 m). Puulavedessä ja varsinkin
Pohjois-S :n järvissä tavataan runsaasti ..rauta-

munia". - Järvien ohella mainittakoon S:n
suuret ja lukemattomat suot. joita on kaikkialla,

varsinkin pohjoisimmassa S :ssa, Haukiveden itä-

puolella ja Keski-S :ssa, missä suoseudut samalla

ovat Savonselän vedenjakajana. Talot ja viljelyk-

set sijaitsevat yleensä järvien ja soiden välisillä

vaaroilla ja selänteillä, jonne soiden kylmä hen-

käys ei ulotu. Sangen useat kyläin ja talojen

nimet ovatkin -..mäki" loppuisia. Järvenranta-
kyliä näkee etupäässä Pohjois-S :ssa (esim. Maa-
ningan järven laakea, viljava ja talokas ympä-
ristö).

S:n luonto ja maisemat ovat tunnettuja

vaihtelevasta kauneudestaan. Niinpä S. monen
mielestä onkin Suomen luonnonkauneinta seutua,

jossa kaikkialla on nähtävänä kirjavia maisema-
kuvia, milloin vienoja ja idyllisiä, milloin jylhiä

ja suurenmoisia. Imatra ja Punkaharju ovat kuu-

luja kauneudestaan, ja Puijolta Kuopion luota

avautuu katselijalle vallan suurenmoinen järvi-,

saari- ja kukkulamaisema peninkulmien matkalle

joka suuntaan; samoin Savonlinnan lähellä ole-

vista näkötorneista. Tunnettu kauneudestaan on

myös Maaninganjärvestä luoteiseen pistävä pitkä

ja kapea, korkearantainen Tuovilanlahti. jonka

perukan lähellä on Korkeakosken todellakin kor-

kea (46 m) putous, mikä keväällä on sangen

vesirikas, mutta kesällä vähäpätöinen. Parhaiten

tutustuu S:n luontoon ja maisemiin kulkemalla

laivassa S:n halki Lappeenrannasta Iisal-

meen (n. 39 penink. vesitietä: linnuntietä vain

n. "JS penink.) ja sitten S:n rataa takaisin ete-

lään. Silloin näkee S:n sekii järvi- että manner-
maisemat. Puulaveden. Saimaan. Haukiveden

ja Heinäveden reitin järvimaisemat ovat yleensä

jylhiä, karuja ja suuripiirteisiä; Pohjois-S: n

järvireitit ovat melkoista hymyilevämpiä. rannat

vehmaampia ja viljellympiä. Kaskenpoltto ja

järjetön metsä n haaskaus on monin paikoin, var-

sinkin Saimaan seuduilla, suuresti turmellut

rantamaisemien luontaista suloa.

Ilmasto on samantapainen kuin yleensä

Keski-Suomessa. Maakunnan suuri pituus ete-

lästä pohjoiseen aiheuttaa, että Pohjois-S :n ilman-

ala on hieman kylmempi kuin Saimaan seutujen.

Vuoden keskilämpö etelässä on n. + •>
<

\ pohjoi-

sessa n. -f-
2° (keskilämpö Kuopiossa vv. 1886-1900

oli -f 2.7°. v. 1913 -f 3,-°). Kallavesi on jäässä

muutamia päiviä kauemmin kuin Saimaa. Ava-
rat järvet nähtävästi lauhduttavat jonkunverran
S:n ilmanalaa, joten halla, varsinkaan Sai

maan seuduilla, ei pääse aivan pahoja tuhoja

tekemään. Myös tuon kivisen maaperän luullaan

säilyttävän lämpöä ja suojelevan hallalta (,,kiven

vieressä vilja kasvaa"). Sademäärä on keski-

sessä S:ssa hieman pienempi kuin etelämpänä

ja pohjoisempana (450-650 mm). Yleensä S:n
ilmasto, varsinkin etelämpänä, on tunnettu ter-

veellisyydestään, ja niinpä esim. kuolleisuus

keuhkotautiin on Mikkelin läänissä sangen vähäi-

nen, verrattuna muuhun Keski- ja Etelä-Suomeen.
Kasvisto on yleensä samantapainen kuin

muussakin Suomessa samoilla leveysasteilla. Savo

jaetaan kasvistollisesti kahteen alaosaan. Etelä

ja Pohjois-S :OOn ; raja kulkee hiukan 62° :B poh-

je ispuolella, missä monen kasvilajin pohjoisraja

sijaitsee. Etelä-S:sta tunnetaan (1910) 35 puu-

ja pensaslajia ja 606 lajia putkilokasveja.

Pohjois-S : ssa ovat vastaavat luvut 32 ja 589.

Etelä-S. on kasvistollisesti hieman köyhempi kuin

viereiset kasvimaakunnat ; Pohjois-S. taas naapu-

reitaan rikkaampi. Jalommista puulajeista tammi
ja saarni enää vain istutettuina viihtyvät Etelä-

S:ssa, jossa jalava ja vaahtera (Mikkelin-Savon-

linnan välisen viivan pohjoispuolelle) kasvavat

paikoittain villeilläkin, kun taas lehmuksen kasvu-

raja ulottuu Iisalmeen saakka. Tervaleppää tava-

taan vähin kaikkialla S:ssa. Pähkinäpuu kasvaa
paikoin Saimaan etelärantamilla. Hedelmäpuista
menestyvät omenapuut vielä hyvin Keski-S :ssa.

onpa niistä korjattu kypsiä hedelmiä Kuopionkin
pohjoispuolella

;
päärynä- jopa luumupuitakin näh-

dään hiukan Etelä-S :n herraskartanoissa; hapan-
kirsikka menestyy Kuopiossa saakka. — Metsää
lienee S :ssa vielä kaikkialla kotitarpeiksi, jopa

melkoisesti myytäväksikin, varsinkin pohjoiseni

pana, joskin vanhoja, säästyneitä metsiä on enää
\ ähänpuoleisesl i.

Eläimistö on samoin yleensä sama kuin
muualla Keski-Suomessa. Karhu ja varsinkin
susi ovat jo hävinneet Savosta miltei olematto-
miin ja ilveskin on jo harvinainen. Ket-
tuja on sensijaan vielä runsaasti (1911 makset-
tiin Mikkelin läänissä tapporahaa 127 ketusta.

Kuopion läänissä 298:sta; 1912 vastaavat luvut

olivat 29 ja 321
;

susia ei näissä lääneissä kum-
panakaan vuonna ole tapettu yhtään kappaletta,

sensijaan kyllä jokunen karhu ja ilves). Kärppiä
on ilmoitettu tapetun kosolta Kuopion läänissä

(1911: 1.855 kpl. ja 1912: 1.548 kpl.), jossa myös
joku saukko ja näätäkin «m osunut metsästäjän
saaliiksi (Mikkelin läänissä 1911-12 ei yhtään kpl.

näitä eläimiä l. Mäyriä tavataan vähin kaikkialla.

samoin myös hirviä. Kaakosta päin ovat Keski

ja Etelä-S :oon saapuneet viime aikoina rusakko
jänis ja hilleri. Kaikenlaisia metsänriista- ja vesi-

lintuja on runsaanlaisesti. Harvinaisemmista
pikkulinnuista tavataan satakieli ja kuhankeittä jä

Kuopioon, punavarpunen Iisalmeen saakka. Poh-
jois-S :ssa tavataan myös Etelä-S :ssa esiintymä

tön pohjansirkku. Saimaassa ja Haukivedessä
elää kiehkuraishylje, kai muistona siltä ajalta,

jolloin Saimaa kuului mereen (w. 1910-13 tapet-

tiin Mikkelin läänissä yhteensä 56 kiehkuraishyl-
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.(S.H.) Kiuruvesi, Rytkynkylä.

jettä). Ankerias näyttäytyy joskus siellä täällä:

Puulavedessä kerrotaan joskus sattumoisin tava-

tun säkiän 1. monnin. S:n enimmin pyydetyt
järvikalat ovat muikku ja kuore; tunnettuja

ovat varsinkin Puruveden muikut. Myös kuha.
•siika, säynäs, made ja varsinkin lahna ovat yleisiä

(Puruvedestä usein tavattoman runsaita lahna-

saaliita), puhumattakaan ahvenesta, hauesta y. m.
tavallisista järvikaloista. Varsinaisia lohikaloja

•on väkeväin virtain ja koskien puutteessa vähän-
puolei.sesti: järvilohen ohella esiintyy harjus

Savonlinnan tienoilla, samoin Puruvedessä harvi-

naisuutena nieriä. Papu tavataan Etelä-S:ssa n.

Mikkelin-Savonlinnan tienoille saakka, istutet-

tuna myös paikoin Pohjois-Savossa.

Asutus ja historia. Jo myöhemmällä
kivikaudella näyttää S:ssa siellä täällä asu-

neen ihmisiä, päättäen niistä verrattain lukui-

sista löydöistä, joita on tehty varsinkin Pohjois-

S:ssa (enimmin Kiuru- ja Pielavedellä). Asutus
näkyy jo silloin keskittyneen järvien rantamille.

Pronssikauden ja varhemman rautakauden löy-

töjä on toistaiseksi tavattu perin vähän. S :n

vanhimpain asujäin alkuperä on epätietoinen;

löydöt viittaavat itäänpäin. Historiallisen ajan
alussa kuljeskeli S:ssa tiettävästi lappalaisia,

joista vieläkin monet paikannimet ja varsinkin
Pohjois-S :ssa lukuisasti esiintyvä sukunimi
Lappalainen (sivumuoto Lappi) muistuttavat.

Myöhemmän rautakauden löydöistä on huomat-
tavin Tuukkalan suuri karjalainen kalmisto (pal-

jastettiin 1886) lähellä Mikkeliä ; sen runsaat
hautalöydöt viittaavat ltOO-luvulle ja vakinai-

seen asutukseen. Todistettavasti siirtyi noina
aikoina kaakosta käsin karjalaisia uutisasukkaita

Saimaan luoteisille rantamille, nykyiseen Suur-
S:oon, joka 1323, kuten edellä oli puhe, maini-
taan yhtenä Karjalan läntisiä kihlakuntia. Mutta
lännestä tunkeutui tänne riistarikkaille taka-

maille vanhan. Kymijoesta pohjoista kohti kul-

kevan heimorajan yli hämäläisiäkin, joista vielä-

kin muistuttavat lukuisat paikannimet sekä Suur-
S:n nykyäänkin yleisin sukunimi Hämäläinen.
Hämeestä päin näyttää myös kristinusko saapu-
neen S:oon, koskapa kuningas Maunu Eerikin-

poika 1329 käskee Savilahden asukkaita maksa-
maan kirkonkymmenykset Hämeen tavalla. Täl-

löin siis jo oli nähtävästi ensimäinen vakituinen
seurakunta olemassa nykyisen Mikkelin paikkeilla.

Mikkelin vanhaa n. s. ..kivisakastia" onkin
arveltu tuon ensimäisen seurakunnan kirkoksi.

Täällä Puulan ja Saimaan vesistöjen eristetyillä

välimailla hämäläiset ja karjalaiset uutisasukkaat
vähitellen sulautuivat yhteen ja muodostivat eri-

tyisen savolaisten heimon, johon kumpikin puoli

on jättänyt tuntuvia jälkiä, enemmän sentään
ehkä karjalainen aines. — Pian alkoi S:n
kantakansa, joka maaperän karuuden vuoksi eli

kaskenpoltolla, metsästyksellä ja kalastuksella ja

sentähden tarvitsi laajat liikkuma-alat. Suur-
sota tunkeutua länteen Hämettä kohti Puula-

veden varsille ja itään Karjalaan päin Hauki-

veden seuduille, taistellen ankarasti riistamaiden

omistamisesta sekä hämäläisten että karjalaisten

kanssa ja tavallisesti pitäen hyvin puolensa.

Alussa jo mainittiin, kuinka 1400-luvulla monta
kertaa määrättiin, rajariitojen lopettamiseksi.

S:n ja Hämeen raja. Idässä tunkivat savo-

laiset rohkeasti Pähkinäsaaren rauhan määrää-
män valtarajan yli ja saivat asutusvalloituksel

leen siellä oivallisen tuen, kun Eerik Akselinpoika

Tott 1475-77 rakennutti juuri riidanalaiselle

rajalle lujan Olavinlinuan 1. Savonlinnan. Xii in

oli S:n pääosa jo keskiajalla vakinaisesti asu-

tettu, joskin hyvin harvaan, sillä Savi- 1. Savo-

lahden ohelle syntyi tänne tällöin vain kaksi

muuta kirkkopitäjää: Juva 1442 ja Säihninki

1477. Lappeen (Lapveden) kihlakunta ja kirkko

pitäjä Saimaan eteläpuolella kuului vielä silloin

lähemmin Karjalaan. Koko nykyinen Pohjois S

oli 1500-luvun alussa asumatonta erämaata,

,,lapinkorpea", jossa etelästä käsin käytiin vain
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(S.H.i Luukkalan kylä Lappeella.

kesäisin eräretkillä. Mutta 1500-luvun keskivai-

heilla alkaakin savolaisen uutisasutuksen loisto-

aika. Kustaa Vaasan ja Savonlinnan päällikön
Kustaa Fincken toimesta ja kehotuksesta siirtyi

tällöin lukuisasti Suur-S:sta ja Savonlinnan seu-

duilta vakinaisia uutisasukkaita nykyisen Kuo-
pion tienoille Kallaveden vesistön varsille, minne
1552 syntyi Tavisalmen (1. Kuopion) pitäjä.

Näin sai myös Pohjois-S. vähitellen vakinaisen

asutuksensa. Osa savolaisia siirtyi aina Oulu-

järven ympäristöihin, toinen osa taas nykyiseen
Pohjois-Hämeeseen jopa Pohjois-Satakuntaan
saakka, siis kauas S:n varsinaisten maakunta-
rajojen ulkopuolelle. Muuttipa heitä muutamia
satoja keskisen Ruotsin ja Norjan välisiin suu-

riin metsiinkin (varsinkin Vermlantiin), missä
heidän jälkeläisiään vieläkin tavataan. Samoin
asettui 1600-luvulla savolaisia sotien autioitta-

miin. Venäjältä valloitettuihin Pohjois- ja Etelä-

Karjalaan. Inkerinmaalle y. m., vieden kaikkialle

mukanaan omat vanhat, tavallisimmin -nen päät-

teiset sukunimensä ja meheviin itäsuomalaisen
kielimurteensa.

Rajamaakuntana S. on saanut paljon kärsiä.

..Suuren venäläissodan" aikana 1400-luvun lopulla

viholliset pahasti havittelivat S:oa; samoin 1500-

luvun lopulla sekä sota Venäjää vastaan että

n. s. nuijasota, johon muutamia satoja S : nki ii

talonpoikia sortui, tuotti maakunnalle tuima.

Naisinkin itärajalla tapahtui usein verisiä yhteen-
törmäyksiä savolaisten ja Venäjän vallan alaisten

karjalaisten kesken. Nimet sellaiset kuin Soti-

saari, Torasalo, Kalinasaari. Tappuvirta j. n. e.

vielä nytkin Haukiveden seuduilla ovat muistona
noista ..vanhan vainon" ankarista ajoista. Vasta
Stolbovan rauha 1617 siirsi rajan kauas itään,

ja Sdlekin koitti rauhallisempi aika, jolloin asu-

tus jälleen edistyi ja syntyi paljon uusia pitäjiä.

Erittäinkin on tällöin n. s. „k reivin aika" huo-

mattava S:n historiassa, sillä Pohjois-S. ja mel
koiset osat Suur-S:oa kuuluivat kreivi Pietari

Brahen läänityksiin ja saivat nauttia hänen
huolenpidostaan. Vuosisadan lopulla ..suuri nälän-
hätä" ja seuraavan alussa iso viha jälleen runte-

livat maakuntaa, joutuipa itse S: n luja lukko.

Olavinlinna, kesällä 1714 venäläisten valtaan.

Uudenkaupungin rauhassa 1721 se tosin kokoSm

kera palautettiin Ruotsille, mutta joutui uudel
leen pikku vihan aikana kesällä 1742 venäläi

sille ja tällä kertaa pysyväisesti. Samalla ete

Iäinen ja kaakkoinen osa maakuntaakin Turun
rauhassa 1743 Lappeenrannan ja Savonlinnan
kera siirtyi Venäjän haltuun, ja valtaraja pirstoi

aivan mielivaltaisesti pitäjiä, kyliä, jopa yksi-

tyisiä talojakin kahden esivallan alle. Jäipä täi

löin Sääminkiin, Rantasalmelle ja varsinkin Keri
mäelle sellaisiakin alueita, jotka ..riidanalaisina"

eivät virallisesti kuuluneet kumpaankaan valta

kuntaan. ,,Kolmivuotisen sodan" (1788-90) tapauk-
sissa oli S :11a rajamaakuntana tärkeä sija. ja

täällä suoritetuinkin monta voitollista taistelua

(Kärnä- ja Partakoskella, Porrassalmella, Parku
mäellä. Pirttimäellä). Samoin ,,Suomen sodassa"'

(1808-09) varsinkin Pohjois-S. oli sotanäyttä
mönä (Toivala, Koljonvirta y. m.). .,Saven
joukko" olikin tunnettu sotakunnostaan. etenkin

sen jälkeen kuin kuuluisa Y. M. Sprengtporten
1770-luvulla oli sen uudelleen järjestänyt ja hai

joit tanut sille etevän upseeriston. Hänen toimes-

taan perustettiin myös 1781 erityinen upseeri-

koulu Rantasalmelle Haapaniemen tilalle, mistä'

se 1819 siirrettiin Haminaan.
Keskiajalla S. kuului Viipurin linnalääniin,

mutta 1535 sai ..TTudenlinnan" (Savonlinnan)
lääni oman käskynhaltiansa, joka asui Olavin
linnassa. Asutuksen levittyä kauas itään ja

pohjoiseen jaettiin maakunta K">7"2 Suur-S:n ja

Vähän-S :n vouti- ja kihlakuntiin. Nämä taas

jakautuivat ..hallintopitäjiin" ja ne vuorostaai

neljänneskuntiin. Verojen maksussa oli turkik

silla tärkeä osa. ja aito savolainen veroperusta

niiltä aioilta on ka n-a npuheessa vieläkin ..orava"

(Vi manttaalia). 1600-luvulla S. luettiin Viipurin
maaherrakuntaan tai muodosti myös aika-ajoin

oman :i lamaa heirakunna n. Uudenkaupungin rau-

han jälkeen se kuului n. s. Kyminkartanon läii-

niin, josta kuitenkin melkoinen osa Turun rau-

hassa luovutettiin Venäjälle. V. 1775 Pohjois-S.
erotettiin uuteen Kuopion lääniin, jonka keskus-
paikaksi perustettiin (1782) Kuopion kaupunki.
Kun savolaiset Viipurin ja myöhemmin Ilami
naukin jouduttua Venäjän valtaan menettivät
suorat kauppatiensä merelle päin, käänsivät he.

varsinkin pohjoissavolaiset, kauppansa Pohjan-
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lahden rantakaupunkeihin. joihin 1700-luvun

lopulla (Ouluun ja Vaasaan) rakennettiin Kuo-
piosta maantiet. Vasta Viipurin läänin muuhun
Suomeen liittämisen jälkeen he jälleen suunta-

sivat liikkeensä vanhoille urille, varsinkin sitten

kun Saimaan kanava (1856) avasi heille suoran
vesitien Viipuriin. Viimeisen lääninjaon (1831)

johdosta keskinen S. joutui uuteen Mikkelin lää-

niin, samalla kun Saimaan eteläiset seudut jäivät

edelleen Viipurin lääniin.

Elinkeinoista ovat tietysti tärkeimmät
maanviljelys ja karjanhoito. Kaskenpoltto, joka

vielä viime vuosisadan loppupuolella oli miltei

kaikkialla S:ssa perin yleistä, on nykyään, met-

sien arvon kohottua, väistynyt pelto- ja suovilje-

lyksen tieltä yhä syrjäisemmille seuduille.

S:ii itäisissä osissa sitä sentään vieläkin mel-

koisesti harjoitetaan, karut pellot kun eivät

jaksa kasvaa tarpeeksi. Tärkein syömävilja on

ruis, varsinkin etelässä; Pohjois-S :ssa on myös
ohralla sangen huomattava sija. Enimmin ny-

kyään sentään sekä kylvetään että korjataan
kauraa. Vehnää viljellään vain nimeksi etelä-

osissa. Tattaria viljellään myös jonkun verran,

varsinkin Mikkelin läänissä. Samoin hernettä ja

kaalia pääasiassa etelämpänä (Leppävirran seu-

duille saakka). Nauriinviljelys on myöskin yhä
pidellyt puoliaan, varsinkin kaskeupolttoseuduissa.

Liinan (hampun) ja pellavan viljelys on verrat-

tain vähäinen. Samoin on puu- ja kasvitarhan
hoito vasta alullaan, mutta vireästi edistymään
päin. Savon maanviljelys ei tuota viljaa edes maa-
kunnan omiksi tarpeiksi, vaan tuodaan syömä-
viljaa. varsinkin Pohjois-S :oon, jossa on run-

saasti tilatonta irtolaisväestöä 1. ,,loisia", paljon

Venäjältä. Viljelmät ovat pääasiallisesti pieniä

tai keskikokoisia. — Karjanhoito, joka S:s'sa jo

entisaikoina, kaskesmaista saatujen hyvien lai-

dunten vuoksi, oli tärkeä tulolähde, on edelleen

kehittynyt maanviljelyksen rinnalla, ja uuden-
aikainen meijeriliike on S:ssa tavannut erittäin

otollisen maaperiin (ensim. meijerikoulu alkoi vai-

kutuksensa 1870-luvulla -Joroisten Järvikylässä).
Onpa Pohjois-S :ssa kehittynyt erityinen runsas
maitoinen maatiaisrotukin, n. s. ,,Kiuruveden
rotu". Lehmiä pidetäänkin asukaslukuun nähden
runsaammin kuin muualla Suomessa. Samoin
kasvatetaan melkoisesti hevosia, jotka hyvin käy-
vät markkinoilla kaupaksi Venäjälle päin. Savo-

lainen onkin tunnettu ,,hevosmies" ja kilpa-ajojen

ysjävä. Sikoja on runsaasti, varsinkin Mikkelin
läänissä, samoin lampaita. Siipikarjaa sensijaan
vähänpuoleisesti. Mehiläishoito vielä miltei tun-
tematon. — Sivuelinkeinoista on mainittava
varsinkin kalastus, johon S:n lukemattomat jär-

vet tarjoovat mainion tilaisuuden. Enimmin
pyydetään muikkuja (Savossa myös ,,muje" 1.

,,riäpys"), kuoreita ja lahnoja. Metsästys sen-

sijaan on jo aikoja sitten menettänyt muinaisen
merkityksensä. Metsälintuja (kanalintuja) vielä

sentään pyydetään, varsinkin pohjoisempana, ulos-

kin (Pietariin) vietäväksi. — Teollisuuslaitoksia

on vähän. Huomattavimmat ovat rautatehtaat

ja konepajat, jotka suureksi osaksi saavat raaka-

aineensa Pohjois-S :n järvien ja soiden ,,rauta-

murasta". Suurimmat tehdaspaikat ovat Juvan -

koski Nilsiässä (perust. jo 1746) ja Varkaus Leppä-
virroilla sekä Lehtoniemi Joroisissa (tunnettu var-

sinkin rautaisten höyrylaivojen valmistamisesta).

Pienempiä rautatehtaita, taelaitoksia ja kone-

pajoja (Souru, Haapakoski, Sorsakoski y. m.) on

siellä täällä Pohjois-S :ssa ja kaupungeissa. Puu-
teollisuuden alaan kuuluvat Kaukaan, Tainion-

kosken, Syväniemen ja Haapaniemen lankarulla-

tehtaat sekä Tainionkosken puuhiomo- ja paperi-

tehdas ja Kaukaan sekä Varkauden selluloosa-

tehtaat, samoinkuin S:n lukuisat sahat (n. 50).

joista suurimmat lienevät Lauritsalan, Saksa-

lan (Mikkelin lähellä) ja Varkauden. Mai-
nittakoon vielä muutamat höyrymyllyt (suu-

rin Kuopiossa), olut-, viina-, tiili- ja nahkateh-

taat, kalkkilouhimot y. m. s. — Kotiteollisuutta

harjoitetaan myös melkoisesti, varsinkin eteliini

pänä, jopa paikoin vientiä varten. Sen tuot-

teista mainittakoon monenlaiset kutomateoksel
(m. m. kauniit „ryijyt"), veisto- ja puutyöt (so

lakat savolaisveneet, ajo- ja huonekalut, pii pui

korityöt j. n. e.) sekä. nahkavalmisteet (valjaat,

rukkaset, kukkarot y. m.). Yleensä savolainen OD

kätevä ja monitaituri. — Osuustoiminta on var-

sinkin Pohjois-S :ssa sangen hyvällä kannalla:

siellä on paljon osuusmeijereitä {Iisalmen suurin

koko Suomessa) sekä osuuskassoja, -kuntia ja

-kauppoja. - Savolaisen monipuolisuutta elinkei-

nojen alalla osoittaa se. että sama mies on usein

maanviljelijä, meijerimies, kauppias ja puutavara-

liikkeen harjoittaja yhtaikaa.

Elinkeinoja edistävät osaltaan hvvät liike-
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tiet. Maanteitä on kaikkialla ja S: n vesistöillä

vallitsee tavattoman vilkas laivaliike. Sen kes-

kuspaikkoja ovat Kuopio ja Savonlinna. Tal-

vella taas S:n rata ja S:n poikkirata palvele-

vat liikettä. Laivaliikkeen helpottamiseksi on
S:ssa kaivettu useita kanavia ja perattu vesi'

väyliä, joten laivat pääsevät pitkälti sangen sok-

keloisiin pohjukoihin. Esim. Lappeenrannasta
Kiuruvedelle asti on yhtämittainen Iaivareitti.

Sivistysoloista mainittakoon, että luku-
taito on kaikkialla yleinen, melkoisessa mää-
rin myös kirjoitustaito. Savolainen onkin har-

ras kirjallisuuden ja sanomalehtien ystävä,
ovatpa monet kansanmiehei hankkineet itselleen

sievoisen kirjastonkin. Kansakouluja on kaik-

kialla, tiheimmin sentään Pohjois-S :ssa. Kansan-
opistoja on kaksi (Kuopion ja Mikkelin lähellä).

Oppikouluja on S:n kaikissa kaupungeissa. Var-
sinkin Kuopio ja Mikkeli ovat koulukaupunkeja.
Käytännön kouluja on myös eri aloja varten
(maanviljelys- ja maamies-, meijeri- ja karjan-
hoito-, puutarha- ja talouskouluja). Samoin on
paljon seuroja ja yhdistyksiä sekä aineellisia että

aatteellisia harrastuksia varten. On S:ssa sen-

tään vielä sellaisiakin syrjäisiä pitäjiä ja kulma-
kuntia, joissa kansanvalistus on takapajulla,

taikauskolla yhä syvät juurensa. Yleensä on sa-

volaista talonpoikaa jo vanhastaan pidetty va-

listuneena ja sivistyskykyisenä. S:sta on
kerätty runsaasti kaikenlaatuista kansanrunoutta.

ja vieläkin on savolaisen runosuoni hyvin her-

kässä. Korkeamman opin tielle on S:sta aikojen
kuluessa lähtenyt paljon rahvaanlapsia.
Antropologisesti lienee vaikea määri-

tellä mitään puhdasta savoiaistyyppiä. Savolai

sethan ovat alkujuuriltaan sekakarisaa, eri ta-

hoilta ja eri aikoina Savoon siirtynyt lii. Asevel-

vollisuustarkastuksissa aikoinaan niitattujen (ti-

lasto käsittää 19,508 miestä) savolaisnuorukais
Ien keskipituus on 1,665 mm, siis hieman pie-

nempi kuin hämäläisten (1,678 mm), mutta hie

nian suurempi kuin karjalaisten (1,653 mm).
Yleisin ryhmä on keskipituiset, 162-170 cm
(48.80%). Savolaiset kuuluvat pääasiallisesti ly-

hytkalloisiin. sini- ja harmaasilmäisiin, tuhkan
harmaa- ja ruskeahiuksisiin. .Mikkelin kihlakun
nassa ruumiinpituus näyttää olevan hieman suu
rempi kuin muualla S:ssa; lyhytkalloisia on poh-

joisessa enemmän kuin etelämpänä; Saimaan
etelärannikoilla on myös viljalti lyhytkalloisia.

—

Savolaisen luonteenominaisuudel ja hengenlahjat
näyttävät viittaavan enemmän järkeen kuin tun-

teeseen. Hän on etusijassa käytännön mies, olo-

suhteita varovasti ja älykkäästi harkitseva ja

omaa hyötyänsä ovelasti katsova. Eänessä on
paljon luontaista liikeneroa. joka saattaa hänet
menestyksellä yrittämään useilla eri aloilla ja

työntämään hitaammat ja varomattomat kilpai-

lija! tieltään. Mutta onpa Savo synnyttänyt myös
merkittäviä talonpoikaisia ajattelijoita ja kirja!

lisiä kykyjä; mainittakoon vain heränneisyyden
johtomiehet, talonpoikaiset runoniekat ja kansan
kirjailijat. Erityisesti on savolainen, varsinkin

pohjoissavolainen, tunnettu meheväkielisenä hu
moristina ja leikinlaskijana. Käytös on rehti ja

arkailematon, kenties myös hieman leveä ja iiii

nekiis. K an s a t i e t eeJirs i s t ä seikoista

mainittakoon, että savolainen yhä edelleen mie-
luummin asuu erillään peltojensa ja niittyjensii

keskellä kuin suurissa ja tiheissä kylissä. Täl-

laiseen asumatapaan osaltaan myös maan luonto-

hänet pakottaa. Rakennusjärjestelmä on yleensä
samantapainen kuin muualla Keski-Suomessa;
savupirttejä tavataan enää vain kaikkein syrjäi

simmillä seuduilla. Asunnot rakennetaan enem
miiii käytännöllisyyttä ja hyötyä kuin kauneuden
vaatimuksia silmällä pitäen. Kansallispuvut ovat

nykyään jo miltei kokonaan kadonneet, samoin
erityisesti savolaisel juhlamenot ja -tavat. Kan
sanomaisista ruokalajeista mainittakoon oivalli-

set kalakukot ja erilaiset ..rieskat'' (ohrasta ja

tattarista i. piirakat, munavoit, uunipaistit, läski-

ruuat . talkkunat, munakokkelit, piimät, nauris

haudikkaat y. m. s.

Mainittakoon lopuksi että useat Suonien s i-

vistyshistoriassa esiintyvät suvut ja

henkilöt oval savolaisia. Huomattavin on laaja

Alopseus-suku (lähtöisin Kerimäen Naukkarilan
kyliin Kettusista 1500-luvulla). Myös tunnettu

Poppius-suku oli aikoinaan hyvin kotiutunut Sa-

voon (varsinkin .luvalle), samoin Collan-suku

y. m. Yksityisistä merkkihenkilöistä mainitta-

koon tunnetut savolaiset talonpoikaisrunoili jat

Korhonen, Lyytinen, Kymäläinen, Makkonen ; he-

ränneisyyden johtaja Paavo Ruotsalainen; itse-

oppinut maatalouden edistäjä Antti Manninen:
piispat M. J. Alopaeus ja K. II. Alopaeus ja laki-

mies Gabr. Poppius (siirtyi Ruotsiin) ;
suomalai-

sen kirjallisuuden ja sivistystaistelun historiassa

ansioituneet R. von Becker. K. A. Gottlund, Ali

rahani Poppius. Pietari Hannikainen. Taneli Eu-
ropasus, Paavo Tikkanen. Riet rikki Polen. A. H. A.

Kellgren. Aug. Ahlqvist-Oksanen y. m.; taiteili

joita: VVright-veljekset, S. A. Keinänen, B. A. Go
denhjelm y. m.; ruotsinkiel. runoilija K. A. Tavvast-

(SH)

Puumala Kuopio.

i

f

(S.H.
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stjerna ; soturit Pietari Längström, Otto v. Fieandt.

J. S. Duncker, K. V. Malm y. m. Vielä elossa

olevista mainittakoon tässä vain kirjailijat Juhani

Aho ja Kauppis-Heikki. taidemaalari Juho Rissa-

nen sekä taiteili] asuku Halonen. [P. Hannikainen,
..Savonmaa" (Kuvaelmia Suomen maakunnista II,

1864): Yrjö Koskinen, ..Savo ja Savonlinna"

(1875); Hannes Gebhard, »Savonlinnan läänin

oloista vuoteen 1571" (1889) ; 0. M. Reuter, »Suo-

mea samoilemassa" (1904) ; O. A. Kallio, ,,Savo"

(K. V. S:n ,,Suomen maakunnat" III. 1905);

•I. E. Rosberg, ,,Suomen maantiede maakunta

-

kuvauksittain" (1911).] O. A. K.

Savoie [savua'], departementti Itä-Ranskassa.

Italian rajalla, Iseren ympärillä; 6,188 km 2
,

•247,890 as. (1911). — S. on vuorista, Länsi-Alp-

pien täyttämää maata, käsittäen eteläosan ent.

Savoijan herttuakuntaa. — S:n pohjoispuolella.

Italian ja Sveitsin välisessä kulmauksessa, poh-

joisessa Geneve-järveen rajoittuen on Haut e-

S:n departementti; 4,598 km2
, 255,137 as. (1911).

Käsittää Savoijin ent. herttuakunnan pohjois-

osan. Siinä on Euroopan korkein vuori Mont
Blane. (E. E. K.)

Savoiji, ent. kreivi-, sittemmin herttuakunta,

myöhemmin osa Sardinian kuningaskuntaa, jä-

tettiin 1860 Ranskalle ja muodostaa Savoien ja

Haute-Savoien departementit. —- S. (vanhan ajan
Sapaudia) mainitaan 4:nnellä vuosis. j. Kr. roo-

mal. Gallian maakuntana. Tänne asettuivat bur-

gundilaiset 443; v:n 532 jälkeen frankkilaiset ot-

tivat valtaansa maan, ja heidän valtakuntansa ha-

jaantuessa se tuli osaksi Boson 879 perustamaa
Ala-Burgundilaista valtakuntaa : tämä yhdistet-

tiin Ylä-Burgundiin 933 (Arelatin valtakunnaksi)

ja joutui Saksalle 1033. S. oli silloin kreivi Hum-
bertilla, Italian nykyisen kuningassuvun esi-isällä.

Hänen poikansa nai Torinon kreivin tyttären,

josta S:n yhteys Piemontin ja Italian kanssa sai

alkunsa. Seuraavat suvun jäsenet laajensivat

alueitaan; keisari Kaarle IV vapautti S:n Are-

latin riippuvaisuudesta 1361, joten se tuli suo-

rastaan Saksan valtakunnan alle. Kreivi Ama-
deus VIII:n korotti keisari Sigismund herttuaksi

ja läänitti hänelle Geneven. Amadeus luopui hal-

lituksesta ja oli sittemmin vastapaavina 1439-49

nimellä Feliks V. Eräs hänen seuraajistaan Kaarle
III (v :sta 1504) menetti Geneven y. m. alueita

Sveitsin valaliitolle. Sodassa Ranskaa vastaan

(v:sta 1536) maa joutui osaksi ranskalaisille,

osaksi keisarillisille, eikä Kaarle saanut aluei-

taan takaisin. Vasta hänen poikansa Einanuel

Filibert (1553-80), sotapäällikkö Espanjan pal-

veluksessa, peri Ca.teau-Cambr6sis'n rauhassa

1559 suurimman osan S :aa jälleen. Hän poisti

läänityslaitoksen ja perusti valistuneen itseval-

tiuden. Hänen poikansa Kaarle Emanuel I (1580-

1630), kunnianhimoinen ja levoton ruhtinas, se-

koitti maansa moniin sotiin. Lyon'in rauhassa

1601 hän sai pitää Ranskalta anastamansa Saluz-

zon, mutta luovutti sille sen sijaan Bressen y. m.
alueita Alppien länsipuolella. Hänen poikansa
Viktor Amadeus I (1630-37) sai Mantovan peri-

myssodassa 1631 osan Monierratoa. mutta jätti

tärkeän Pinerolon Ranskalle. Viimemainitun
pojanpoika, Viktor Amadeus II (1675-1730) yhtyi

1690 toiseen suureen liittokuntaan Ludvik XIV :tä

vastaan; ranskalaiset anastivat sen johdosta S : n.

mutta 1696 hän sai sen takaisin ja lisäksi Pino-

rolon. Espanjan perimyssodassa Viktor Amadeus
1703 luopui Ludvikista liittolaisten puolelle

;

ranskalaiset miehittivät jälleen S: n, mutta hä-
nen sukulaisensa Eugene Savoijilaisen voitto

Torinon luona 1706 pelasti herttuan. Utrech-
tin rauhassa 1713 S. sai Ranskalta kaikki Alp-
pien itäpuoliset linnoitukset keisarilta ja Espan-
jan perinnöstä koko Monferraton, osia Mila-

nosta sekä Sisilian ynnä kuningasarvon. Viime-
mainitun saaren se vaihtoi 1720 Sardiniaan, josta

alkaen S. ja Sardinia muodostivat Sardinian ku-
ningaskunnan (ks. t.). Emämaa S. luovutettiin

Ranskalle 1860. Savoijin suvun vanhempi haara
sammui 1831, jonka jälkeen nuorempi S.-Carig-

nanin haara nousi valtaistuimelle. G. R.

Savoijinkaali ks. Kaali.
Savoir-faire [savuä'r-fä'r] (ransk.), taitavuus,

kekseliäisyys, kyky mukautua olosuhteisiin. S.-

v i v r e [-vl'vr], elämäntaito, elämänkokemus.
Savoldo [-vo'l-], Giovanni Girolamo

(n. 1480- n. 1548), it. taidemaalari, synnyinkau-
punkinsa Brescian koulun vanhin mestari, työs-

kenteli enimmäkseen Venetsiassa. Maalannut
muotokuvia ja varsinkin pieniä, omituisen hopean-
harmaa-sävyisiä uskonnollisia tauluja, joissa mai-
semalla, valovaikutuksella ja laatukuvallisella esi-

tyksellä on huomattava sija. E. R-r.

Savolotsje ks. Zavolotsje.
Savolotsjskaja Tsudj ks. Zavolotsje.

Tsudj ja Tsuudit.
Savona [-&-], kaupunki Pohjois-Italiassa, Ge-

novan provinssissa, viehättävässä asemassa ap-

pelsiini- y. m. s. puistojen ympäröimänä Geno-
van-lähden rannalla Letimbro-joen suussa rata-

haarauksessa Genovasta länteen; 50,169 as. (1911).— Suurin osa S:aa on uudenaikaisesti rakennettu.

Vanhemmista rakennuksista mainittakoon geno-

valainen linna (1542), tuomiokirkko (1589-1605).

Santa Maria di Castello-kirkko (1498), della Ro-
vere-suvun palatsi (nyk. virastojen asuntona).

Sixtus IV :n muistopatsas. — Lyseo, teknillinen

opisto, useita ammattikouluja, kirjasto, maalaus-

kokoelma, teatteri; piispanistuin. — Teollisuus

huomattava (työväestö 1911 7,320 henkeä), var-

sinkin rauta- ja muu metalliteollisuus (4,346 työ-

miestä) : konepajoja, valimoita, laivaveistämöitä

y. m. Harjoitetaan myös viinin- ja hedelmäin-

viljelystä, kalastusta ja kauppaa. Laivaliikenne

vilkas; satamassa (jossa suuri kuivatelakka) sel-

vitettiin 1911 ulkomaisessa merenkulussa 1,7 milj.

rek.-ton. netto (siinä suhteessa Italian kaupun-

geista neljäs). Ulkomailta tuodaan kivihiiltä,

polttoöljyä, rautaa, viljaa; vienti (teollisuustuot-

teita) verraten vähäinen. — S:sta 7 km Luotei-

seen on Madonna di Misericordian pyhiinvaellus-

kirkko (1520). — S., vanhan ajan Savo, ei roo-

mal. aikana saanut minkäänlaista merkitystä.

Keskiajalla se turhaan taisteli Genovan kasva

vaa ylivaltaa vastaan. Sardinian kuningas val-

loitti sen 1746. Oli paavi Pius VIT:n asuntona

1809-12. /•'• /'•'• K.

Savonarola [-rö'-J. G i r o 1 a m o (Hieronymus)

(1452-98). it. munkki, parannussaarnaaja, rupesi

1475 dominikaanimunkiksi ja herätti v:sta 1489

Firenzessä suurta huomiota ankaralla tuomion-

julistuksellaan tässii rikkaassa kaupungissa val-

litsevaa kevytmielistä elämää vastaan. Kuulijoi-

den paljouden takia olivat saamat siirrettävät

S. Marco-kirkosta tuomiokirkkoon. Saarnat sai-



895 Savon jääkärit—Savonlinna 896

vat pian valtiollisenkin luonteen : Medici-suvuu

valta oli kukistettava ja sijalle asetettava kris-

tillinen kansanvalta, joka niin suurissa kuin pie-

nissä toteutti Jumalan tahdon, sellaisena kuin S.

sitä Raamatusta tulkitsi. Hänen kannattajansa

pitivät häntä profeettana, ja itsekin hän uskoi

ettii Jumala puhui hänelle näyissä ja unissa.

V:sta 1492 hän siirtyi saarnoista toimintaan,

aluksi pannen voimaan ankaran järjestyksen

Toscanan dominikaaniluostareissa. V. 1494 kar-

koitettiin Medici't ja kristillinen kansanvalta jär-

jestettiin: huvituksien ja näytelmien sijalle tuli

hartaudenharjoituksia, kauppiaat ja pankkiirit

antoivat takaisin, minkä vääryydellä olivat riis-

täneet, mitä tarkimmin valvottiin asukasten si-

veellistä elämää, ja koristeita sekä kevythenki-

siä kirjoja kerättiin ja poltettiin suurella ..t tu-

htiuden tuliroviolla" Signoria-torilla. Mutta kun
S. politiikassaan etsi tukea Ranskasta ja kieltäy-

tyi yhtymästä paavin johtamaan italialaiseen

valtioliittoon, syntyi ristiriita paavin kanssa. S.

haastettiin Roomaan, kiellettiin saarnaamasta ja

pantiin 1497 pannaan ; kun hän ei tästä välittä-

nyt ja saarnoissaan ruoski myöskin maallistu-

nutta kirkkoa, uhkasi paavi koko Firenzeä kir-

konkirouksella. Sillä välin olivat myöskin S:ii

ankaraan hallintoon tyytymättömät ainekset taas

vahvistuneet ja työskentelivät hänen kukistami-

sekseen. Kun ..jumalantuomio" (tulikoe), jolla

eräs S:n oppilas oli tahtonut osoittaa hänen
asiansa oikeuden, jäi suorittamatta, niin kiihty-

nyt kansa piti S:aa vääränä profeettana ja pani

toimeen metelin, jossa hän kahden toverin kera

vangittiin. Vankilassa hän kirjoitti uskonnolli-

sia mietelmiä, jotka osoittavat hänen käsitystensä

syventymistä; vasta tällöin S. varsinaisesti lä-

henee uskonpuhdistajani evankeelista peruskan-

taa, ollen sitä ennen olennaisesti katolisella, laki-

maisella pohjalla. ,,Uskonpuhdistuksen edellä-

kävijä" samassa merkityksessä kuin Wiclif ja

Huss ei S. ole. Toukokuun 23 p. 1498 S. ja hä-

nen toverinsa poltettiin Signoria-torilla. Hänen
puoluelaisensa pitivät häntä pyhimyksenä. [L.

Pastor, ,,Geschichte der Päpste" III: J. Schnitzer.

..Quellen u. Forschungen zur Geseh. S:s" I-IV

(1902-09).] J. G.

Savon jääkärit perustettiin eri sotaväen osas-

tona 1745, jolloin määrättiin, ettii tällä nimellä

oli asetettapa kuusi 100 miehen suuruista pes-

tattua komppaniaa. V. .M. Sprengtporten niitä

uudestaan järjesti ja asesti (n. s. Sprengtporte-

nin tussareilla) ja liitti n. s. Savon prikaatiin.

V. 1788 ennen sotaa asetettiin neljä uutta S. j :n

komppaniaa, ja he ottivat kunnialla osaa sota-

tapauksiin Savossa: Kyyrössä, Porrassalmella,

Parkumäessä, Laitaatsillassa 1789, Pirttimäessä ja

Savitaipaleella 1790. 1808-09 vv:n sodassa S. j.,

joiden luku oli lisätty 1,200 mieheen, olivat mu-
kana m. m. Revonlahden. Pnlkkilan, Joroisten.

Lapuan, Alavuden, Oravaisten. Virran sillan ja

Hörneforsin taisteluissa. V. 1810 jäännös lopul-

lisesti Majoitettiin. K. G.

Savoniahti. l. Saimaaseen kuulina Lahti,

jonka rannalla sijaitsee Mikkelin kaupunki.
2. ks. Raahe, historia.

Savonlinna (ruots. Nyslott). 1. Kaupunki
Mikkelin läänissä Savosia. Haapaveden ja Pih-
lajaveden välisillä, virtaisten salmien (Kyrön
-alini. Hopeasalmi 1. Pitkänsillan virta ja Laitatit

Savonlinnan vaakuna.
(SH.)

sillan virta) erottamilla, siltojen yhdistämillä

saarilla sekä Kyrönniemellä, 61° 53' pohj. lev.

ja 28° 48' it. pit. Greemv.
Väkiluku Vi 1914: kir-

konkirjojen mukaan 4,078

henkeä (1,936 miesp. ja

2.142 naisp.), joista kreik.

katolisia 34 henkeä: kir-

konkirjojen mukaan väki

luku 1885 oli 1,298 hen-

keä. 1S95 1,516, 1905 2,310

ja 1910 3.209 henkeä.
Kaupunkiin kuuluu, paitsi

kaupunkialuetta, joka 190S
vahvistetun a s e m a k a a

v a n mukaan on 269 ha
(tonteiksi jaettu 205 ha

ja niistä rakennettu 72 ha, saaria, vuokra-
alueita, katuja, toreja ja puistoja 64 ha), Heikin-
pohjan ja Pääskylahden tilat, joista edellinen

on 671,98 ha (metsää 430,ss ha) ja jälkimäinen
1,081,17 ha (metsää 700 ha); yhteensä on kau-
pungin m a a-a 1 u e siis 2,022, i 5 ha. Vesi-
alueet ovat toistaiseksi jakamattomat ja yhtei-

set. — Kaupunkialue jakaantuu neljään kau-
punginosaan ja vuokra-alueihin. käsittäen suuria
ja pieniä rakennustontteja, huvila-, vuokra- ja

tehdastontteja, toreja, puistoja, urheilukentän
y. m. Katujen leveys on 10-12 m ja yhteenlas-
kettu pituus yli 20 km. Huomattavin liikekatu

on kaupungin halki kulkeva Olavinkatu, jonka
varrella kaupungin suurimmat liikkeet ovat.

Osana tätä katua on vanhaa ja uutta kaupunkia
yhdistävä, kivestä rakennettu Pitkäsilta. Raken-
nukset ovat enimmäkseen puisia; kivitaloista

mainittakoon valtion lyseorakennus ja Kansallis-
osakepankin vuolukivestä rakennettu talo. Kau-
pungissa on kaupungin omistama sähkölai-
tos ja loka viemäriverkko.
Historiallisista muistomerkeistä

huomattavin on kalliosaarella Kyrönsalmessa ko
hoava Olavinlinna (linnan nimikirjaan niinensä

merkinneiden kävijäin lukumäärä 1914 oli 4,005).— Puistoja on Tallisaari, Komendanttipuisto,
Nälkälinnan (Hungerborg) puisto, Kirkkopuisto
ja Kylpylaitoksen puisto. Näköalapa i k-

koja on kaupunkialueen piirissä Nälkälinnan
torni. Kylpylaitoksen puistossa sijaitseva torni.

Piispanmäen torni ja Kaikuvuori sekä kaupungin
lähiympäristössä Ruunanvuoren torni. Kesamo
y. m., joista katselijan silmäin eteen avautuu

mitä ihanimpia näköaloja yli saarien, salmien

ja siintävien selkien. Kaupungin pohjoislaidassa

on erityisen osakeyhtiön omistama suosittu Ola-
vin kylpylaitos (rak. 1895). Vv. 1903-13 oli

vuosittain kylpyparannusta nauttivien lukumäärä
lähes 500. Liikenneyhteys vesitse Saimaan
ja sen yhteydessä olevien vesistöjen varrella

sijaitsevien seutujen kanssa on erittäin hyvä.

sillä S:ssa yhtyvät vesitiet etelään ja Länteen

päin Viipuriin. Vuoksenniskalle (Imatra). Lap
peenxantaan, Puumalaan ja Mikkeliin sekä itään

ja pohjoiseen Punkaharjulle, Putikkoon, Kesii

lahdelle. Joensuuhun ja Kuopioon, jonkatähden

satamassa kesäisin käy joka päivä kymmenittäin
matkustaja-aluksia välittäen jokapäiväistä liiken-

nettä mainittuihin ja niiden välillä sijaiLseviin

paikkoihin. Sitäpaitsi on kaupunki rautatiellä

v:sta 1908 yhdistetty Karjalan (Elisenvaara) ja
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(SH.) Savonlinnan asemakaava.

v:sta 1914 Savon (Pieksämäki) ratoihin. Luonnon-
ihanan asemansa („Savon helmi") ja mukavan
liikeyhteytensä vuoksi S. on sangen huomattava
matkailijaliikkeen keskus sisämaassa sekä suosittu

kylpypaikka.

Kaupungin menot tilinpäätöksen mukaan
31 p. jouluk. 1913 olivat Smk. 651,601 : 36, joista

huomattavimmat: lainojen korko ja kuoletus
Smk. 32,339:92, virastot ja kunnallishallinto

Smk. 25,839:63, poliisilaitos Smk. 18,677:73,
terveys- ja sairaanhoito Smk. 11,293: 17, vaivais-

hoito Smk. 25,515:71, opetus- ja sivistyslaitokset

Smk. 53,410: 94, kadut ja yleiset paikat valais-

tuksilleen ja viemärirakennukset Smk. 21,338: 31,

satamat Smk. 10,901:41. Tulot olivat Smk.
686,746:20, joista tärkeimmät: taksoituksella

Smk. 79,933:70, kiinteän omaisuuden tuotanto
Smk. 52,798:85, tuulaaki-, liikenne- ja lauttatulot

Smk. 10,094:81, satamamaksut Smk. 15,138:36,
sähkölaitos Smk. 64,223 : 62. Kaupungin velka
oli Smk. 589,258 : 63 ja omaisuuden arvo
Smk. 1,595,411 : 10. Kaupungin hoidettavana ole-

(S.H.) Olavin kylpylaitos.

29. VIII. Painettu »/4 16.

vat rahastot olivat Smk. 244,438:80, joista

suurimmat: A. Bcehmin lahjoitus Smk. 74,354: 26,

Pitkänsillan uusimisrahasto Smk. 30,292 : 56, Itä-

Savon kansanopistorahasto Smk. 20,396:62.
G. H. Pesosen lahjoitusrahasto Smk. 19,745:99.
I. Schataloffin lahjoitusrahasto Smk. 14,798:39.
Smäbarnskolan Smk. 10,055: 32, kaupungin his-

toriarahasto Smk. 9,045:66. — Kaupungin osuus
väkijuomayhtiöitten voittovaroista oli Smk.
92,427: 92.

Paitsi tavallisia kunnallisia virastoja on
kaupungissa S :n hiippakunnan piispanistuin ja

tuomiokapituli, yleinen sairaala, synnytyslaitos,
kaupungin omistama kuumetautisairaala, tulli-

kamari, sähkölennätinkonttori, postikonttori, ap-

teekki, kaupunginlääkäri, sairaalan lääkäri, piiri-

lääkäri, piirieläinlääkäri, Kantasalmen kihlakun-
nan kruununvouti, Säämingin piirin nimismies.
Kouluja (oppilasmäärät syyslukuk. alussa

1914): S:n lyseo (valtion; opettajia 13, op-

pilaita 169), suomalainen tyttökoulu (opett. 10.

oppii. 95), kansakoulu (6-luokkainen, opett. 11.

oppii. 360, valmistava koulu, pientenlastenkoulu,

lastentarha, alempi käsityöläiskoulu, merimies-
koulu, talouskoulu, käsityö- ja kutomakoulu. Kau-
pungin kirjastossa on (1914) 4,066 nidettä

(suomenk. 2,920, ruotsink. 1.120, muunkielisiä 26)

.

Museoita: tilanomistaja Ph. Lindforss-vaina

jan kaupungille lahjoittama runsas eläintieteelli-

nen kokoelma Nälkälinnassa ja pieni muinais-

muistokokoelma Olavinlinnassa. S a n o m a leh-
tiä: ,,Keski-Savo" ja ,,Savolainen" (molemmat
kolmasti viikossa ilmestyviä). Yhdistyksiä
ja seuroja: eläinsuojelusyhdistys, naisväen-

yhdistys, tehtailija- ja käsityöläisyhdistys, liike-

apulaisyhdistys, kunnallisklubi, talonomistajain

yhdistys, Savonlinnan soitannollinen seura, rait-

tiusseura, N. N. K. Y., 2 voimistelu- ja. urheilu-

seuraa, uimaseura, Saimaan purjehdusseura, nuo-
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(SH.) Savonlinnan kaupunki kirkontornista katsottuna. Uusi kaupunki, taustassa kylpylaitoksen puisto.

risoseura, työväenyhdistys y. m. Pankkeja:
Pohjoismaiden osakepankin, Kansallis-osakepan
kin ja Suomen kauppapankin konttorit, S :n sääs-

töpankki (säästöönpanijain saatavat 31 p. jouluk.

1914 Smk. 604.217:66; omat varat: kantarahasto
Smk. 10,000:—. vararahasto Smk. 47.41:1:74).

Teollisuuslaitoksia: kaupungin sähkö-

laitos, Savolan osakeyhtiön salia. S:n konepaja,
Etelä-Savon kirjapaino-o.-y :n ja S:n kirjapaino-

o.-y:n kirjapainot, olutpanimo, virvoitus juonia

tehtaita y. m. - Suurin k a iipp ai i ik e Ami.
Auvinen o.-y. T e 1 e f o n i tilaajien lukumäärä
(1914) 250.

Rautatieasema (III 1.) 82 km Elisenvaa-
rasta. Utti km Pieksämäeltä; 1913 saapuneiden
matkustajain luku 2:1.008. lähteneiden 20.959;

saapuvaa tavaraa 7..V>7 ton. (huomattavimmat
erät : jauhoja ja ryynejä 1.429 ton., metalliteolli-

suudentuotteita 1,107 ton.. puutavaroita 911 ton.

ja väkirehua 660 ton.), lähtevää tavaraa 3,574 ton.

(huomattavimmat erät: puutavaroita 1,837 ton..

jauhoja ja ryynejä 171 ton.. voita 164 ton.). Lii

kennetuloja kannettu 1913 142.500 mk. Kau-
pungin satamien (Eteläsatama, Polijoissatama ja

Haislahden satama) syvyys on keskimäärin 3,25 m,
satamalaiturien yhteenlaskettu pituus n. 7-">i» m.

satama jäistä vapaana keskimäärin 6 kuuk. v:ssa.
— Kaupungin laiva rekisterissä on (1914) 84 höyry-

alusta (nettokantavuus 5.814.m rek.-ton.) ja 105

lotjaa (8,608,55 rek.-ton.); niistä 4(i höyryaluksen
(2,531,88 rek.-ton.) ja 23 lotjan (l,710,ia rek.-ton.)

kotipaikka S. Höyrylaivasto on lukumäärältään
suurempi kuin minkään muun Suomen sisämaan-
kaupungin. - Satamatulot 191:? Smk. 15,138:36,
tuulaaki- ja liikennemaksut Smk. 3,919:96. -

Kaupungin tullikamarin tullit ui ot 1913
tekivät Smk. 119,515:64. /.". K-mäki.
Kirkollisesti S. on yhteisenä S :n-

Säämingin (ks. t.) khrakuntana, jota hoitaa S:n
tuomiorovasti. Kirkko kaupungissa, rak. tiilestä

1874-78 (vihitty 2 p. helmik. 1879).

Historia. Olavinlinnan luoteispuolella ole-

valle mäkiselle Väärällesaarelle muodostui linnan

käsityöläisistä, varusväen perheistä y. m. s. pieni

linnakylä, ..Savonlinnan malmi" i
Nyslotts malmi.

Siitä aiottiin ensin tehdä markkinapaikka, mutta
16:59 kreivi Pietari Brahe antoikin sille maakau-
pungin oikeudet ja lahjoitti sen alueeksi koko
\ i ir insaaren seka li imaata 1

1

; lkinpoh | uutinen

karjatalosta ja Pihlajaniemen kylästä. Kaupun-
kia nimitettiin kauan aikaa ruotsiksi nimillä Ny-

slotts nialni. Savolax Nystad. Nyslotts stad y. m.,

kunnes nimet Nyslott, Savonlinna, lopuksi vakiin-

tuivat. Väestö oli edelleen kokoon panoltaan pää-

asiansa sama kuin alussakin ja väkiluku lierin

pieni, samoin paikan merkitys kaupunkina aivan
vähäpätöinen. V. 1644 oli S:n henkiluettelossa

vain 163 henkirahaa, maksavia, ja luku vähenee
säännöllisesti vuosisadan loppua kohti, ollen 1710
enää vain 26 henkiverotettua. Venäläiset hävit-

tivät kaupungista suuren osan 1656, samoin teki-

vät siinä tuhoaan tiheät tulipalot. Kaupunki oli

linnan kera venäläisten hallussa 1714-21. Uuden-
kaupungin rauhan jälkeen se alennettiin Haminan
markkinapaikaksi. Joutui jälleen venäläisten hal-

tuun 1742 ja jäikin heille Turun rauhassa. Väki-
luku oli edelleen perin vähäinen, merkitys samoin,

ja paikka luettiinkin venäläisaikana kauppalana
maaseutuun, kunnes se 1784 (väkiluku 178.") oli

vain 70 henkiverotettua) julistettiin piirikunnan
kaupungiksi ja varustettiin kaupunkilaitoksilla.

Kun se 1812 Viipurin läänin kera liitettiin jäl-

leen muuhun Suomeen, oli sen väkiluku 275 hen-

keä. Kaupungissa oli tällöin muutamia venäläisiä

kauppiaita, ja se oli muutenkin jo jossakin määrin
venäläistynyt. Kauppa- y. m. liike oli edelleen

perin mitätön. V. 1816 S. varustettiin suomalai-
sen maakaupungin oikeuksilla, mutta pysyi yhä
vähäpätöisenä (väkiluku kirkonkirjojen mukaan
1850 oli 836 h.. 1870 982 h.. 1890 1,543 henkeä).

vaikkapa Saimaan kanavakin, jota kaupunkilaiset

jo 1819 olivat keisarilta anoneet, avasi senkin
kehitykselle uudet urat. Liike kulki enimmäkseen
S:n ohi Kuopioon ja Joensuuhun eikä mitään
mainittavia teollisuuslaitoksiakaan kaupunkiin
syntynyt. Vasta sitten, kun Olavin kylpylaitos

1895 perustettiin kaupunkiin ja siitä pian sen-

jaikeen tuli piispankaupunki ja yksi Suomen mat-
kailiiliikenteen keskuspaikkoja, alkoi kaupunki
sekä aineellisesti että henkisesti entistä nopeam-
min elpyg (väkiluku 1900 jo 2.551 henkeä). Tätii

nousua on osaltaan melkoisesti edistänyt myös
rautatien saanti 1908. Varsinkin la i\ n liike on
suuresti vilkastunut. Alueensa laajentamiseksi S.

(1905) osti läheisen 1'ääskylahdeu maatilan. -

Savon kouluhistoriassa on S :11a huomattava
osansa. Jo lt)39 perustettiin kaupunkiin Pietari

Brahen toimesta pedagogio 1. lastenkoulu. Se lak-
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kasi 1714. mutta sijalle tuli 1723 triviaalikoulu,

mikä kuitenkin jo 1732 siirrettiin Lappeenran-
taan ja sieltä lopullisesti 1749 Rantasalmelle

(v:een 1788). S:n pedagogio alkoi uudelleen 1735

ja jatkui v :een 1788, jolloin S :aan asetettiin 2-

luok. ven. ,.kansakoulu". Sen sijalle tuli 1805 3-

luok. saks. ,,piirikoulu'*, jota 1842 seurasi 4-luok.

ruots. (osaksi suom. yläalkeiskoulu, mikä vuo-

rostaan 1877 jätti paikkansa 4-luok. suom. re-

aalikoululle ja tämä t:\as 1S84 suom. reaali-

lyseolle. Jo 1809 perustettiin S :aan 1-luok. saks.

tyttökoulu, joka lakkasi 1841. Sen jälkeen toimi

3-luok. yksit, (ruots.) tyttökoulu, ja 1853 alkoi

vakinainen yksityinen ruots. tyttökoulu, joka

vihdoin 1895 muuttui täydellisesti suomenkieli-

seksi. — Kuten yleni]), on mainittu muodostaa S.

yhä edelleen Säämingin kanssa yhteisen seura-

kunnan, jonka kirkko ennen sijaitsi n. 4 km
kaupungista länteen, kunnes 1879 valmistui yhtei-

nen tiilikirkko kaupunkiin. Myös pieni kreik.-

katol. seurakunta on ollut S :ssa ainakin v:sta

1800. Sen uyk. puinen kirkko vihittiin 1846.

Ensim. ven. kirkko sotaväkeä varten sijaitsi itse

linnassa luultavasti jo 1760-luvulla (ainakin

1769). [J. M. Salenius, ,,Tietoja Savonlinnan
kaupungista vv:lta 1639-1742" (Hist, Arkisto IX,

1886) ; G. E. af Hällström, ..Savonlinnan poika-

kouluista" iS:n reaalilys. vuosikertomus 1891-

92).] O. A. K.

2. S :n 1 i n n a (ennen myös U n s i 1 i n n a

:

ruots. Nyslott tahi suojeluspykimyksensä mu-
kaan S. OI of s h o r g 1. O 1 o f s h o r g. josta

(S. H.) Linnan pohjapiirros 1 Kellotorni, 2 Kirkkotorni,
S Kiilintorni, 4 pikku piha, •"> iso piha, o pilaasuinkerros,

7 bastioneja s paksusarvi (bastion dick), .'> ulkovarustus.

nyk. käytäntöön tullut suom. nimitys Olavin-
linna) sijaitsee S :n kaupungin alueella sen

itäpuolella pienellä, kallioperäisellä Kyrönsaarella
Haapaveden ja Pihlajaveden välisessä Kyrönsal-
messa. Sen perusti 1475 Viipurin linnan herra
Eerik Akselinpoika Tott, jonka haltuun Ruotsin
itäisen rajan puolustus oli uskottu. Aluksi raken-
nettiin saarelle puuvarustuksia, mutta jo 1477
tiedetään kivirakennuksia olleen tekeillä, joita

töitä varten ulkomailta oli hankittu 16 taitavaa

muurarimestaria. Yhä kiristyvät välit Venäjän
kanssa, joka silloin, Iivana III:n hallitessa,

uhkaavasti kasvoi ja vahvistui, aiheuttivat S:n
perustamisen. Paikka oli aivan lähellä silloista,

Pähkjnäsaaren rauhassa määrättyä Ruotsin ja

Venäjän välistä rajaa, väittivätpä venäläiset, että

linna oli rakennettu heidän alueelleen (vrt.

S am us ai o). Sitäpaitsi oli linnan perustami-
nen tänne vastoin äskenmainitussa rauhassa teh-

tyjä sopimuksia. Rakennustöitä suoritettiinkin

vihollisen ehtimiseen hätyytellessä, ja sotavuosina
1495 ja 1496 linna sai tulikasteensa torjuen

menestyksellä venäläisten hyökkäykset. Sittem-

min S. sai olla melkein rauhassa kolmatta sataa

vuotta, vaikka sitä 1500-luvulla ja seur. vuosis:n
alussa vaaran alinomaa idästä päin uhatessa usein

lisäiltiin ja. paranneltiin. Sen varusväki oli näi-

hin aikoihin toisinaan jopa 300 miestä. Stol-

bovan rauhan jälkeen rajan siirtyessä kauas itään

S. menetti entisen merkityksensä rajalinnana,

eikä sen varustamiseen siitä lähin pantu enää
samaa huolta kuin ennen. V. 1656 käväisivät

venäläiset kuitenkin sitä piirittämässä. Ison vihan

aikana se joutui 6-viikkoisen piirityksen jälkeen

29 )). heinäk. 1714 venäläisten haltuun (puolus-

tusta johti tällöin majuri J. Busch), mutta luo-

vutettiin takaisin Uudenkaupungin rauhassa 1721.

Elok. 8 p. 1742 se antautui sitä saartaville venä-

läisille, joille se jäi seur. v. Turun rauhassa.

Kesällä 1788 ruotsalaiset piirittivät sitä B. J.

Hastfehrin johdolla, mutta jättivät pian yrityk-

sensä kesken. Lähinnä seuraavina vuosina venä

Iäiset rakennuttivat linnaan uusia varustuksia.

se kun oli jäsenenä Ruotsin rajalla olevassa Iin -

noitusketjussa, joka kuitenkin pian, Suomen val-

loituksen 'jälkeen, .jäi aivottomaksi. S. kuuluikin

niihin strategisen merkityksensä menettäneihin

linnoituksiin, jotka 1836 luovutettiin Suomen
siviiliviranomaisten hoitoon: venäläisen varoa-
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väen jäännökset poistuivat sieltä 1847. Vv. 1855-59

linnaa käytettiin vankilana. Kun 1868 ja 1869

sattuneet tulipalot olivat edistäneet linnan alulle

päässyttä rappeutumista, ryhdyttiin toimiin sen

suojelemiseksi enemmältä häviöltä. Seurauksena
oli. että S. 1872-77 valtion kustannuksella perus-

teellisesti korjattiin ja katettiin; samalla pois-

tettiin joitakin myöhäisaikuisia lisärakennuksia.

Useasti myöhemminkin on linnaa säilyttämisen

vuoksi korjattu ja vahvistettu. Se kuuluu nyk.
Suomen valtiolle ja on muinaismuistona Muinais-
tieteellisen toimikunnan hoidossa, jonka ohella

sen paikallinen silmälläpito on uskottu S:n kau-
pungin sitä varten asettamalle hoitokomitealle.

S., joka pääasiallisesti on rakennettu harmaasta-
kivestä ja joka täyttää melkein kokonaan pienen
Kyrönsaaren, on ainoa keskiaikaisista linnois-

tamme, joka on rakennettu ruutiaseiden käytän-
töä silmälläpitäen: se kuuluu keskiaikaisten

linnojen kolmanteen 1. viimeiseen aikakauteen
(ks. Linna), joskin vanhempiakin piirteitä on
vielä havaittavissa (tornien korkeus ja ylhäällä

olevat ampumakäytävät) . Siinä on hyvin eri-

ikäisiä osia. Alkuperäinen keskiaikainen linna

oli melkein kolmionmuotoinen käsittäen nykyi-
sen linnan länsiosassa olevan pikku pihan ympä-
röivine kehämuureineen: kussakin nurkassa oh
korkea pyörötorni, joista kaksi, nimittäin Kello-

ja Kirkkotorin (ks. pohjapiirrosta), vielä ovat

pystyssä (niiden ylin osa on myöhempää lisää),

jotavastoin pikku pihan kaakkoisnurkassa ollut

torni, joka oli jäljellä venäläisten valloituksen

aikana 1742. hävitettiin 1700-luvun puolivälissä.

Tämän osan itäpuolella, ison pihan kohdalla, on
jo varhain epäilemättä ollut varustuksia, joiden
laadusta ei ole kuitenkaan tietoja säilynyt. Van-
kemmalla kehämuurilla, josta pohjoinen (Kirkko-
ja Kiilintornin välinen) sivu on jäljellä, ympä-
röitiin ison pihan alue vasta 1500-luvulla ja

seur. vuosis:n alussa. Tällöin syntyivät nimit-

täin tämän pihan itäiset nurkkatornit, joista toi-

nen, nyk. paksunsarven kohdalla ollut. Kustaa
Fincken 1560-62 rakennuttama, hävisi ruuti-

räjähdyksessä 1780-luvulla; toinen on sitävastoin

itäisin S:n nyk vään pystyssä olevasta kolmesta
tornista ja on Niilo Kijlin rakennuttama 1604-08
sekä perustajansa mukaan nimeltään Kiilintorni.

S. oli siis 1700-luvun puoliväliin saakka 5-torni-

nen. — Aivan myöhäisiä, Venäjän vallan aikui-

sia, ovat saaren etelärannalla ja linnan luoteis-

nurkassa olevat bastionit 1. kanuunasarvet. Ai-

nakin kaakkoisin niistä, n. s. paksusarvi (bastion

dick), sekä linnan itäpuolella aivan rannalla
oleva ulkovarustus ovat rakennetut vasta n.

1791-92, Suvorovin johdolla suoritettujen uudis-

tustöiden aikana. — Mainittakoon vielä yhtäjak-
soinen, korkeimpien muurien yläreunaa kiertävä
ja tornien sekä eräiden uusimpienkin varustus

ten kautta kulkeva vanhanaikainen ampumakäy
tävä sekä pienen ja ison pihan välisen osan (pää-

asuinkerroksen) yläkerrassa oleva tynnyriholvi-

nen kirkkosali, joka aikanaan on ollut kunin-
kaansalina ja sittemmin kirkkona. V. 1911 ko-

risteltiin tämän salin ikkunat lasimaalauksilla,

jotka esittävät linnan historiaan liittyvien hen-

kilöiden vaakunoita, ja seur. v. sijoitettiin sinne
Ville Vallgrenin muovailema, Pyhää Olavia esit-

tävä patsas.

Linna, joka on maamme komein muinaisjäännös
ja pohjoismaidenkin parhaiten säilyneitä keski-

aikaisia linnoja, on meidän päivinämme tullut

erittäin suosituksi matkailijapaikaksi. Sen tornien

yläreunoissa olevista pyöreistä tähystysaukoista

avautuu hurmaavan kauniita näköaloja yli ympä-
röivien vesien. Linnan isolla pihalla on v:stal912
alkaen kesäisin Aino Ackten johdolla annettu
oopperanäytäntöjä, joissa on esitetty yksinomaan
kotimaisia teoksia. [J. R. Aspelin, ,,Savonlinna
1475-1875" (1875) ;

sama, „01ofsborg, berättelse

om slottsbyggnaderna, uppsatt före borgens res-

taurering 1872-77" (1886) ;
Julius Ailio, „Savon-

linna" (Suomen nähtävyyksiä 3, 1905).] A. Es.

Savonlinnan-Elisenvaaran rata. Pääraiteen

koko pituus Elisenvaaran aseman lähtövaihteesta

(Karjalan radalta) Savonlinnan aseman viimei-

seen vaihteeseen 80,828 km; tienpinnan korkein

kohta 125,h m yi. merenp. on Silvolan pysäkin
luona, alin kohta 61. 4i m yi. merenp. on 2 km
Elisenvaaran asemalta; rautatien tasosta on pen-

kereellä ja silloilla 58,403 km (= 72.se %), leik-

kauksissa 22,4»5 km (= 27,74 %) ;
syvin leikkaus

19,74 m. Penger kaikkialla, paitsi asemilla, tehty

yhtä raidetta varten. — Haararadat : Putikon
sahalle 0,286 km; Savonlinnan satamaan 0,64i km.
— Radalla (1913) 9 asemaa, 1 satama-asema ja

2 seisauslaituria. Suurimmat rautasillat : kääntö-
silta Särkisalmen poikki, pit. 5,6+ 13,8 m (vapaa-

aukko 10 m) ; Punkasalmen silta, jonka muodos-
tavat 5,6+ 13,8 m pitkä kääntösilta (vapaa-aukko
10 m) ynnä 2 kiinteätä osaa (jännevälit 36 m) ;

Tuunaansalmen silta. 5.6+ 1 3. 8 m pitkä kääntö
silta (vapaa-aukko 10 m) ynnä kiinteä osa (jänne-

väli 36 m); Kyrönsalmen siltaryhmä. jonka muo-
dostavat 33 m:n pituinen kiinteä osa ynnä
20+20 m pitkä kääntösilta (2 vapaata aukkoa,
kumpikin 15 m) sekä vielä lisäksi 2 kiinteät!ii

osaa, 125 m ja 9 m. — Radan eri asemilla (Elisen-

vaaraa lukuunottamatta) saapuvien matkustajäin
luku 69.087, lähtevien 71,529: saapuvaa tavaraa
33,098 ton., lähtevää tavaraa 63,786 ton. (1913).

• V:n 1897 valtiopäivillä anottiin S. -E. r:n
rakentamista; säädyt päättivät rakentamisen
1900, työt aloitettiin jouluk. 1904. rata osa Elisen-

vaara-Punkaharju avattiin väliaikaiselle liiken-

teelle 1 p. marrask. 1906 ja 1 p. jouluk. 1907
samoin radan jatko aina Kyrönsalmelle Savon-
linnan ääreen. Koko rata avattiin säännölli-

selle liikenteelle 1 p. helmik. 1908. — Valmis-
tuessaan 1908 rata oli vaatinut kustannuksia
n. Hi.858.000 mk. (=132.800 mk. 1 :tä ratakm:iä
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kohti). Pääoma-arvo (1. lisääntynyt perustuspää-

omaj 1913 11,981,000 mk. (= 146,500 mk. 1 :tä rata-

kin :iä kohti). — S. -E. rataan on 1914 liittynyt

jatko Savonlinnasta Pieksämäelle, ks. Savon-
linna n-J y v ä s k y 1 ä n rata. L. H-nen.

Savonlinnan hiippakunta käsittää Viipurin

ja Mikkelin läänit, sekä Karjalan osan Kuopion
lääniä, nimivtäin Pielisjärven, Ilomantsin ja

Liperin kihlakunnat
; sen pinta-ala (maata) on

69,098,8 km 2 (1912). S. h:aan kuuluu seuraavat

12 rovastikuntaa: Savonlinnan tuomiorovastik.,

Juvan, Mikkelin, Heinolan, Lappeenrannan,
Haminan, Viipurin, Käkisalmen, Jääsken, Sorta-

valan, Ala-Karjalan ja Ylä-Karjalan rovasti-

kunnat; näissä on yhteensä (1915) 108 emäkirk-
koa (näihin luettuina 5 saaristokirkkokuntaa,

joilla on oma saarnaaja). Koko hiippakunnan
väkiluku oli 1912 811,902 henkeä, joka tekee

11,8 km 2 :iä kohti. — S. h., Suomen nuorin hiip-

pak., määrättiin perustettavaksi 3:nnen ylei-

sen kirkolliskokouksen aloitteesta keisarillisella

asetuksella 8 p:ltä lokak. 1895, jonka mukaan
Suomen evankelinen kirkko tuli jaetuksi 4:ään
hiippakuntaan, joista S. h. hiippakuntain järjes-

tyksessä määrättiin 3:nneksi. S. h:n pääosan
tulivat muodostamaan sitä ennen Porvoon hiippa-

kuntaan kuuluneet Viipurin ja Mikkelin läänit,

johon alueeseen liitettiin vielä Kuopion läänistä

ja hiippakunnasta ylemp. mainitut 3 kihlakun-
taa. Tämä uusi hiippakuntajako ja -järjestys

astui voimaan 1 p. tammik. 1897. S. k: n piis-

poina ovat olleet: Gr. Johansson (1897-99) ja

O. I. Colliander (v :sta 1899). L. H-nen.
Savonlinnan-Jyväskylän rata, rakenteella

oleva 186 km pitkä rata Savonlinnasta Pieksä-

mäen kautta Jyväskylään ; rataosa Savonlinna-
Pieksämäki on nykyään (1914) valmistunut ja lii-

kenteelle avattu. — Savonlinna n-P i e k s ä-

m ä e n rata-osan pääradan pit. 106 km, johon
liittyy Huutokosken asemalla 18 km pitkä haara-
rata Varkauteen ; tällä rataosalla (haararata
iukuunotettuna) on 7 asemaa ja 6 seisauslaitu-

ria. Esitys Savonlinnan-Pieksämäen rataosan ra-

kentamisesta tehtiin jo rautatiekomitean ehdo-

tuksessa v:n 1897 valtiopäivillä; rakentaminen
määrättiin armollisella käskyllä 12 p :ltä tam-
mik. 1911 ja työt aloitettiin syyskuussa sam. v.

Rataosa Pieksämäki-Huutokoski-Varkaus avat-

tiin väliaikaiselle liikenteelle 1 p. marrask. 1913,

sekä koko rataosa Pieksämäki-Savonlinna sään-

nölliselle liikenteelle 1 p. marrask. 1914 ; se oli

silloin (haararata Iukuunotettuna) vaatinut kus-

tannuksia n. 12,640.000 mk. (= 101,935 mk. 1

ratakm:iä kohti). — Pieksämäen-Jyväs-
kylän (rakenteilla olevan) rataosan pääradan
pit. 80 km ; tälle matkalle on suunniteltu 2 ase-

maa ja 7 seisauslaituria. Yhdysrata Jyväskylä-
Pieksämäki esiintyy rautatiekomitean eduskun-
nalle jättämässä rautatierakennusohjelmassa 1907

;

rakentamisesta annettiin armollinen määräys 30

p. jouluk. 1912, jonka johdosta työt aloitettiin

syysk. 1913. Tällä rataosalla rakennetaan Pönttö-
vaara nimisen vuoren lävitse 1,240 m pitkä tun-
neli. Rataosan kustannukset on laskettu n.

16,170,000 mk:ksi (= n. 202,125 mk. 1 rata-

km:iä kohti). L. Unen.
Savonlinnan tuomiorovastikunta käsittää

Savonlinna -Säämingin, Rantasalmen, Kangaslam-
min, Heinäveden, Kerimäen, Enonkosken, Savon-

rannan ja Sulkavan seurakunnat Savonlinnan
hiippakuntaa.

Savonranta (myös Vuokala). 1. Kunta,
Mikkelin 1., Rantasalmen kihlak.. Savonrannan-
Enonkosken nimismiesp. ; kirkolle Kulennoisten
rautatieasemalta 50 km ja sama matka talvi-

teitse Savonlinnasta (maanteitse 61 km), kirkon-
kylä, Vuokala, sijaitsee Savonlinnan-Joensuun
laivareitin varrella (lähellä Orivirtaa). Pinta-

ala 225,8 km2
, josta viljeltyä maata (1910)

1,959 ha (siinä luvussa luonnonniityt 962 ha, vil-

jaakasvava kaskimaa 148, s ha). Manttaalimäärä
12,8958, talonsavuja 98, torpansavuja 88 ja muita
savuja 46 (1907). 2,880 as. (1914); 516 ruoka-

kuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona 284 :llä

(1901). 318 hevosta, 1,522 nautaa (1912). -

Kansakouluja 2 (1915). Säästöpankki. — Teolli-

suuslaitoksia : Vuokalan höyrysaha ; Vuokalan
mylly; Säimenen mylly; Säimenen meijeri. —
Historiallisia muistoja: ks. O r i v i r t a. —
2. Seurakunta, keisarillinen, Savonlinnan
hiippak., Savonlinnan tuomiorovastikuntaa ; Keri-

mäkeen kuulunut, 1861 (keis. käskykirj. 28 p :ltä

elok.) perustettu rukoushuonekunta, muodostet-
tiin kappeliksi sen. päät. 19 p:ltä lokak. 1870
(saaden ensimäisen kappalaisensa 1872), määrät-
tiin erotettavaksi eri kh rakuunaksi sen. päät.

15 p:ltä toukok. 1882 (ensimäinen khra v:sta

1885). — Kirkko puusta, rak. 1862-63, korj. 1883

ja 1905. [O. Väisänen. ,,Savonrannan pitäjän

asuttamisesta" (Savolaisen osakunnan kotiseutu-

julkaisuja I, 1912).] L. H-nen.

Savon rata. Pääraiteen koko pituus Kouvolan
aseman lähtövaihteesta Kajaanin asemapihan
loppupäähän on 443 km ; tienpinnan korkein
kohta, samalla Suomen rautateiden tähän saakka
korkein, on 7 km Kajaanin aseman eteläpuolella

189,n m yi. merenp. (vrt. Iisalmen-Kajaa-
nin rata, missä korkeimmaksi kohdaksi on
väärin ilmoitettu toinen paikka), maapenkereen
suurin korkeus 28, 38 m on 3 km eteläpuolella

Toivalan asemaa, syvin leikkaus 15,45 m lähellä

Mikkeliä. Penger kaikkialla, paitsi asemilla, tehty

yhtä raidetta varten. — Haararadat: Kou-
volasta Kymin tehtaalle 5.646 km

;
Harjusta Vod-

kan tehtaalle 5,880 km ; Otavasta Otavan sata-

maan 2,678 km; Mikkelistä Saksalan höyrysahalle

1,568 km; Haapakoskelta Haapakosken tehtaalle

1,250 km; Suonnejoelta Tisvedelle 6.740 km
;
Kuo-

pion satamaan O.oso km ; Iisalmen satamaan
1,512 km; Kajaanista Lamminniemen ja Petäisen-

niskan satamiin sekä Tihisenniemen sahalle yht.

5,217 km. Pieksämäen asemalla leikkaa

S. r :aa Savonlinna n-J yväskylän rata
(ks. t.). — Radalla (sivuradat huomioonottaen)
28 asemaa, 5 satama-asemaa ja 25 seisauslaituria

(1913). — Kuopion pohjoispuolella Kallaveden
poikki saarien yli kulkee n. 2 km:n matkalla

järveä täyttämällä aikaansaatu, 4 km:n pituinen

penger- ja siltaryhmä, jossa m. m. on 3 kääntö-

siltaa, nimittäin yksi kahdella 15 111 : n levyisellä

aukolla varustettu ja kaksi 10 m :n levyisellä

aukolla varustettua: sitäpaitsi on 4 kiinteätä

rautasiltaa, nimittäin 2 2-jänteistä (kummankin
molemmat jännevälit 35 m) ja 2 1 -jänteistä

(jännevälit 15 m). Muut huomattavat rautasillat:

25,5 m:n pituinen 1-jänteinen silta Honkasalmen
poikki (Lapinlahdella), 2-jänteinen silta (jänne-

viilit 28 m) Paloistenvirran yli (Iisalmella).
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53 m : ii pituinen silta (27 m keskijänne ja 2

13 m:ii pituista sivujännettä) Tenet in virran yli

(lähellä Sukevan asemaa), 1-jänteinen silta (jänne-

väli 20. :s m 1 Kiepinsalmen yli (Mäntyharjulla),
kääntösilta (2 12 m:n aukkoa) Hillosensalmen
puikki (Valkealassa), 2-jänteinen silta (jännevälit

23,75 m) Harjunjoen yli (Valkealassa). Radan
eri asemilla (Kouvolaa lukuunottamatta) saapu-
vien matkustajain luku 455,743, lähtevien 455,815;
saapuvaa tavaraa 358,925 tmi., lähtevää 4ol ,184
Imi. (1913). - Rautatiehallinriollisesti luetaan
S. r:aan kuuluvaksi myös Kotkan rata
iks. t.). Armollisessa esityksessä valtiopäiville
1SS2 esitettiin S. r:u rakentaminen Taavetista
.Mikkelin kautta Kuopioon, mutta asia raukesi
sillä kertaa. S. r:n rakentaminen päätettiin
\:n 1885 valtiopäivillä. Kata Kouvolasta Kuo-
pioon valmistui 1889 ja avattiin yleiselle liiken-

teelle sam. v. 1 p. lokak.: pit. 273 km. kustan-
nukset (1889) 16,800,000 mk. (= 6l;538 mk.
1 ratakm:iä kohti). V. 1890 tuli valmiiksi
S. r:n jatko meren rantaan. Kotkan rata.
joka avattiin yleiselle liikenteelle sam. v. 1 p.

lokak.; pit. 51 km. kustannukset (1890)
2.700.OO0 mk. (=52.941 mk. 1 ra1akm:iä kohti).
V:n 1897 valtiopäivillä päätettiin S. r:u jatka-
minen Kuopiosta Iisalmeen: tämä rataosa ;i\;it

liin väliaikaiselle liikenteelle 7 p. marrask. 1901
ja yleiselle liikenteelle 1 p. heinäk. 1902, pit.

85 km, kustannukset (1902) 8.2CO.OOO mk.
(=97.170 mk. 1 ratakin :iä kohti; korkeat kus-
tannukset johtuvat etupäässä Kallaveden yli kul-
kevasta penger- ja siltaryhmästä) . V:n 1900
valtiopäivillä päätettiin jatkaa S. r :aa Kajaaniin
saakka. Viimem. rataosa avattiin yleiselle

liikenteelle 15 p. lokak. 1904. pit. 83 km. kustan-
nukset (1904) 4.870.000 mk. (58,675 mk. 1 rata-
kin :iä kohti). S. r:n (Kotkan rata liikunnot et -

tuna) koko pääoma-arvo (lisääntynyt perustus-
pääoma) teki 191.", 41.S45.000 mk! (=79,100 mk.
1 ratakin :iä kohti). JJ. II-nen.

Savon rykmentti oli 1634 v:n hallitusmuodon
mukaan loinen karjalaisista rykmenteistä ja
mainitaan sitä ennenkin Kiistaa Aadolfin sodissa.

V. 16:50 se oli 1.000 miehen suuruinen ja vietiin

kokonaan Saksaan. Se otti kunniakkaasti osaa
Breitenfeldin. Lechin ja Lutzenin taisteluihin ja

mainitaan viimeksi huvenneen vain 200 mieheen.
Vv. 1655-56 se vietiin Puolan sotaan. Oli 1662-95
yhdistettynä Uudenmaan itäisen rykmentin
kanssa. Suuren Pohjan sodan aikana S. r. ensin
oli Liivinmaalla, sitten Suomessa ottaen osaa
Kostianvirran ja Napuen taisteluihin. Myöhem-
min se oh mukana 111. 111. Lappeenrannan (1741),
Kyyrön. Parktmiäen. Puumalan (1789), Kärnä
kosken. Pirttimäen (1790), Hevonlahden, Lapuan.
Alavuden. Oravaisten (1808). Hörneforsin (1809)
luona. 1808 v:n sodan alussa -en suuruus oli

954 miestä ja 477 varaväkeä. Hajosi lopullisesti
1810. k. a.

Savonselkä, mäkien, harjujen, kankaiden ja
yleensä muuta ympäristöä hiukan korkeampien
maiden muodostama vedenjakaja Kymijoen ja

Vuoksen vesistöalueiden välillä. S. alkaa Suomen
selän nimellä tunnetusta vedenjakajasi;! Kuopion.
Vaasan ja Oulun läänien rajakahnauksen tie

noilta ja jatkuu etelään aina Pieneen-Salpaus-
selkään asti. johon se yhtyy Valkealan seuduilla.

S:llä tai sen lähistöllä olevista korkeimmista

paikoista mainittakoon ; P ii 1 1 öm ii k i. II o n k a-

m ii k i, P 11 i j o. V a n 11 a vuo r i y. m. —
Kapeimpia kohtia S :llä ovat Paasiveden ja

Kuvansijärven välinen 350 111 leveä kannas
(jonka nykyjään katkaisee Kuivataipaleen ka-
nava) Suonnejoella, sekä etelämpänä Mikkelin
länsipuolitse Otavan seutujen kautta kulkeva
harju. Eteläosassaan S. laajenee useiden yhden-
suuntaisten harjujen ja kangasmaiden muodos-
tamaksi vedenjakaja-alueeksi. — S. oli ennen,
kuten muutkin selkä nimellä niniiletyt veden
jakajat 1 Maanselkä, Suomenselkä. Ka rjalanselkä

y. m.) kartoille merkittynä yhtenäiseksi vuori-

selänteeksi, kunnes myöhempi tutkimus selitti

näiden „selkien" todellisen luonteen. /.. Unen.
Savotti (ruots. schavott, < ransk. ichafoud),

teloituslava.

Savu, palavista aineista kohoava näkyvä aine.
Puun ja kivihiilen savu. josta tav. on kysymys,
sisältää, paitsi täydellisiä palamistuloksia vettä ja

hiilidioksidia, pääasiallisesti nokea. s. o. palama-
tonta hiiltä sekä tervahöyryjä, jotka jäähtyes-
sään tiivistyvät pieniksi pisaroiksi. Viimeksi-
mainitut kaksi ainetta tekevät s:n näkyväksi ja
aiheuttavat sen epämiellyttävät ominaisuudet.
Varsinkin tervahöyryt tarttuvat tiivistyessään
kiinteästi saviittuneihin esineihin. Kivihiilen s.

sisältää enemmän tervahöyryjä kuin puun s. ja

on senvuoksi vahingollisempaa. Tervahöyryt si-

sältävät mikro-organismeja tappavia, esim. kar-
bolihapon sukuisia aineita, mihin savusta 111 i-

n e n perustuu. - Kun kaasumainen aine. joka
halukkaasti yhtyy veteen, joutuu kostean ilman
yhteyteen, esim. avonaisessa astiassa, tiivistyy se

veden kanssa pieniksi pisaroiksi, jolloin sen sa-

notaan savuavan. Tällaisia aineita ovat esim. vä-

kevä savuava suolahappo, savuava rikkihappo,
tinatetrakloridi. E. M-nen.
Savu ks. 1! 11 o k a k 11 n t a.

Savuhattu, savupiipun päähän soviteltu kiin-

leii tai tuulen mukaan kääntyvä, savun nousua
edistävä, levystä tehty laite. P-o P-o.

Savukupu, alassuinen suppilonmuotoinen avo-

naisen tulen, ahjon tai muun yläpuolella oleva

savunkerääjä, josta savu johtuu savupiippuun tai

-solaan, vrt. A h j o. /' -o P-o.

Savunaamari on henpityskoje. jonka avulhi

saattaa vaaratta tulla toimeen savun ja myrkyl-
listen kaasujenkin keskellä. ./. A.

Savupiippu k s. S avutorvi.
Savupirtti, sisäänlämpiävä, luukkuakku noilla

varustettu talonpoikaisasunto, joka alkaa syrjäy-

tyä uloslämpiävän, lasiakkunoilla varustetun t u-

v a n tieltä Turun tienoilla jo 1600-luvulla. Poh-
jois-Satakunnassa ja Hämeessä puolivälissä 1700-

lukua ja Karjalassa vasta 1800-luvun alkupuo-
lella, ks. A s u i n r a k e n n u s, K i u a s, K o I

pitsa. Lakeine n, Reppana. U. T. 8.

Savustaminen tarkoittaa savun avulla vaikut-

taa vedenpitoisuutta vähentävästi j;» desinfisioi-

>;isti lihaan, lihatuotteisiin, kalaan y. m. ja tii-

len tehdä ne pitempiaikaiseen säilytykseen kel-

paaviksi, vrt. s a \ n. Kp.

Savuton ruuti ks. R 11 u t i.

Savutopaasi ks. K v a r t s i.

Savutorvi, s a v upii p p u, tulenkestävästä ai-

neesta tehty; pystysuora, joko vapaasti seisova

tai muiiieihin sovitettu kanava palamiskaasujen
pois jolita mi seksi. Tavallisissa ki via.su i n rakenimk-
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sissa s. muurataan muureihin. puurakennuksissa

erityisten palomuurien varaan. Kullakin tuli-

sijalla tulee olla oma savutorvensa, jonka suu-

ruus tav. on l5x 1-5 cm, s :n seinämäpaksuus on

15 cm, johon on lisättävä 7,5 cm, milloin s. jou-

tuu kosketuksiin puurakenteiden kanssa. Teh-

taita, lämmityslaitoksia y. m. varten, joissa tav.

on suuret tulisijat, on s:jen suuruus, korkeus

sekä seinämäpaksuus kussakin tapauksessa erik-

seen määrättävä. Kovan kuumuuden alaiset s :t

ovat sisältä muurattavat tulenkestävillä tiilillä

ja savilaastilla ; tavallisissa asuinrakennuksissa

s:t muuratessa silataan sisäpuolelta savilaastilla.

Nuohoomisen (myös vedon) helpottamiseksi s :t tav.

johdetaan mahdollisimman luotisuoraan suuntaan.
— S :n arvellaan tulleen Pohjoismaissa käytäntöön

vasta keskiajalla. Joka tapauksessa tiedetään, et-

tei se 15Q0-luvulla ollut vielä aivan yleinen kau-

pungeissakaan ja että se talonpoikaisväen keskuu-

dessa vain poikkeustapauksissa syrjäytti vanhat

savupirtti-räppänät. Kahden seuraavan vuosi-

sadan kuluessa s :n käytäntö varsinaisesti juur-

tui maalaisoloihin. Esimerkkinä siitä hitaudesta,

millä maaseudulla suhtauduttiin s:een, mainitta-

koon, että vielä 1700-luvun loppuvuosina niinkin

etelässä kuin Yiumissa (Jyllannissa) useat maa-
laiset asuivat savupirteissä, niinkuin vielä paikka-

paikoin on laita sydänmaillamme Suomessa, ja

että n. s. sisäänlämpiäviä saunoja, joissa kiu-

kailla ei ole s:ua, tapaa vielä verraten yleisesti

käytännössä. — Eritoten pohjoismaiden anka-
rissa ilmastosuhteissa on s:lla ollut huoneen-
rakennuksen alalla suuri merkitys, se kun teki

mahdolliseksi rakennuksien mielinmäärin jaka-

misen lämmitettäviin huoneisiin ei ainoastaan
samassa tasossa, vaan myös useammissa kerrok-
sissa. K. S. K.

Savuverho, uudenaikaisessa sodassa käytän-
töön tullut tapa suojata sakealla savuvaipalla sa-

laisesti suoritettavia sotaliikkeitä sekä maalla

että myöskin merellä.

Savuvero ks. Ruokakunt a.

Savvaitov /-'"'-/, Pavel Ivanovit s

(1815-95), ven. muinaishistorioitsija, toimi opet-

tajana ensin Vologdan pappisseminaarissa ja myö-
hemmin Pietarissa eri oppilaitoksissa; tutustui

Yologdassa asuessaan syrjäänin kieleen, jonka
kieliopin ja sanakirjan (syrj.-ven. ja ven.-syrj.)

julkaisi 1850. S:n muista monilukuisista julkai-

suista on tärkein ..Selonteko vanhoista tsaarien

talouskapineista. puvuista, aseista, sqtavaruksista
ja hevosten valjaista" (ven., 1865; 2:nen pain.

1806). Y. W.
Sax [sakaj, Emil (s. 1845). itäv. taloustietei-

lijä; vv. 1879-93 professorina Praagissa; itävalta-

laisen koulukunnan johtomiehiä; teoksia: ,,Die

Yerkehrsmittel in Yolks- und Staatswirtschaft"
(1878-79). ,,l)as Wesen und die Aufgaben der Na-
tionalökonomie" (1884), „Grundlegung der theo-

retischen Staatswirtschaft" (1887). J. F.

Saxberg [aaksbärj], Johan (1727-84), suom.
pappi, tuli ylioppilaaksi Turussa 1744, oli 1749
Viipurin konsistorin notaarina, tuli 1752 kated-
raalikoulun rehtoriksi. 1755 konsistorin asesso-

riksi ja 1758 Kurkijoen kirkkoherraksi (yhä
asessorina pysyen). S. oli tunnollinen, sekä sa-

malla valistunut ja edistysmielinen seurakun-
nan paimen. V. 1771 hiin ehdotti konsistorille,

ettii virsikirjasta poistettaisiin muutama! perke

kaksi sirkkaissuku

i. 200, useimmat

leestä puhuvat kohdat, jotka olivat omansa kan-

san taikauskoa lisäämään. Kun konsistori ei ol-

lenkaan ottanut asiaa esille, kääntyi S. kirjeessä

Pietarin oikeuskollegin puoleen. Tästä sukeutui
pitKäliinen riita S;n ja Viipurin sekä Haminan
konsistorien välillä, jolloin S:iä syytettiin kir-

kollisten kirjojen halveksimisesta, otettiin opis-

tansa tutkittavaksi konsistorissa ja kiellettiin

saarnaamasta. Juttu, joka ulkomaillakin he-

rätti huomiota, päättyi Venäjän senaatissa si-

ten, että asia jätettiin sikseusä, ja S. kiellet-

tiin virkansa menettämisen uhalla uudistusehdo-

tuksiapa esittämästä. K. G.

Saxen [saksan], Ralf Eino (s. 1868).

kielentutkija, yliopp. 1886, fil. kand. 1889, fil.

lis. 1895, v:sta 1891 ruotsin kielen kolleegana

Tampereen reaalilyseossa, v :sta 1896 suomen ja

ruotsin kielen lehtorina Suomen kadettikoulussa

ja v :sta 1898 Helsingin suom. reaalilyseossa,

v:sta 1907 kotimaisten kielten yliopettajana

ruots. normaalilyseossa. Paitsi erinäisiä suomen

ja ruotsin kielen oppikirjoja S. m. m. on julkais-

sut : ..Finska länord i östsvenska dialekter"

(1895-98), ,,Den svenska befolkuingens älder

i Finland, belyst af ortsnamnen" (1901), „Spräk-

liga bidrag tili den svenska bosättningens hi-

storia i Finland" (1905) ja ..Finländska vatten-

drags namn" (1910).

Saxicola ks. Taskut.
Saxifraga, kivirikko.

Saxifragaccce-heimoa,. Lajej a

korkeissa vuoristoissa t. arkti-

sissa seuduissa kasvavia. Tav.

monivuotisia ruohokasveja,

joilla on tyvellinen lehtiruu-

suke, lehdet usein meheviä t.

nahkeita, kukat säteittäisiä,

5-lukuisia, tav. valkeita, yksit-

täin t. vaihtelevissa kukin-

noissa. Kota 2-lokeroineu.

Meillä 11 lajia, useimmat tun-

turiseuduissa. Etelä-Suomen
lihavilla kallio- ja rinnenii-

tyillä kasvaa jokseenkin har-

vinaisena mukularikko
(8. granulata), jolla on suu-

ret valkeat kukat ja varren
tyvellä sipulimaisia silmuja.

Keinotekoisissa alppi- ja tunturikasviryhmissä

on S. -lajeilla lajirunsautensa ja siroutensa takia

huomattava sija. Muutamia viljellään muutenkin
koristekasveina, meillä harvoin. K. L.

Saxo, liikanimeltä Grammaticus (k. n.

1220). tansk. historiankirjoittaja, oli Sjadlan-

dista kotoisin, nähtävästi ulkomaalla, ehkä Pa-

riisissa oppia käynyt, koska sanotaan maiste-

riksi, ja mainitaan sitten arkkipiispa Absalonin

sihteerinä ja Lundin tuomiokirkon kanunkina.
Absalonin kehoituksesta hän ryhtyi kirjoitta-

maan suurta Tanskan historiaansa „Gesta Dauo-
rum". joka erittäinkin on merkittävä siitä, ettii

se on säilyttänyt tanskalaisten muinaisia ju-

mala- ja sankaritarinoita jälkimaailmalle. Vasta

viimeiseltä osaltaan. jossa kirjoittaja nähtä-

västi on suureksi osaksi saanut tietonsa suoras-

taan Absalonilta, <>n sisällys enemmän historial-

lista laatua. S :n teoksessa huomataan aikaan

nähden tavattoman viihän varsinaista teologista

ja kirkollista harrastusta, mutta sitä enemmän
innostusta Tanskan isänmaallisiin muistoihin.

Saxifraga granulata.

(S.H.)
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- Se julkaistiin ensi kerta painosta 1514 Pa-
riisissa, Christiern Pedersenin toimesta, mikä
painos on sitä tärkeämpi, koska mitään täydel-

listä käsikirjoitusta S:n teoksesta ei ole myö-
hemmälle ajalle säilynyt. [C. Weibull, „S. Kri-
tiska undersökningar i Danmarks historia tili

Knut VI" (1915); A. Olrik, ..Sakses oldhistorie"

I. II.] K. G.

Say [se]. 1. Jean Baptiste S. (1767-

1832), ransk. taloustieteilijä, syntynyt protes-

tanttisessa perheesssä. S:n oli määrä tulla kaup-
piaaksi, ja sitä varten hän nuoruudessaan oles-

keli Englannissa; liittyi innokkaasti 1789 alka-

neeseen vallankumoukseen ja rupesi 1790 Mira-
beau'n avustajaksi tämän sanomalehteen ,,Cour-

rier de Provence"; julkaisi 1794-99 aikakaus-
kirjaa ,,D6cade philosophique, litt£raire et poli-

tique"; tuli 1799 tribunaatin jäseneksi ja toimi
sen finanssivaliokunnan esimiehenä; hänen ja

ensimäisen konsulin kesken syntynyt erimielisyys
verotuksen perusteista sai hänet poistumaan
Pariisista: perusti 1804 puuvillakehruumon, joka
menestyi hyvin niin kauan kuin mannermaan-
sulkemus kesti. V. 1813 S. palasi Pariisiin, sai

1819 opettajapaikan laitoksessa „Conservatoire
des arts et mötiers" ja tuli 1830 College de
France'n professoriksi; v:sta 1814 akatemian
jäsen. S:n tunnetuin teos on selväpiirteinen ja
muodollisesti etevä taloustieteen oppikirja ..Traite

d'eeonomie politique" (1803). joka on käännetty
monelle kielelle ja joka on laajoissa piireissä
herättänyt harrastusta taloustieteeseen ; muita
julkaisuja: ,,Cat6chisme d'economie politique"

(1815). „Cours complet d'6conomie politique prati-

que" (1828-29). S:n suurin ansio taloustieteili-

jänä on se, että hän olematta pelkkä jäljentäjä
on pannut järjestelmään ja yleistajuiseen muo-
toon Adam Smithin opit; hänestä on peräisin
taloustieteen esityksen kolmijako: hyödykkeiden
tuotanto, jakaantuminen ja kulutus; kun Smith
piti työtä ainoana rikkauden lähteenä, asetti S.

työn rinnalle tuotannon tekijöiksi myöskin luon-
nonvoimat ja pääoman

; Ranskassa hän oli vapaa-
kauppaopin perustaja.

2. Horace Emile S. (1794-1860). finanssi-
mies, tilastotieteilijä, edellisen poika: v:sta 1848
Pariisin kauppakamarin presidentti; hänen joh-

dollaan suoritettiin Pariisin teollisuusoloista

vv. 1847-48 yhteiskuntatilastollinen tutkimus,
jonka tulokset hän julkaisi teoksessa ..Statistique

de 1'industrie ä Paris" (1851); oli 1841 aikakaus-
kirjan ,,Journal des 6conomistes" ja 1842 Parii-
sin kansantaloudellisen yhdistyksen perustajia.

3. Jean Baptiste L <§ o n S. (1826-96),
politikko, finanssimies, taloustieteilijä, edellisen
poika; toimi v :sta 1857 pohjoisten ratojen johto-
kunnassa ; julkaisi v:sta 1855 vapaamielisessä ja
protestanttisessa hengessä kirjoitettuja artikke-
leita lehdessä ..Journal des Döbats", jonka omis
tajia hän oli; valittiin 1871 kansalliskokoukseen;
tuli jouluk. 1872 raha-asiain ministeriksi, jossa
toimessa ollessaan selvitti sotakulunkien suorit-

tamisen Saksalle; oli v :een 1882 kuusi eri ker-
taa raha-asiain ministerinä ja vaikutti väli-

aikoinakin huomattavasti valtion raha-asiain
hoitoon

:
1880-82 senaatin presidenttinä

;
julkai-

suja: „Les finances de la France" (1883), „Le
socialisme d'6tat" (1884), ,,Les solutions democra-
tiques de 1'impöt" (1886), ,,Turgot"; runsas vali-

koima hänen raha-asioita koskevia selvittelyjään
on kokoelmassa ..Les a-uvres de L. S. — Les
finances de la France sous la 3 republique"
(1898-1901). S. otti myöskin johtavaa osaa talou-

dellisten käsikirjain ,,Dictionnaire des finances"

(1883-94) ja ..Nouveau dictionnaire d'economie
politique" (1889-92) toimittamiseen. [MichePin
ja Picofn elämäkerrat.] J. F.

Sayce [sesj, Archibald Henry (s. 1846)

,

engl. assyriologi ja kielentutkija, 1876 prof.

Oxfordissa, oleskellut nyttemmin ajoittain Eng-
lannissa ajoittain Egvptissä. On julkaissut suu-

ren joukon tieteellisiä tai kansantajuisia assyrio-

logiaa, heettiläisiä, kaldilaisia, egyptologiaa.

vertailevaa kielitiedettä ja Vanhaa testamenttia

koskevia, usein liiallista mielikuvitusta uhkuvia
tutkimuksia. Suomeksi on käännetty ,.Fresh light

from the monuments" (1884) nimellä ,.Raamatun
totuus" (1895). K. T-t.

Sayn-Wittgenstein fziiin- -stäin], saks. krei-

villinen ja ruhtinaallinen suku. ks. VVittgen-
stein.

Sazenj, ven. pituusmitta = 3 arsinaa = 2.13S6 m
:

n e 1 i ö-s. = 4.5521 m 2
; k u u t i o-s. = 9.712 m3

.

Sbirrit (it. s&/>ro), Italiassa ennen vanhaan
(eritoten Kirkkovaltion) oikeuspalvelijoista ja

poliiseista käytetty nimitys.

Se. = lat. scilicet = nimittäin ; myös sculpsit -

kaivertanut t. veistänyt (merkitään vaskipiirrok-

sissa ja kuvauveistoksissa taiteilijan nimen jäl-

keen) ; kem. skandiumin merkki.

Scabies ks. S y y h y.

Scabiosa ks. Purto juuri.
Scaevola ks. M u c i u s.

Scagliola [skalj&la] (it.). 1. Liimaveteen
tehty kipsin ja kiilteen sekoitus, jota käyte-

tään koristeellisiin tarkoituksiin. — 2. S.-l e v y.

eräs niistä monista kipsimassalevylajeista, joita

viime aikoina on käytetty rakennusten ohuita sei-

niä varten, ja joiden paksuudet tav. ovat 5, 7 */s

ja 10 cm. S. -levyt, jotka ovat hammastuksella
varustetut niin. että ne sopivat toisiinsa, juote-

taan seinää tehtäessä kiinni valamalla juoksevaa
laastia saumoissa oleviin uurteisiin. Meillä on
s.-levyn käytännöstä syrjäyttänyt toinen saman-
tapainen, mutta yksinkertaisempi n. s. riksilevy.

Riksi- ja s. -levyistä tehtyjä seiniä ei tarvitse

rapata. K. S. K.
Scaliger, Joseph Justus (1540-1609) it.-

ransk. filologi, professorina Genevessä 1572-74,

oleskeli sittemmin eri paikoissa, enimmäkseen
Etelä-Ranskassa ja kutsuttiin 1593 professoriksi

Leideniin. S. on julkaissut useita tekstikriitilli-

siä painoksia klassillisista kirjailijoista (Varro,
Vergilius, Festus. Catullus. Tibullus, Propertius.

Apuleius, Osesar y. m.) sekä vanhan ajan krono-
logiaan nähden perustavan teoksen ,,De emenda-
tione tempomin" (1583, 1629) ja ottanut osaa

..Thesaurus inseriptionum" teoksen toimittami-
seen. Hänen muista teoksistaan mainittakoon
.jOpuscula varia antehac non edita" (1610), ..Epi-

stola;" (1627) v. m. [Bernays, „Joseph Justus s."

(1855).] /.'. R-n.

Scammonium (lat. scammönea = huolta jajuuri),

Vähässä-Aasiassa kasvavan Convolvulus scammo-
aion juuresta saatu hartsi. Vihertävänruskea.
hauras aine. Sisältää pääasiallisesti jalapii-
n i a, joka on glykosidi. S:ia käytetään ulosta-

vana lääkkeenä. S. S.
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Pillerinpyörittäjiä (Scarabseus sacer.)

(SM.)

Scandia, Ptolemaioksen ja muiden klassillisten

kirjailijain mainitsema saari tai saaristo Itä-

meressä; tarkoittanee Skänea ja Tanskan saa-

ria.

Scandinavia esiintyy ensi kerran Plinius van-

hemman teoksessa Itämeressä olevan saaren ni-

menä, vrt. Scandia, Skandinaavia.
Scansores ks. K i i p i j ä t.

Scapino [-*'-] (it.; ransk. Scapin), viekaste-

leva ja vehkeilevä palvelija it. näytelmässä (vrt.

Molieren ,,Scapinin vehkeet").

Scapula ks. L a p a 1 u u.

Scapulare f-lä'-] (lat. scapula = lapaluu), hiha-

ton takki, kuuluu katolisten pappien liturgiseen

pukuun.
Scarabaeus, pillerisittiäinen, piile-

r i n p y oritta j ii. lehtisarvisiin ( Lamellicor-

nia) kuuluva leveä,

musta, 2,5-3 cm
pitkä kovakuoriai-

nen, jonka pää
on etureunassaan
6-liuskainen ja etu-

raajojen nilkat

puuttuvat ; valmis-

taa lannasta pyö-
rittämällä palloja,

joiden sisään naa-

ras laskee kuhun-
kin yhden munan.
Välimeren maissa

elää monta lajia, niiden joukossa Se. sacer, jota

muinaiset egyptiläiset pitivät pyhänä ja palveli-

vat auringon, maapallon ja urhoollisen sotilaan

vertauskuvana. On runsain määrin tavattu hau-

doissa likellä vainajien sydäntä; sitäpaitsi on
siitä säilynyt kivestä tehtyjä malleja ja maalat-

tuja kuvia. [O. M. Reuter, ,,Piirteitä eläinten elä-

mästä".]

Scarborough [skäbara], kaupunki Koillis-

Englannissa, Yorkin kreivikunnassa, kauniilla

paikalla korkeilla, jyrkän kuilun toisistaan erot-

tamilla kallioilla Pohjanmeren rannalla ; 38,161 as.

(1901). — St. Mary-kirkko, kylpylärakennuksia,
akvarium, kaupungintalo, kaksi teatteria, museo
y. m. Viehättävät rantakävelytiet. S. on Pohjois-

Englannin suosituin merikylpylä. Vähemmän käy-

tetyt ovat 1620 keksityt terveyslähteet. — Saks.

risteilijäosasto pommitti S :ia jouluk. 1914 aiheut-

tamatta suurempia vahinkoja.

Scarin f-l'n], Algot (1684-1771), historioit-

sija, oli syntyisin Skarasta ja käynyt oppia Up-
salassa, jossa tuli maisteriksi, sekä nimitettiin

1722 politiikan ja historian professoriksi Turun
yliopistoon, kun tämä jälleen pantiin kuntoon
ison vihan myrskyjen jälkeen. Tässä virassa hän
sitten oli, kunnes 1761 pyynnöstään sai eron ja

samalla kanslianeuvoksen arvonimen. V :sta 1747
hän sen ohella oli yliopiston kirjastonhoitajana.

S. oli ahkera tutkija, ja vaikka hänen tutkimus-
tapansa monella lailla on sen ajan kritiikittö-

mällä kannalla, on hänellä se suuri ansio, että

hän yliopiston opettajana ensimäisenä on suun-
nannut historiallisen tutkimuksen maassamme ko-

timaisiin aineihin, ollen siis tässä suhteessa Por-
thanin edelläkävijä. Hänen väitöskirjoistaan mai-
nittakoon tässä esimerkiksi : ,,De originibus pris-

cne gentis Varegorum" (1734). ..De Sancto Hen-
rico Fennorum apostolo" (1737-48), ,,Coenobii

Nadhnedalensis succincta historia" (1744-45). S.

oli ahkerassa kirjeenvaihdossa, useiden aikansa tie-

teellistä tutkimusta harrastavain miesten kanssa:
tämä kirjeenvaihto on sittemmin painettu („A1-
got Scarins bref", Hist. arkisto XII, XIII). Yli-

opiston hallussa oleva S:n stipendirahasto on hä-
nen tyttärensä lahjoittama. Ä\ G.

Scarlatina ks. Tulirokko.
Scarlatti [-Ui'-]. 1. Alessandro S. (1659-

1725), it. oopperansäveltäjä, Carissimi'n oppilas.

Saavutettuaan tunnustusta Roomassa (1679-80),

jossa Ruotsin kuningatar Kristiina nimitti hänet
hovikapellimestarikseen, hän siirtyi 1794 Napo-
liin samanlaiseen tehtävään. Tuli siellä myös
konservatorin johtajaksi 1708. Hänen oppilaitaan

olivat m. m. Durante, Logroscino ja Hasse. Sä-
velsi 115 oopperaa, 200 messua, kantaatteja, ora-

toreja, psalmeja y. m. S. kehitti it. oopperatyylin
niihin muotoihin, jotka sitten pitkiksi ajoiksi

jäivät siinä vallitsemaan (ks. Ooppera). Hä-
nen sävelellinen sanontatapansa oli kuitenkin
täysin vapaa it. oopperan myöhemmän kehitys-

kauden pintapuolisuudesta. — 2. Domenico S.

(1685-1757). edellisen poika ja oppilas, aikansa
kuuluisin pianisti ja pianosäveltäjä. Toimi 1715-

19 Roomassa Pieta rinkirkon kapellimestarina sekä
sittemmin Lissabonin, Napoli'n ja Madridin (1729-

54) hoveissa pianistina ja musiikinopettajana.

Sävelsi lähes 400 piano- ja urkukappaletta : so-

naatteja, sviittejä y. m. Kehitti aikansa piano-

tyyliä viulutekniikan tapaiseen ketteryvteen.

I. K.

Scarron [skarö'}, Paul (1610 60). ransk. kir-

jailija, joka viljeli kevyttä, koomillista, ivaile-

vaa runoutta. Paras hänen teoksistaan on ..Ro-

man comique" joka kuvaa kiertelevän maaseutu-
teatteriseurueen elämää. S. on myös ivaillen mu-
kaillut Vergiliuksen ../Eneidiä". Näytelmänkir-
joittana hänellä oli menestystä. S. oli naimisissa

sittemmin M :me de Maintenon'in kanssa.

E. Kr-n.

Scartazzini [skartatsini] . Johannes An-
dreas (1837-1901). sveits. pappi, kirjallisuushis-

torioitsija ja tunnettu Danten-tutkija. Julkaissut
m. m. ..C4iordano Bruno" (1867). ..Dante Ali-

ghieri, seine Zeit. sein Leben und seine Werke"
(1869). ..Dantes Divina Comedia" laajoine seli-

tyksineen (1874-82). ..Dante-Handbuch" (1892).

„Enciclopedia Dantesca" (1896-98). Perusti mui-

den mukana aikakauskirjan ..Rivistä internazio-

nale" (1876). H. Kr-n.
Scavenius [-v?-j, Jakob Frederik (1838-

1915), tansk. politikko; valittiin 1865 folketin-

getiin. liittyi aluksi vasemmistoon, mutta siirtyi

1870-luvulla alkaneessa parlamentaarisessa taiste-

lussa oikeistoon; oli 1880-91 kultusministerinH
Estrupin ministeristössä.

Scene [senj (ransk.). näyttämö.

Sch .... ks. myös S

Schaafbausen [säfhamanj, Der m a n n (1816-

93), saks. antropologi, harjoitti lääket., täit. ja

hist. opintoja, tuli 1844 fysiologian yksityisdosen-

tiksi, 1855 ylim. professoriksi Bonnin yliopis-

toon. Julkaissut: ..Zur Kenntnis <lor ältesten l!;i>

seschädel" (1858), „tJber die Urform des mensch-

lichen Sehädels" (1869). „Anthropologische Stu-

dien" (1885). ..Der Neandertaler Fund" (1888).

Schack [sakj, Adolf Friedrich von
(1815-94) kreivi, saks. runoilija, kir jallisunshis-



915 Schack von Staffeldt— Schaefer 916

torioitsija ja taideteosten-kokoilija. Nuoruudes-
saan s. oli monessa hallinnollisessa ja diplomaatti-

sessa toimessa, trki matkoja itämaille, Kreikkaan.
italiaan ja Espanjaan ja asettui 1855 vakinaisesti

Miincheniin. Erinomaisen taidekokoelmansa, joka
sisältää uudempaa saks. taidetta, hän piti ylei-

sen mlitiv ui i ]i uimiisi sen testamentissaan
Saksan keisarille (S.-galleria Munchenissä) . S:n
kirjallisuushistoriallisista teoksista mainittakoon :

,.Gesehichte der dramatischen Litteratur und
Kunst in Spanien" (3 nid.. 1845-46) ja „Poesie
und Kunst der Aralier in Spanien und Sieilien"

(2 nid.. 1Sii;>). Lyyrillisillä runoillaan, jotka ovat

muodoltaan viimeisteltyjä, mutta sävyltään vii-

leitä ja mietiskeleviä (..Gedichte" 1867; ,,Episo-

den" 1869 y. m.) ei S. koskaan saavuttanut suurta

lukijapiiriä. Hän on julkaissut myös joukon hy-

vällä aistilla suoritettuja käännöksiä espanjan.

portugalin, persian, arabian ja intian kirjalli-

suudesta. //. hr- n.

Schack von Staffeldt [sak fon staffelt],

Adolf Wilhelm (1767-1826). tansk. runoilija,

tyypillisin idealisti Tanskan kirjallisuudessa, epä

todellinen, epäkansallinen, mahdottomia mieli-

kuvia ja aatteita tavoitteleva. Julkaissut kaksi

runokokoelmaa 1803 ja 1808, mutta Ohleiisrhlä-

gerin runouden himmentämänä hän ei saavutta-

nut tunnustusta. H. Kr-n.

Schade {sä-J, Oskar (1826-1906), saks. kieli-

tieteen professorina Königsbergissä v.sta 1863,

mi tutkinut saksalaisten vanhaa hengellistä

runoutta ja kansanlauluja sekä toimittanut näitä

aloja koskevien julkaisujensa ohella suuren mui-

nais- ja keskisaksan aikakautta kilsittelevä n sana-

kirjan ..Altdeutsehes YVörterbueh'' (2:nen pain.

1872-82), jossa vertailun tähden on otettu huo-

mioon muutkin germ. murteet. //. S-hti.

Schadow [sädö], Johann Gottfried
11764-1850). saks. kuvanveistäjä; opiskeli syn-

nyinkaupungissaan Berliinissä Tassaertin joh-

dolla sekä Italiassa. Nimitettiin Berliinissä 1788
hovikuvanveistä jaksi ja 1816 taideakatemian joh-

tajaksi. S:n aikaisimmat teokset ilmaisevat roko-

koii henkeä, myöhemmin hän yleensä on uus-

klassillisuuden kannattaja, vaikka ei sen sokea
seuraaja, sillä hänen taiteensa huomattavin omi-
naisuus on ilmeinen todellisuudentaju. Hänen
ensimäinen isonpuoleinen teoksensa on Friedrich
Wilhelm II :n nuorena kuolleen pojan. Maikin
kreivin muistomerkki (1790. Berliinin Dorothea-
kirkossa). Brandenburger-portin nelivaljakon S.

muovaili 1795. Sam. aikoihin hän valmisti preus-

sil. prinsessojen Luisen ja tämän sisaren Friede-

riken rokokomaisen hienoviivaisen marniorirvh-
iniin (Berliinin kunink. linnassa) sekä Berliiniin

pystytetyn Fredrik Il:n kenraalin v. Zietenin
muistomerkin, joka on Saksan uudemman taiteen

en siniä isiä historia lii s- rea li st isiä kuva pai saita.

Lukuisien muiden julkisten teosten ohella S. on

vielä tehnyt paljon rintakuvia sekä radeerauk^ia.

kivipiirroksia, käsipiirustuksia ja pilakuvia.
Hiin on myös esiintynyt taidekir jaili jana. kir-

joittaen m. m. ,.1'olvklet. oder von den Massen
des Menschen nach dem Geschlechl und Alter"

(1834, I0:s pain. 1905). - Hänen pojistaan oli

Rudolf S. (1786-1822) kuvanveistäjä, kun taas

toinen ja huomattavampi F r i e d r i e h \V i
1-

helm s. (aateloituna von S.-Godenhau s)

(1789-1862) oli taidemaalari, joka Koomassa oles-

kellessaan 1810 1 !> liittyi nasarealaisiin (ks. t.i

ja kääntyi katoliseen uskoon, nimitettiin lSlii

Berliinin taideakatemian professoriksi ja oli

1'. v. Corneliuksen jälkeen 1827-59 Diisseldorfin

taideakatemian (ks. t.) johtajana. Maalauksis-
saan, joissa S. etupäässä esitti uskonnollisia

aiheita ja muotokuvia, hän ei osoita itsenäisesti

luovaa kykyä, mutta opettajana hänellä on sikäli

merkitystä, että hiin. päinvastoin kuin Cornelius.

harrasti öljyvärimaalausta sekä kiinnitti jälleen

entistä suurempaa huomiota laatu-, muotokuva-
ja maisemamaalaukseen, niin että Diisseldorfin

taideakatemiasta juuri hiilien aikanaan tuli Sak-
san huomatuimpia taidekeskuksia. [.). Htibner,

..S. und seine Schule" (1869)0 E. /.'-/•.

Schaeberle [seialij, 3 o h n M a r t i n (s. 1853).

amer. tähtitieteilijä, työskennellyt Ann Arhorin
ja Liekin observatoreissa, keksi Prokyonin seu-

raajan, useita pyrstötähtiä ; toiminut myöskin
geofysiikan alalla. //. R.

Schaefer [se-], Petter (n. 1G60-1729), suom.
separatisti, saksalaisperäistä Turun porvaris-

sukua. yliopp. 1677. maisteri Turussa 1688. S. tuli

nuorena herätykseen, vietti askeettista elämää ja

liittyi Lauri Ulstadiuksen (ks. t.i kannattajiin,
jonka johdosta häntäkin syytettiin harhaopista.

Näin alkaneessa jutussa S. esitti laajoissa kirjel-

missä uskontunnustuksensa, soimasi kiihkeästi

kirkkoa ja luopui juhlallisesti maisterinarvosta,
jota sanoi vain kunnianhimosta ja vastoin omaa-
tuntoansa tavoittaneensa. Hän saatiin lopulta'

peruuttamaan mielipiteensä, mutta kun hiin ei

alistunut julkirippiin. lähti hän 1694 pitkälle

ulkomaamatkalle, harhaillen Venäjällä, Saksassa,
Hollannissa, Englannissa ja Poli jois-Ameriikassa
asti. Matkoillaan hiin tuli kosketuksiin sekä kir-

kollisten pietistien, kuten Spenerin, että separa-

tistien (Gottfr. Arnold. Gichtel) kanssa. Turussa
tekemänsä peruutus, joka ei ollut vakaumuksesta
lähtenyt, rupesi vaivaamaan hänen omaatun-
toansa, ja 1700 hiin palasi takaisin Suomeen, jou-

tuen pian taas rettelöihin kirkollisten viran-

omaisten kanssa. Tammik. 1707 hän haastoi

hovioikeuden jäsenet ..Jumalan ja Jehovan ma-
nnulla" kuulemaan hänen ..omantunnon juttuaan
ja tunnustustaan", jossa hiin ilmoitti katuvansa
peruutustaan, uudisti entistä kiihkeämmin syy-

töksensä vääräoppista luterilaista kirkkoa vas-

taan ja julisti tuomiota ja perikatoa koko Suo-
melle sekii 1000-vuotisen valtakunnan läheisyyttä.

Tästä seurasi kuolemantuomio, joka muutettiin

elinkautiseksi vankeudeksi Turun linnassa. Venä-
läisten hyökätessä Suomeen 17L> S. siirrettiin

Geflen linnaan, missä hiin vietti loppuikänsä,
kunnes kuoli maalisk. 1729. 22-vuotisena vankeus-
aikanaan hiin kuitenkin sai ottaa vastaan tutta-

viaan ja olla laajassa kirjeenvaihdossa hengen

heimolaistenpa kanssa sekii koti- että ulkomailla.

Hiilien kantansa oli yksipuolinen ja jyrkästi

kirkonvastainen subjektivismi, ja hänen luon-

teen -a monessa suhteessa omituinen: oikullinen,

ylimielinen ja haaveellinen mielenhäiriön rajoille

saakka; mutta ne monet hiinen aikalaisensa,

jotka olivat tyytymättömät kirkossa vallitseviin

oloihin, pitivät häntä Herran valittuna aseena,

ja hiinen käsikirjoit uksiaau Levitettiin laajalti

jäljennöksinä. Ulkomaillakin häntä pidettiin

Ruotsin-Suomen heränneisyyden merkkimiehenä
ja hänen kirjeitänsä ja lausuntojansa julkaistiin
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erinäisissä kokoelmissa. S:n vaikutus aikansa

hengellisiin liikkeisiin on siten ollut huomatta-
van suuri. Hänen vankeusaikanaan kirjoitta-

mansa päiväkirjat erittäin avomielisine tunnus-

tuksineen on M. Ruuth äskettäin julkaissut.

[M. Akiander, ..De religiösa rörelsernas histo-

ria" 1 (1857): J. S. Pajula, ,,Pietismi ja uskon-

nolliset liikkeet Suomessa" (1898) ;
,,Suomen

uskonnollisten liikkeiden historiasta" I. julk.

.Martti Ruuth (1915).] J. G.

Schafberg [säfberhj], yksinäinen vuori Itä-

vallassa, Salzburgin kalkkialpeissa. St. Wolfgang-,

Mond- ja Atter-järvien välissä; 1,780 m yi.

merenp. Useita luolia, hammasrata (6 km) hui-

luille, josta viehättävän kaunis näköala.

Schaff /s«//,.Ph i 1 i p p (1819-93), saks.-amer.

jumaluusoppinut. Lopetettuaan opintonsa Neande-

rin johdolla Berliinissä S. kutsuttiin erään refor-

meeratun saarnaajaseminaarin opettajaksi Penn-
sylvaniaan. Täältä hän 1863 siirtyi New Yorkiin

ja tuli 1870 Union theological seminaryn pro-

fessoriksi. S. harrasti lämpimästi evankelista

allianssia (ks. t.) ja teki saks. jumaluusopin
tunnetuksi Ameriikassa. Hänen pääteoksensa on:

..History of the christian church" (1858-92).

E. Ka.
Schaffhausen [safhauzan], 1. Kauttoni Poh-

jois-Sveitsissä. Reinin oik. rannalla, suurimmaksi
osaksi saks. Badenin suurherttuakunnan alueen
ympäröimä; 298 km 2

, 46.097 as. (1910), 155 km 2 :llä.

Asukkaista kieleltään saksalaisia 43,795, uskon-
noltaan protestantteja 35,616. — S:n täyttävät
suurimmaksi osaksi Juran matalat ylätasangot.
Maasta on metsää 40,« %. peltoa ja laidunta
52.6%. viinitarhoja 2,7^. Maanviljelys tuottaa
viljaa yli oman tarpeen. Viininsadon arvo 1911
oli l.i milj. mk. Lisäksi viljellään paljon hedel-

miä. V. 1911 S:ssa oli 1.248 hevosta, 12,503 leh-

mää, 10.453 sikaa. 3.934 vuohta ja lammasta.
Tehdasteollisuus tärkeä, keskittyen S :n ja Neu-
hausenin kaupunkeihin; työväestö 1911 oli 7,375

henkeä. Kotiteollisuus vähänarvoinen. — Hal-
litusmuoto (v:lta 1876, uusittu 1895) puh-
taasti kansanvaltainen. Pakollinen kansanäänes-
tys ja -aloite. Lakia säätää suuri neuvosto, johon
valitaan jäsen jokaista 500 henkeä kohti. Toi-

meenpanovalta on 5-jäsenisellä hallitusneuvostolla.

Hallinnollisesti S. jakaantuu 6 piiriin. — Pää-
kaupunki S. 2. — 2. Yllämain. kanttonin pää-
kaupunki Reinin oik. rannalla, usean radan ris-

teyksessä; 18.600 as. (1913). — S. on suurim-
maksi osaksi keskiaikaisesti rakennettu. Van-
hasta kaupunginmuurista on jäljellä 3 tornia.

Munot niminen kastelli (rak. 1515-82), goot.

St. Johann-kirkko, romaanilainen tuomiokirkko
(1100-luvulta), historioitsija J. v. Miillerin muisto-
patsas. Imthurneum-palatsi (S:sta kotoisin ole-

van linthun.in 1864 perustama laitos esteettisen

ja tiet. sivistyksen edistämiseksi), museo, ,.Onyx"-

kokoelma (vanhoja gemmejä), kirjasto, musiikki-
koulu, poika- ja tyttöreaalikoulu, kanttonikoulu
y. m. — Reinin vesivoimiin perustuen harjoite-

taan sangen monipuolista ja huomattavaa teolli-

suutta : konepajoja, instrumentti-, kello-, kangas-,
lanka- y. m. tehtaita. -- Matkailijaliikenne vil-

kas. — S:sta 3 km päässä on Reininputous. —
Historia. S:n kaupunki joutui 1000-luvulla
Allerheiligenin luostarille, teki 1454 25-vuotisen.

1501 ikuisen liiton valaliiton kanssa, yhtyi 1529

uskonpuhdistukseen hankkien itselleen kirkollis-

inaan luovutuksen ja oston kautta maa-alueen
Reinin oik. rannalla. V. 1814 S. sai ylimys-

valtaisen hallitusmuodon, joka sitten aste asteelta

muutettiin nyk. kansanvaltaiseksi. E. E. K.

Schalcken (S c h a 1 k e n) [kaiken], ( } o d-

fried (1643-1706), holl. taidemaalari; S. van
Hoogstraetenin ja G. Doun oppilas, työskennel-

lyt Lordrechtissa, Englannissa ja v:sta 1691

Haagissa. Maalannut uskonnollisia ja mytologi-

sia aiheita, laatu- ja muotokuvia, kaikki joten-

kin kuivaan ja sileään esitystapaan. Erikoisala-

naan S. on, niinkuin Dou, käsitellyt valaistus-

vaikutuksia, etenkin yönhämärässä hohtavaa
kynttilän- ja lampunvaloa, ja siinä suhteessa hän
on ollut esikuvana m. m. Laureukselle (ks. t.).

E. R-r.

Schalin [saU'n], Zacharias (s. 1854), teo-

logi, opettaja, viimeksi Uudenkaarlepyyn semi-

naarin johtaja; erosi virastaan 1904. S. on toi-

minut myös kirjallisella alalla sekä suomen että

ruotsin kielellä, julkaissut runoja ja suorasanai-

sia kertomuksia, kirjoitelmia (m. m. Topeliuk-
sesta), tutkielmia (,,Ainosagan i Kalevala",
,,Folktro och plägseder i mellersta österbotten"

y. m.). Eri teoksina on ilmestynyt: ..Kun kivet

puhuvat", „Inattivaara kopparbruksförsök i öster-

botten pä 1700-talet", ,,Folkskollärareseminariet

i Nykarleby 1873-98", ..Der Aufenthalt der Kin-
der Israel in Ägypten" (väitösk.), ..Katso minä
seison ovessa ja kolkutan" y. m. //. Kr-n.

Schandorph [sandorf], S op hus (1836-1901).

tansk. kirjailija, realismin uskollisimpia ja tuot-

teliaimpia kannattajia. Julkaissut suuren joukon
romaaneja ja kertoelmia, jotka kuvaavat talon-

poikien ja pikkuporvarien elämää. Parhaimmat
ovat ..Smaafolk" (1880) ja ..Skovfogedbernene"

(1884). Hänen pienemmistä novelleistaan, jotka

ovat paljoa etevämmät kuin hänen romaaninsa,
ovat parhaat : ,,Stine bliver Gaardmandskone",
,,En Oldenborregrosserer" ja etenkin ,.En beha-

gelig Juleaften". S:n teokset todistavat tarkkaa
silmäii, koomikon kykyä, lämmintä sydäntä ja

suurta lukeneisuutta. //. Kr-n.

Schantz fsantsj, von. 1. J o h an E b e r h a r d

von S. (1802-80), amiraali; tuli 1821 upsee-

riksi Venäjän laivastoon; otti 1828 osaa Darda-
nellien saartamiseen; purjehti 1830-luvulla maa
pallon ympäri, jolla matkalla hänestä niinensä

saanut Tyynen-meren saariryhmä löydettiin

;

tultuaan 1847 kontra-amiraaliksi S. toimi kon-

struktöörinä Venäjän laivaston kehittämiseksi
;

tuli 1855 vara-amiraaliksi, 1860 Itämeren eskaa-

derin vanhemmaksi lippupäälliköksi, 1866 ami-

raaliksi; julkaissut venäjäksi meritointa koskevia

kirjoitelmia ja asiakirjoja. J. F.

2. Johann Filip von S. (1835.-65), suom.

säveltäjä, edellisen veljenpoika. Opiskeli laki-

tiedettä 1853-55, mutta erotettiin yliopistosta

Krimin sodan aikana sattuneen ylioppilasjupakan
johdosta ja ryhtyi musiikkiopintoihin. Sai val-

tion stipendin opiskellakseen Leipzigin konserva-

toriossa 1856-58, myöhemmin taas 1859-60. Toimi

sitten teatterikapelliniestarina Helsingissä, toi-

meenpannen myös orkesterikonsertteja, kunnes

teatteri paloi 1863. Siirtyi silloin orkestereineen

Tukholmaan, esiintyen myös muualla Ruotsissa

sekä. Kööpenhaminassa, hyvällä taiteellisella,

mutta huonolla, taloudellisella menestyksellä.
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Palasi kotimaahan vähää ennen kuolemaansa.
Sävelsi ,.Kullervo"-uvertyyrin, „Ainamo" niinisen

laulunäytelmän, surumarssin perintöruhtinaan
kuoleman johdosta pidettyyn yliopistolliseen

muistojuhlaan, mieskuoro- ja soololauluja, viulu-

polskan y. tn. Enimmät laulunsa S. sävelsi Tope-
liuksen. Runebergin ja v. Qvantenin runoihin.
Laulujensa melodisen erikoissävyn vuoksi S:ia sa-

nottiin aikanansa Suomen Schunianniksi. /. A".

Schanz [sants], Georg (s. 1853), saks. yhteis-

kuntahistorioitsi ja, tilasto- ja finanssitieteilijä;

v:sta 1882 professorina Wiirzburgissa ; teoksia:

,.Zur Geschichte der Gesellenverbände" (1877i.

,.Die Ifandelsbeziehungen zwischen England und
den Niederlanden 1485-1547" (1879), »Englische
Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters"

(1881), „Die Steuern der Schweiz in ihrer Ent-
\viekelung seit Beginn des 19. Jahrhunderts"
(1890). S. on myöskin tehnyt ehdotuksen työttö-

myysvakuutuksen järjestämiseksi teoksessaan
..Zur Frage der Arbeitslosenversicherung" (1895,

täydennyskirjoitukset vrilta 1897 ja 1901); toi-

mittaa v:sta 1884 perustamaansa aikakauskirjaa
..Finanzarchiv" ja v:sta 1894 monografiakokoel-
maa „Wirtschafts- und Verwaltungsstudien mit
besonderer Beriicksichtigung Bayerns". J. F.

Schanz [san tsj, Paul von (1841-1905), saks.,

katolinen jumaluusoppinut. S. toimi v:sta 1883
apologetiikan professorina Tiihingenin yliopis-

tossa. S. oli omasta puolestaan puhdasoppinen,
mutta välitti kuitenkin ransk. modernismin
(ks. t.) tuntemusta Saksassa. Apologeettina hän
liikkui luonnontieteen alalla. Pääteos: ..Apologie

des Ghristentums" (3 nid. 1903-06). E. Ka.
Schaper [säpar], Fritz (s. 1841), saks. ku-

vanveistäjä; opiskellut A. Wolff in johdolla sekä
Berliinin taideakatemiassa, jonka opettajana hän
oli 1875-90. S:n runsaasta, Kaneliin perinnäis-

tapoja noudattavasta tuotannosta ovat julkiset

henkilökuvapatsaat mainittavimmat, esim. Goethe
(1879, Berliinissä). Bismarck ja Moltke (1879 ja

1881 Kölnissä), Lessing (1882. Hampurissa),
Luther (1890, Erfurtissa) ja Wilhelm I (1901,

Aachenissa). E. R-r.

Scharling [sär-J. 1. Carl Henrik S.

(s. 1836), tansk. kirjailija ja teologi. Paitsi uskon-
nollis-filosofisia teoksia '..Menneskehed op kristen-

dom", 1872-74; „Kristelig saedelsere", 1884-86 y. m.)
hän on salanimellä Nicolai julkaissut sopu-
sointuista elämänkäsitystä ja valoisaa huumoria
todistavia kaunokirjallisia teoksia, joista tunne-
tuin on ,,Ved nytaarstid i Noddeho praestegaard"

(1862; suom.). Muista teoksista mainittakoon:
..Min hustru og jeg" (1875), ..Sverre praest"

(1888), „Jovik" (1901). //. Kr-n.
2. Hans William S. (1837-1911). tansk.

taloustieteilijä ja politikko, edellisen veli; v:sta
1869 professorina Kööpenhaminassa; 1876-98 jäse-

nenä folketingetissä, missä liittyi oikeistoon;
1900-01 raha-asiain ministerinä; toimi myöskin
liikealalla; teoksia; ,, Y;rrdilaerens udvikling 1871-
1900" (1903), ..Danmarks statistik" (yhdessä
Falbe Hansenin kanssa, 1878-87 ja 1891 1

.

'..Bank-

politik" (190IH. ..Handelspolitik"' (1905). J.F.
Scharnhorst [sä-], G e r h a r d ,1 o li a n n D a-

vid von (1756-1813), preussil. kenraali; pal-

veli ensin Hannoverin armeiassa. siirtyi 1801
Preussin palvelukseen ja tuli erään sotakoulun
johtajaksi; otti ylipäällikön, Braunsclnveigin

herttuan, esikuntapäällikkönä osaa v:n 1806
sotaretkeen, joutui Blucherin kanssa sotavankeu-
teen, mutta pääsi vaihdon kautta vapaaksi ja oli

mukana Eylaun tappelussa 1807. Tilsitin rauhan
jälkeen S. tuli sotilasjärjestelykomissionin esi-

mieheksi ja sotadepartementin johtajaksi; sen-

kin jälkeen kuin hänen Napoleonin vaatimuk-
sesta oli täytynyt erota sotadepartementista, hän
yliesikunnan ja insinöörikunnan päällikkönä johti

Preussin sotalaitosta. S:n älykkäällä ja tarmok-
kaalla johdolla pantiin Preussin sotalaitoksessa

toimeen tärkeitä uudistuksia, joiden kautta Preus
sin armeia muuttui palkkajoukoista kansalliseksi

armeiaksi ja sen taistelukyky suuresti kasvoi.

Näin S. valmisti siten toivomaansa uutta sotaa

ja Saksan vapauttamista Napoleonin vallasta.

Preussin kuninkaan puolesta hän helmik. 1813

teki liiton Venäjän kanssa ja määrättiin esi-

kuntapäälliköksi Blucherin johtamaan Sleesian

armeiaan; haavoittui 2 p. toukok. Grossgörsche-
nin tappelussa ja kuoli haavastaan kesäk. 28 p.;

julkaissut useita sotatieteel lisiä kirjoituksia. [Leh-

mann, „S." (1886-87).] J. F.

Schartau [sar-], Henrik (1757-1825), ruot.-.

pappi, Ruotsin uskonnollisen elämän merkki
miehiä. S. oli raatimiehen poika Malmöstä, tuli

maisteriksi 1778 ja papiksi 1780, sai 1785 kau-

pungin komministerin viran Lundin tuomiokir-
kossa sekä siihen yhdistettynä 1793 lähellä ole-

van kirkkoherranviran; v :sta 1813 hän oli myös
kontrahtirovastina piirissään. Tähän verrattain

vaatimattomaan ulkonaiseen virkauraan sisältyi

tavattoman keskitetty ja syvällinen elämäntyö,
joka hänen eläessään ei herättänyt, laajalti huo-

miota, mutta aikaa voittaen on seurauksissaan
saavuttanut hyvin suuren merkityksen Ruotsin
kirkolle. S. oli ajatustavassaan harvinaisen itse-

näinen. Nuoruudessaan hän oli jonkun aikaa
ollut herrnhutilaisten vaikutusten alainen, mutta
vieraantui heistä sittemmin kokonaan ja hylkäsi

heidän kristinuskonkäsityksensä liian tunteelli-

sena ja höllänä. Samoin hän erosi jyrkästi val-

litsevasta „neologisesta" järkeisuskosta, pysyen
vanhan ortodoksian kannalla. S :n erityinen lahja

oli terävä sieluntilojen erittely ja ankaran loogil-

linen ja selvä ajatteleminen. Tie kääntymykseen
kulkee hänen mielestään ymmärryksen ja selvän

tietopuolisen käsityksen kautta. Pietistien lailla

S. vaati persoonallista kääntymistä, teki jyrkän
eron kääntyneiden ja kääntymättömien viilillä ja

asettui kielteiselle kannalle ..ehdonvallan asioissa"

(ks. Adiafora); mutta pietisteistä hän erosi

kokonaan siinä, että hän hylkäsi yksityiset har-

taussenrat. Hänen lähimmät hengenheimolaisensa
ovat Wtirttembergin ..raamatullisen pietismin"
miehet (Bengel, Roos y. m.). S. teroitti ahkeran
raamatunlukemisen tärkeyttä armovälineenä ja

vapautumista kaikesta ihmisorjuudesta. Kun neo-

logia esitti kristinuskoa etusijassa oppina Junia

lan isällisestä kaitselmuksesta ja hyveestä ja

herrnhutismi saarnasi tuntehikkaasti Kristuksen
verestä ja lunastuksesta, sai S :n julisi uksessa

pääpainon oppi Pyhän Hengen työstä ihmisessä

ja ..armon järjestyksestä". Syvä eetillinen vaka
vuus, vastoin herrnhut ilaista taipumusta ..antino-

mismiin", on sille myöskin ominainen. -— S:n
saarnat olivat huolellisesti valmisteltuja ja yksi-

tyiskohtia myöten loogillisesti jaoiteltujä; esitys

oli korutonta ia raskaita, mutta vaikutus silti
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pysyvä. Myöskin katekeettina S. oli erittäin

etevä. Mutta ehkä kaikkein laajin ja syvällisin

oli S:n vaikutus yksityisen sielunhoidon alalla

sekä omassa kodissaan, jossa alati kävi neuvon-

kysyjiä, että laajan (myöhemmin osaksi julkais-

tun) kirjeenvaihdon kautta. — Kun S :11a oli

virkansa yliopistokaupungissa, sai siellä opiske-

leva nouseva pappispolvi hänestä voimakkaita
vaikutuksia, ja siten on hänestä lähtenyt Ruot-

sissa laajalle levinnyt schartaulainen
suunta, jolla on kannattajia varsinkin maan
eteläosissa (Gööteporin ja Lundin hiippakun-

nassa). Sillä on paljon ansioita vakavan, selvä-

käsitteisen ja lujasti kirkollisen kristillisyyden

säilyttäjänä ja elvyttäjänä, mutta useimpain sen

kannattajain äärimäinen vanhoillisuus ja koko-

naan kielteinen suhde 1840-luvulla elpyneeseen

maallikkotoimintaan ja vapaakirkollisuuteen (ks.

Rosenius, K. O.) on ollut sille suureksi hai-

taksi, ja S:n saarnatavan erikoisluonne on tämän
suunnan papeilla kehittynyt kaavamaisuuteen.
Myöskin Suonien heränneispapeista ovat useat

ahkerasti lukeneet S:ta. — S:n teoksista (jotka

kaikki on julkaistu hänen kuolemansa jälkeen)

mainittakoon : ..Utkast tili predikningar"

(1827-28), „Bref i andeliga ämnen" (1828-30),

..Predikningar" I-IV (1830 seur.), ,,Undervisning

i christendomskunskapen" (kolme eri laitosta),

„Postilla" (1865). [A. Lindeblad. „H. S:s lefnad

och lära" (2:nen pain. 1864) ; O. Ahnfelt, „H. S."

(1906) ; Edv. Rodhe, .,H. S. säsom predikant"

(1909); G. Billing, „H. S." (1914).] J. G.

Scharwenka [sarve'-]. 1. P h i 1 i p p S. (s. 1847),

puol. säveltäjä, Dornin oppilas. Toimi Berlii-

nissä musiikin teorian opettajana (v:sta 1870);
johtaa nykyään (v:sta 1891) veljensä sinne pe-

rustamaa konservatoria. Säveltänyt 2 sinfoniaa

y. m. — 2. Xaver S. (s. 1850). edellisen veli,

pianisti ja säveltäjä, Kullakin oppilas. Toimi
Berliinissä pianopedagogina 1868-74 sekä johta-

jana sittemmin perustamissaan konservatoreissa,

Berliinissä 1881-91, New Yorkissa 1891-98 ja ny-

kyään jälleen Berliinissä yhdessä veljensä kanssa.

On säveltänyt 4 pianokonserttoa, 2 pianosonaat-

tia y. m. pianokappaleita, sinfonian, oopperan,

kamarimusiikkiteoksia y. m. /. K.
Schaudinn [sau-J, Fritz (1871-1906), saks.

eläintieteilijä, tuli 1898 yksityisdosentiksi Ber-
liinin yliopistoon ja vähän ennen kuolemaansa
Hampurin laiva- ja tropiikkitautien laitoksen

protozooi-osaston johtajaksi. S.- otti 1898 osaa
Huippuvuorille tehtyyn tutkimusmatkaan ja jul-

kaisi laajan teoksen pohjoisnapamaiden eläimis-

töstä (,,Fauna arctica", 1900). Huomattavim-
man työnsä hän kuitenkin suoritti tauteja

aiheuttavien alkueläinten tutkijana. Hän selvit-

teli m. m. malaria-kysymystä, tutki punataudin
aiheuttajaa, Trypanosoma- ja Spir och a?i

e

-lajien

sukupolvenvuorottelua y. m. V. 1905 hän sai

selville, että Spirochcete pallida on syfiliksen ai-

heuttaja. Perusti aikakauskirjan ..Archiv fiir

Protistenkunde" (1902).

Schaudt [mut], Emil (s. 1871), saks. arkki-
tehti, opiskeli Stuttgartissa, sittemmin Dres-
denissä Wallotin oppilaana; saavutti monumen-
taaliarkkitehdin maineen yhdessä kuvanveistäjä
Ledererin kanssa luomallaan Hampurin suunnat-
tomalla Bismarck-patsaalla; Berliinin IVestenin
suurpiirteisen kauppatalon rakentaja. U-o N.

Schauman [sö-J> suom. aatelissuku, siirtyi Suo-

meen Itämeren-maakunnista 1600-luvun loppupuo-

lella, jolloin Henrik Johan S. (k. 1730) tuli

ratsumestariksi Turun läänin ratsuväkeen, lopulta

everstiluutnantiksi, ja 1686 otettiin Ruotsin ritari-

huoneeseen. Hänestä polveutuvat seuraavat suvun
jäsenet.

1. Frans Ludvig S. (1810-77), jumaluus-
opin professori, piispa. S. syntyi Maariassa 24 p.

syysk. 1810, yliopp. 1827,

f il. kand. 1831, teol. kand.

1834, teol. lis. 1836. Pa-
piksi vihittynä 1837 hän
hoiti ensin v. t:nä ja

v:sta 1838 vakinaisena
jumaluusopin apulaisena
papiksi aikovien käytän-
nöllistä valmistusta yli-

opistossa ja tuli, kun tä-

män viran sijaan muodos-
tettiin käytännöllisen ju-

maluusopin professorin-

virka, sen ensimäiseksi
haltiaksi 1847, saaden
palkkapitäjäkseen Inkoon.
Ajoittaisin joutui S., jolla

oli harvinaisen laajat <s -H -> F
-
L

-
Schauman,

ja monipuoliset teologiset

tiedot, hoitamaan muitakin professorinvirkoja
tiedekunnassa, jonka dekaanus hän oli v:sta 1853.

Rinnan ansiokkaan opettajatoiminnan kanssa
kävi suuri kirjallinen tuotanto. S:n yleinen teo-

loginen kanta oli sama asiallisesti luterilais-

kirkollinen ja raamatullinen, mutta samalla
hengeltään ja käsittelytavaltaan vapaamielinen
kuin hänen virkatoverinsä A. F. Granfeltin,

jonka kanssa yhdessä hän painaa leimansa Suo-
men teologiseen tieteeseen 1850- ja 1860-luvuilla.

Perustava merkitys ja pysyvä arvo on S:n teok-

silla Suomen kirkko-oikeuden alalla; S:n ,,Hand-

bok i Finlands kyrkorätt", josta I osa ilmestyi

painosta 1853 ja II osa on olemassa kivipai-

nolla monistettuna, on yhä vielä ainoa yleis-

katsauksellinen esitys alaltaan. S:n aikana tapah-

tui, osaksi pietismin, osaksi yleiseurooppalaisen

liberalismin vaikutuksesta, huomattava kehitys

kirkko-oikeudellisten periaatteiden alalla, ja vai-

kutuksille herkän S:n teokset kuvastavat hyvin
tätä kehitystä. S :n syvät periaatteelliset tie-

dot joutuivat välittömästi käytäntöön vaikutta-

maan, kun hän 1852 kutsuttiin jäseneksi sil-

loin uusittuun kirkkolakikomiteaan ja sai toi-

mekseen komitean ehdotuksen laatimisen. Tämä
perusteluineen 1863 ilmestynyt ehdotus, johon

sen käsittelyssä tarkastuskomiteassa ja valtio-

päivillä tehtiin verraten pieniä muutoksia, tidi

1869 ilmestyneen, nykyään voimassa olevan

kirkkolain pohjaksi, joka siten olennaisesti on

S:n käsialaa. Samaan aikaan S. oli jäsenenä

useissa muissa tärkeissä komiteoissa, jotka val-

mistivat Aleksanteri II: n aikakauden suuria

uudistuksia: alkeisoppilaitosten uudistuskomi-

teassa v:sta 1855. maalaiskunnallishallinnon

uudistuskomiteassa 1859 ja kansakoululaitosta

suunnittelevassa komiteassa 1862. Kun yliopisto

syysk. 20 p. 1856 vietti juhlaa Aleksanteri II :n

kruunauksen johdosta, piti yliopiston silloinen

vararehtori S. juhlapuheen, jossa hän rohkeasti

lausui julki Suonien kansan valtiolliset ja kan-



923 Schaumanin faneeritehdas—Schauman-yhtiö 924

salliset toiveet, ennen kaikkea sen. että valtio-

päivät olivat kutsuttavat kokoon perustuslain

mukaisesti käsittelemään tarpeellisia lainsäädäntö-

uudistuksia. Tämä puhe herätti paheksumista
ylemmissä hallintopiireissä, mutta siten vireille

saatu kysymys ei enää poistunut päiväjärjestyk-

sestä, s. tuli sitten edustajaksi tammikuun valio-

kuntaan isi>2 ja ensimäisille säätyvaltiopäiville

1863. Yliopistollisen ja valtiollis-yhteiskunnal-

Iisen toimintansa ohessa S. teki professoriaika-

uaan ominaisella innollaan ja lämmöllään us-

konnollista työtä suosittuna saarnaajana (pai-

nosta julk. „Predikningar" 1870-72), sielunhoi-

tajana ja uskonnollisien yhdistysten johtonne

tienä. Niinpä hiin erittäin tehokkaasti myötävai-
kutti Suonien lähetysseuran perustamiseen ls.">7

ja oli sen ensimäisenä puheen johtajana. Julkai-

semassaan aikakauskirjassa ..Tidskrift för finska

kyrkan" (1857-59.) sekä ruotsinkielisissä päivä-

lehdissä hän esitti ajatuksiaan päivän kirkolli-

sista ja valtiollisista kysymyksistä; tärkeimmät
valtiollisista lausunnoistaan hän myöhemmin jul-

kaisi kokoelmana ..Tai och uppsatser rörande
statsrättsliga förliAllanden i Finland" (1876). —
Ajatus S:n kutsumisesta senaattiin raukesi,

mutta saatuaan Porvoon hiippakunnan papiston
yksimielisen kutsun nimitettiin hänet piispaksi

1865. Suurella tarmolla ja toimeliaisuudella ja

runsaasti uusia aloitteita tehden S. ryhtyi vai-

kuttamaan uudella työalallaan, jättämättä silti

tieteellisiä harrastuksiaan; niinpä hän 1869-73

melkein yksin toimitti ansiokasta »Sanningsvitt-

net" nimistä aikakauskirjaa ja julkaisi 1874-77

suuresta, puolivalmiiksi jääneestä ..Praktiska teo-

login" teoksesta 5 vihkoa. Itseoikeutettuna pap-

pi»säädyn jäsenenä S. istui valtiopäivillä 1S07 ja

1872. Alussa vallinnut hyvä suhde hiippakun-

nan papistoon häiriytyi jonkun verran, kun S:n
tapa sovelluttaa uutta kirkkolakia ja hänen edus-

tamansa katsantokannan uutuus synnytti eri-

mielisyyttä. Yhä yltyvä kivuloisuus lamautti

loppuvuosina luinen toimintaansa. S:n (»aksi

tulleista kunnianosoituksista mainittakoon Lun-
din yliopiston antama filosofian kunniatohtorin

arvo 1868; Upsalan yliopisto oli 1877 päättänyt
nimittää hänet lakitieteen kunniatohtoriksi.

vaikka promotsioni S:n viiliin tulleen kuoleman
(28 p. kesäk.) tähden jäi toimittamatta. [11. Rä-
berghin muistosanat ..Tidskr. för teologi och

kyrka" (1877, siv. 322).} J. G.

2. Berndt Otto S. (1821-95), taiteenharras-

taja, edellisen veli. oli jonkun aikaa yliopiston

kirjaston amanuenssina, mutta eli sitten ilman

valtion virkaa. Yv. 1869-87 hän oli taideyhdis-

tyksen kokoelmien intendenttinä ja antautui vä-

symättömällä innolla taide-elämämme herättä-

miseen, julkaisten siitä esityksiä ja kirjasia.

esim. ..K. E. Janssons minne" (1880). Myöskin
kirjallisia ja muita yleisiä kysymyksiä hän har-

rasti, ottaen m. m. aatelissäädyn jäsenenä osaa

useihin valtiopäiviin.

3. Josef August S. (1826-96). sanoma
lehtimies. edelli>ten veli. antautui tultuansa 1851

filosofian maisteriksi, sanomalehtialalle, ollen

cn-i n „Morgonbladet"in, perustamansa viikko-

lehden ..Pappcrslyktan"in ja »Helsingfors Tid-

ningar"ien toimittajana, ja pani sitten 1864

alulle »Hufvudstadsbladet" nimisen lehden, jota

toimitti v:een 1885 ja joka hänen johdollaan saa-

vutti suuren lukijakunnan ja hyvän taloudelli-

sen menestyksen. Yleisten asiain käsittelyyn s.

otti, paitsi sanomalehdissäiin. osaa valtiopäivillä",

kuuluen »liberaalisen puolueen" miehiin. Huo-
mattaval oval myös hiirien julkaisemansa muis-

telmateokset „Nu OCh förr" (1886) ja ..Fran -ex

artiomlen" (1892-94).

4. Fredrik Waldemar S. (1844-1911)-,

sotilas, virkamies, edellisten serkunpoika; tuli

upseeriksi 1862 ja yleni sotilasalalla 1890 ken-

raaliluutnantiksi; tuli 1885 Suomen sotilasasiain

eritteli iäksi sotaministerin luona, issn kenraali-

kuvernöörin Suomen sotaväkeä varten asetetun

esikunnan päälliköksi ja sen ohessa 1889 Suomen
ylisotaoikeuden puheenjohtajaksi, 1894 Vaasan
läänin kuvernööriksi, 189S senaattoriksi ja soti-

iastuimit uskunnan päälliköksi. Y :sta 1897 S. oli

jäsenenä ven. komiteoissa, joiden toimena oli Suo-

nien asevelvollisuuslain tarkastaminen ja Suo-

men sotalaitoksen uudistamista tarkoittavien eh-

dollisten tekeminen. S. puolusti niissä Suomen
oikeutta saada pitää kansallisen sotalaitoksensa.

Ollen niitä senaatin jäseniä, jotka 1S99 vastusti-

vat helmikuun manifestin välitöntä julkaise-

mista ja 1900 annetun kielimanifestin promul-
geerausta S. erosi senaatista 1900. Kun hänen
poikansa Eugen S. oli 1904 tehnyt murhayrityk-
sen kenraalikuvernööri Bobrikovia vastaan, pi-

dettiin S. jonkun aikaa vangittuna, valtiokaval-

lushankkeesta syytettynä, mutta Turun hovioikeus
vapautti hänet.

5. Georg S. (s. 1870). kirjastonhoitaja.

S. 3: unen poika, ylioppilas 1887, f il. kandidaatti

1891, yliopiston kirjaston amanuenssi 1905. fil.

tohtori 1911, yliopiston kirjastonhoitaja 1914. S :n

julkaisuista, jotka varsinkin ovat liikkuneet kir-

jastotieteen sekä taloustieteen historian aloilla,

mainittakoon: ..Biografiska uhdersökningar om
Anders Chydenius jänite otryckta skrifter af Chy-
denius" (1908). ..Studier i frihetstidens national

ekonomiska litteratur" (1910). »Ströft&g i ut-

ländska bibliotek" (1912) ja ..Om förvaltningen

af offentliga forskarbibliotek" (1913).

6. Eugen Valdemar S. (1875-1904),

S. 4: unen poika, tuli ylioppilaaksi iso."), ylim.

senaatin kopistiksi 1899. apukamreeriksi kouluyli-

hallitukseen 1902. Kenraalikuvernööri Bobrikovin
sortotoimenpiteiden ja Suomen perustuslain rikko

inisten kiihdyttämällä S. päätti poistaa hänet tieltä,

minkä myöskin suoritti ampuen hänet senaatin-

talon portaissa Iti p. kesäk. 1904. jonka jälkeen
samalla tavalla surmasi itsensä. Hänen luotaan

löytyi hallitsijalle osoitettu kirje, jossa hiin ilmoitti

syyt tekoonsa. S:n teon johdosta hiilien iäkäs

isänsä (ks. S. 4) vangittiin ja kuljetettiin Pietari-

Paavalinlinnaan. jossa useita kuukausia pidettiin

ankarassa vankeudessa. [..E. S." (1905).] K. G.

Schaumanin faneeritehdas ks. Schauman-
y h t i ö.

Schauman-yhtiö fsö-] (omistaja W i 1 h e 1 m
S e h a u m an akti e h o 1 a g. osakepääoma
1 ..mmi. (imi mk., toimeenpaneva johtaja Pehr Schau-
man), omistaa Pietarsaaressa useita teollisuus-

laitoksia. Laitokset perusti insinööri, vuorineu-
vos Berndt Wilhelm Schauman (1857-1911), jolla

muutenkin on ollut suuri merkitys kotikaupun-
kinsa teollisuuselämän luojana ja edistäjänä

;

hänen aii-iolaan huomattavassa määrässä on
esim. Strengberg-yhtiön i jonka johtokunnan jäse-
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nenä Schauman oli) suurenmoinen kehitys. Ensi-

mäisen teollisuuslaitoksen, sikuritehtaan,
Schauman perusti 1883, jonka valmistusarvo 1913

oli 201,400 mk., työväestö 15 henkeä. V. 1890

Schauman kauppias Victor Nymanin keralla

perusti propsinvientiliikkeen ja sitten pian sen-

jälkeen A 1 li o 1 m a n sahan; 1899 puutavara-
liike sahoineen joutui kokonaan Schaumanin hal-

tuun. Sahassa (uudelleen rakennettu 1907) on

6 raamia, reunaus-, höyläys- y. m. laitoksia, sen

valmistusmäärä n. 10,000 standerttia, valmistus

arvoltaan 1,751.200 mk.: työväestö 217 henkeä

(1913). Sahan jätteistä saadaan polttoaine Schau-

manin muihin teollisuuslaitoksiin, jotka sijaitse-

vat sahan läheisyydessä. V. 1900 Schauman osti

Otto A. Malmin entisen Stockholman höyrysahan,
joka kuitenkin 1911 lakkautettiin. Sahaliikkeen

yhteydessä Schauman hankki kymmenkunnan
metsätilaa Pohjanmaalla. V. 1900 S. perusti

tärkeimmän teollisuusyrityksensä, sokeriteh-
taan (ks. Sokeriteollisuus ja Pietar-
saaren sokeritehdas), jonka valmistus-

arvo 1913 oli 2,509,900 mk., työväestö 80 hen-

keä. Vähää ennen kuolemaansa Schauman vielä

perusti Jyväskylään faneeritehtaan, laa-

tuaan ainoan Suomessa, joka valmistui 1912. Teh-
taan valmistusarvo 1913 oli 704,000 mk., työväestö

197 henkeä; tuotteet viedään etupäässä Englan-
tiin. Wilh. Schaumanin kuoltua perilliset muodos-
tivat liikkeen osakeyhtiöksi, josta 1912 erotettiin

Jyväskylän faneeritehdas Wilhelm S c h a u-

m a n fanerfabriks aktiebolag iksi

(osakepääoma 500.000 mk.). E. E. K.
Schaumburg-Lippe [saumburhj-lipoj, Saksan

valtakuntaan kuuluva ruhtinaskunta, Preussin
maakuntien Hannoverin ja Westfalenin välissä,

käsittää entisen Schaumburgin kreivikunnan
läntisen osan ; 340 km 2

, 46,652 as. (joista 44,385

evankelista), 137 km2 :llä (1910). S.-L. on suu-

rimmaksi osaksi alatasankoa, etelässä siihen

ulottuu osia Wesergebirgestä, m. m. kivihiili-

rikas Biickeberg (332 m yi. merenp.). Koillis-

kulmassa on Steinhuder Meer-järvi. — Pääelin-

keinoina maanviljelys ja karjanhoito, jotka tuot-

tavat yli oman tarpeen. Pinta-alasta 1900 oli

peltoa ja puutarhaa 48,s%, niittyä ja laidunta

17,7%, metsää 20,8%. Maanviljelys tuottaa
ruista ja perunoita, vähemmän vehnää ja kauraa.
Karjataloudessa on sianhoidolla (64,880 kpl. 1913)

huomattavin sija. — Mineraalikunnan tuotteita

ovat kivihiili ja turve. Teollisuus on vähäpätöi-
nen; 1912 kaivoksissa ja teollisuuslaitoksissa

työskenteli kaikkiaan vain 2,563 henkeä.

—

Rautateitä S.-L in rajojen sisäpuolella 38 km
(1912). — Hallitusmuoto nojautuu perustus-

lakiin v:lta 1868. Maapäivillä 15 edustajaa (2

ruhtinaan nimittämää, muut valittuja). Pääkau-
punki Böckeburg. — S.-L :llä on yksi ääni
Saksan liittoneuvostossa ja yksi edustaja Saksan
valtiopäivillä. — Valtion tulo- ja menoarvio
v:lle 1914 päättyi 1,2 milj. mk:aan. Sen ottamat
lainat kaikkiaan 0,4 milj. mk. — Vaakuna neli-

osainen : ensimäisessä ja neljännessä osassa pu-
nainen ruusu hopeisella pohjalla, toisessa ja kol-

mannessa kultaisella tähdellä istuva pääskynen
punaisella pohjalla; näiden keskellä on kolmi-
kulmainen sydänkilpi : punaisella pohjalla ho-

peinen, hammaslaitainen kilpikoriste. Maan vä-
rit : valkoinen, punainen, sininen. E. E. K.

Historia. V. 1640 Lippen kreivi Filip peri

osan viimeisen Schaumburgin kreivin maista, pe-

rustaen siten S.-L:n sukuhaaran. Hänen jälke-

läisensä Georg Wilhelm korotettiin ruhtinaaksi
1807. Hän antoi maalleen perustuslain 1816. V:n
1866 sodassa S.-L. luopui Itävallasta Preussin
puolelle ja yhtyi Pohjois-Saksan liittokuntaan.
V. 186S annettiin uusi valtiosääntö. Nyk. ruh-

tinas on Adolf (v:sta 1911). <!. R.

Scheel [sSl], Joakim (k. 1606). ruots. ami-
raali, luultavasti saksalaista sukua, nimitettiin

Ruotsin laivaston amiraaliksi 1596 ja. seurasi

Kaarle herttuata molemmilla hänen Suomen-ret-
killään 1597 ja 1599. osoittaen toimessaan suurta
taitavuutta sekä uskollisuutta herttualle, josta

häntä turhaan koetettiin viekoittaa luopumaan.
Turun linnan valloituksen jälkeen hän antautu-
neiden hyväksi koetti vaikuttaa herttuaan, vaikka
turhaan; nimitettiin Turun käskynhaltiaksi. jossa

virassa oli n. vuoden ajan! Hänelle suotiin myös
useita läänityksiä Suomessa. Myöhemmin hän
taas näyttää astuneen amiraalinvirkaansa. Hän
kuoli ilman miesperillisiä 1606. K- G.

Scheel [sei], Paavali (k. 1516), Turun tuo-

miorovasti, kuului erääseen keskiajan lopulla Por-
voon pitäjässä tavattavaan aatelissukuun, kiivi

oppia Pariisin yliopistossa, missä 1489 tuli bacca-

laureukseksi ja seur. v. maisteriksi. Kotimaahan
palattuansa hän oli piispa Maunu Särkilahden
sihteerinä. Tapaturmasta hän kadotti vasemman
käden peukalon, mistä syystä hänen paavilta täy-

tyi hankkia erioikeus kirkon virkoihin päästäk-
sensä. Tuli sitten Turun arkkipresbyteriksi.

arkkiteiniksi ja tuomiorovastiksi, ollen Suomen
kirkon johtavia miehiä siihen aikaan: piispanar-

voa hän ei vain saavuttanut — ehkä puuttuvan
peukalonsa takia. V. 1510 hän kävi Novgorodissa
lähettiläänä solmimassa rauhaa venäläisten kanssa.

Muuten S. näyttää olleen kivakka mies, joka. kun
hän ei tahtonut luovuttaa hallussaan olevaa py-
hän Sigfridin prebendaa toiselle, vaikka itse paa-

vinistuin niin oli määrännyt, joutui pannakirouk-
sen uhan alaiseksi. Kokoelma S :lle tulleita kir-

jeitä on säilynyt ja talletetaan yliopiston kirjas-

tossa. [Bomansson, ..Turun tuomioprovasti Paa-
vali Scheel ja hiilien sukuperänsä", Hist. ark. L]

K. G.

Scheele [se-], Frans .Alexander von
(s. 1853). ruots. tiedemies, yliopp. Upsalassa 1873,

dosentti 1885 (ensin estetiikan, sittemmin prak-

tillisen filosofian), nimitettiin 1905 Tukholman
kansakoulujen tarkastajaksi. Julkaissut m. m.
väitöskirjat .,S. Grubbes skönhetslära" (1885) ja

,,Kan Gud tänkas sasom vilja'.'" (1887). sielu-

tieteen oppikirjan ..Det mänskliga själslifvet"

(1894-96), ..Filosofiska studier" I (1899). sekä

kasvatusopilliset teokset ..Oin allmänbildning och

själfstudium" (1905) ja ..Folkuppfostran och

vrkesskolor" (1911). A. Gr.

Scheele /.sr-/, K a r 1 W i 1 h e 1 m (1742-86).

kuuluisa, ruots. kemisti, syntyi Stralsundissa

9 }>. jouluk. 1742, kiivi apteekkarin opissa Gööte-

porissa, tuli sitten Tukholmaan ja sai 1775 oman
apteekin pienessä Köpingin kaupungissa. Jo nuo-

rena oppilaana ja sittemmin pienessä apteekki-

laboratorissaan hän teki mitä* tärkeimpiä tutki-

muksia ja keksintöjä. S. oli ensimäinen, jonka

onnistui valmistaa pelkkää happikaosua, n. s.

..tuli-ilmaa" (17711 ia huomasi sen merkityksen
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sekä. palamisessa että hengityksessä, vaikka hän
ei oikein käsittänyt ja selittänyt palamisilmiöitä

(ks. Happi). Nämä tutkimukset hän julkaisi

kirjassaan „Chemische Abhandlung von der Luft
und dem Feuer" (1777). Hän keksi sitä paitsi

kloorikaasun, mangaanin, baryytin, wolframin
y. m., sekä valmisti useita ennen tuntemattomia
tärkeitä yhdistyksiä kasvi- ja eläinkunnasta,
esim. glyseriinin, maitohapon, sinihapon ja useita

kasviliappoja. Suureksi osaksi hänen keksintöi-

hinsä Lavoisier (ks. t.) perusti uuden kem. kat-

santokantansa. Nerokkaana kokeilijana S. on
ollut ainoa laatuaan. Hän oli vaatimaton, ainoas-

taan puhdasta tiedettä harrastava henkilö ja

pysyi, huolimatta kaikista ulkomailta saamistaan
tarjouksista, pienissä oloissaan kotimaassa.
S. kuoli 21 p. toukok. 1786. 43 v:n iässä Hänen
kootut teoksensa ilmestyivät Saksassa 1793,
Hermbstädtin toimittamina. A. E. Nordenskiöld
on painosta julkaissut hänen kirjeensä ja muis-
tiinpanonsa (,,Carl Wilhelm Scheele. Efterlem-
nade bref och anteckningar" (1892). Edv. Hj.

Scheelen-vihreä [se-J, vaskiarseniittia

(C11HASO3), vihreä myrkyllinen väriaine.

Scheeliitti /se-/, väritön tai kellertävä kiven-
näinen, kokoomukseltaan kalsiumvolframaattia,

CaW04 . Kidejärjestelmä on tetragoninen, om.-p. 6.

S:iä tavataan etupäässä tinamalmien yhteydessä.
Suomessa sitä on Pitkässärannassa. — S:ssäkeksi
kemisti Scheele (ks. t.) volframin 1781 ja antoi

mineraalille nimen tungsten (= raskaskivi)
;

myöhemmin se on nimitetty hänen mukaansa.
P. E.

Scheema //se-/ ks. S k e e m a.

Scheffel [sefdlj, Joseph Viktor von
(1826-86), saks. runoilija. Harjoitettuaan juri-

disia, sittemmin historiallisia ja kielitieteellisiä

opintoja S. läksi Italiaan antautuakseen maala-
riksi, mutta kääntyi pian kirjalliselle alalle ja

julkaisi 1854 eepillisen runoelman ,,Der Trom-
peter von Säckingen" sekä vähäistä myöhemmin
historiallisen romaanin ,,Ekkehard" (1857; suom.),
jotka saavuttivat kumpikin niin suuren menes-
tyksen, että hän ennen pitkää oli kaikista lue-

tuimpia ja suosituimpia kirjailijoita Saksassa.
Myöskin hänen ylioppilaslaulunsa ,,Gaudeamus"
(1867) olivat hyvin muodissa. Hänen myöhemniäl
runoteoksensa eivät vedä vertoja aikaisemmille.

S:n tuotteille on ominaista valoisa huumori ja

syvä rakkaus omaa maata ja sen muinaisuutta
kohtaan. //. Kr-n.

Sclieffer [sefe'r], A ry (1795-1858). ransk.
taidemaalari, syntyisin Dordrechtista ; opiskel-

lut isänsä, taidemaalari Johann Baptist S:n
johdolla sekä Amsterdamissa ja Pariisissa.

Aloitti laatukuvaa jana ja historiallisten aihei-

den maalaajana, liittyi sitten romanttisen suun-
nan edustajiin ja saavutti maineensa Goethen,
Schillerin, Byrouin ja Danten y. m. runoilijäin
teoksia sekä raamatunkohtauksia ja pyhimysten
historiaa käsittelevillä kuvillaan, jotka suori-

tuksen heikkoudesta huolimatta herättivät aikoi-

naan mitä suurinta ihastusta hentomielisellä tun-

nelmallaan ja haaveellisen hurskaalla uskonnol-
lisuudellaan. Iliinen tunnetuimpia maalauksiaan
ovat esim. , .Francesca da Rimini ja Paolo"
(1834), ..Kristus Consolator" (1837), »Augusti-
nus ja hänen äitinsä Monica" (1846. Louvressa)
ja »Margareeta kaivolla" (1858). Hän on myös

maalannut kuuluisien aikalaistensa muotokuvia
ja tehnyt radeerauksia ja kivipiirroksia. [Mrs.
Grote, ,!.V memoir of the life of Ary S." (1860):
L. Vitet, „Ary S.-Album" (1861); H. de Groot,
.Ary S., ein Charakterbild" (1870).] — Hänen
veljensä Henri S. (1798-1862) oli niinikään
taidemaalari, joka noudatti hänen tyyliään ja

aihevalintaansa. E. Kr.
Scheffer [sefferj. 1. Karl Fredrik S.

(1715-86), niois. kreivi, valtiomies; joutui aikai-

sin virkauralle, otti innokkaana hattupuolueen
jäsenenä huomattavaa osaa valtiollisiin taistelui-

hin v:n 1738 valtiopäivistä lähtien; 1743-5] lä-

hettiläänä Pasiisissa; 1751-65 valtaneuvoskunnan
jäsenenä; 1756-62 kruununprinssi Kustaan ku-
vernöörinä saavuttaen tämän täyden luottamuk-
sen. Vv. 1765-66 valtiopäivien jälkeen S. toimi
kuningasvallan laajentamiseksi ja valmisti ke-

sällä 1772 yksissä neuvoin Kustaa III:n kanssa
ehdotuksen uudeksi hallitusmuodoksi. V:n 1772
vallankumouksen jälkeen hän kuninkaan uskot-

tuna neuvonantajana otti tehokasta osaa Kustaa
III:n hallituksen alkupuolella toimeenpantuihin
taloudellisiin ja finanssiuudistuksiin.

2. Ulrik S. (1716-99), kreivi, valtiomies,

edellisen veli; lähti vapaaehtoisena Suomen sotaan
1741, tuli 1742 luutnantiksi Karjalan rakuuna-
rykmenttiin; taisteli 1744-48 Ranskan armeian
upseerina Itävallan perimyssodassa; valtiopäivillä

hän esiintyi innokkaana hattupuolueen miehenä

;

veljensä jälkeen lähettiläänä Pariisissa 1751-64;

tuli 1769 valtaneuvokseksi, 1772, vallankumouksen
jälkeen, kansliapresidentiksi ja Turun akatemian
kansleriksi. S. vaikutti tämän jälkeen suuresti

sekä ulkopolitiikkaan — m. m. on 1780 aikaan-
saatu kolmen pohjoisen valtakunnan välinen

aseellinen puolueettomuusliitto luettava hänen
ansiokseen — että sotalaitosta ja valtion taloutta

koskevissa asioissa. J. F.

Schefferus [seff?-], Johannes (1621-79).

ruots. tiedemies, kotoisin Strassburgista, teki

itsensä jo aikaisin tunnetuksi opistaan ja nimi-

tettiin 1648 Upsalan n. s. skytteläiseen profes-

sorinvirkaan, jonka tarkoituksena nimenomaan
oli kasvattaa nuoria aatelismiehiä valtakunnan
palvelukseen. S. oli monipuolinen tutkija ja

antautui ensi aikoina nimenomaan kreikkalaisten

ja roomalaisten opintojen harrastamiseen, mutta
omisti sittemmin aikansa Ruotsin muinaisuuden
ja vanhemman historian tutkimiseen. Tältä alalta

mainittakoon seuraavat julkaisut: ,,Upsalia

antiqua" (1666), ..Memorabilium Suethicse gen-

tis exempla" (1671), ,,De antiquis verisque

regni Sueciae insignibus" (1678) ja kirjalli-

suudenhistorialle tärkeä ,,Svecia literata" (1680).

Tähän liittyy myös likinnä se S:n teos. joka
ehkä kaikkein enimmin on tehnyt hänen nimensä
tunnetuksi ja jota yhä vielä tärkeänä lähdeteok-

sena käytetään, nimittäin hänen esityksensä

Lapinmaasta, sen asukkaista ja niiden tavoista :

..Lapponia i. e. Begionis Lapponian et gentis

descriptio nova et verissima" (1673, painettu

lukuisissa painoksissa ja monelle kielelle kään-
nettv). — S:n pojanpoikia olivat Karl Fredrik

ja Ulrik Schef f er (ks. n.). A". G.

Scheffler [seflar], Johann ks. Angelus
Siles i u s.

Scheffler [seflar], VV ilhel m (1847-1913).

saks. kirjallisuushistorioitsija. Julkaissut laajan
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teoksen Ranskan kansanrunoudesta sekä arvok-

kaita tutkielmia Molieresta, Racinesta, Victor

Hugosta y. m. Hänen viimeinen teoksensa oli

..Technik und Poesie, Kunst und Technik".
//. Kr-n.

Scheibe [säiba], Johann Adolf (1708-76),

saks. musiikkikirjailija ja säveltäjä, leipzigiläisen

urkiijpnrakentu ian poika. Toimi Hampurissa mu-
siikkilehden toimittajana 1736-40, tuli 1744 Köö-
penhaminaan kunink. kapellimestariksi ja sai

siellä eläkkeen 1758. Julkaisi tutkielman musiikin
alkuperästä (1754) sekä I osan suunnittele-

maansa laajaa sävellysoppia (1773) y. m. Sävelsi

200 kirkkomusiikkiteosta, 150 huilukonserttoa,

30 viulukonserttoa, 70 sinfoniaa, lastenlauluja,

tansk. oopperan ,,Thusnelda" esteettisille esi-

puheilleen. S. oli arvattavasti ensimäinen, joka
väitti moniäänisen musiikin saaneen alkunsa
pohjoismaissa. /. 7v.

Scheideck [säidek] (Scheidegg), kaksi so-

laa Sveitsissä, Bernin kanttonissa. Bernin al-

peissa. Grosse S. (1,961 m yi. merenp.) vie

Grindehvaldin laaksosta Haslen laaksoon; sen

itä- ja eteläpuolella näkyvät lumipeitteiset Wet-
terhorn, Schreckhorn, Eiger y. m. — Kleine
S. (2,066 m yi. merenp.) edellisestä jonkun mat-
kaa lounaiseen vie Wengern-alpin ylitse yhdis-

täen Grindehvaldin ja Lauterbrunnenin. Sen
kautta kulkee Wengern-alpin matkailurata (18

km pitkä, valmis 1893), josta haarautuu suuren-

moinen Jungfraun rata. Laaksoa vallitsevat Ei-

ger, Mönch ja Jungfrau. Tienoo on Sveitsin suo-

situimpia matkailupaikkoja (keskustoja Miirren,

Lauterbrunnen, Grindehvald y. m.).

Scheidt [sait], Samuel (1587-1654), saks.

säveltäjä, Sveelinckin oppilas, toimi urkurina
Haliessa. S. oli ensimäinen, joka sävelsi tai-

teellisia urkusovitelmia evankelisten koraalien

aiheista. Pääteokset: „Tabulatura nova" (I-III,

1624-53. uudelleen julkaistu 1893), „Tabulatur-
hucli" 1650 (sisältää 100 virttä). Sävelsi myös
kuorolauluja (,,Cantiones sacrse" 1620, y. m.),

tansseja (,,Ludi musiei" 1621-22). 70 ..sinfoniaa"

(oik. pianokvartettia) 1644. y. m. /. K.
Scheimpflug [säimpfluh], Theodor (1865-

1911), itäv. upseeri, kartografi, uranuurtaja kar-

toituksen tekniikan alalla. Hän aloitti kartto-

jen valmistuksen yksinomaan valokuvaamisen,
s. o. ilmapallovalokuvauksen avulla, keksien ja

täydentäen metodin käytännölliseksi toteuttami-

seksi välttämättömiä kojeita ja koneita. S:n me-
todilla on suuri merkitys varsinkin ilmaliiken-

teessä ja siirtomaitten kartoituksessa. — Jul-

kaissut: ,,t<her r>rachenverwendungen zur See"
(..Mitteilungen auf dem Gebiete des See\vesens",

1904), ,.Der Photoperspektograph und seine An-
\vendung" (..Photographische Korrespondenz".
1906), ..Die Herstellung von Karten und Plänen
auf photographischem Wege" (1907), „Die tecli-

nisehen und wirtschaftlichen Chancen einer aus-

gedehnten Kolonialvermessung" (1909), „Die
Plugtechnik im Dienste des Vermessungsxvesens"
(„Bueh des Fluges", 1911). E. E. K.
Schein /säin], Johann Hermann (1586-

1630), saks. säveltäjä, toimi Leipzigissä Thomas-
kirkon kanttorina v :sta 1616. Sävelsi sekä maal-
lisia että hengellisiä kuorolauluja, tansseja,

muunnelmasarjoja y. m. S:n teosten kokonais-
julkaisuuu on ryhdytty 1902 (Prufer). /. A".

30. VIII. Painettu 29
/„ 16.

Scheiner [säinor], Christoph (1573-1650).
saks. jesuiitta, ensimäisiä auringonpilkkujen ha-
vaitsijoita, konstrueerasi auringon tutkimista
varten ,,machina helioscopica" nimisen kauko-
putkikojeen ja julkaisi monivuotisten havainto-
jensa tulokset teoksessa ,,Rosa ursina, sive soi"

(1626-30). S. on myös keksinyt pantograf in (ks. t.).

Schelde [seldo] (ransk. Escaut, vanhalla ajalla

Scaldis), joki Pohjois-Ranskassa ja Belgiassa, al-

kaa Ranskassa, Aisnen departementissa (100 m
yi. merenp.), virtaa pohjoista ja koillista pää-
suuntaa Länsi-Euroopan taaj immin asutuissa
teollisuusseuduissa Aisnen ja Nordin departe-
menttien sekä Hainaufn ja Itä-Flanderin maa-
kuntien halki muodostaen myöskin Antverpenin
maakunnan länsirajan ja laskee Antverpenin
alapuolella kahden suuhaaran (Oosterschelde ja

VVesterschelde 1. Honte) kautta Alankomaiden
alueella Pohjanmereen; 430 km, josta 130 km
Ranskassa. Kuljettavaa 340 km. S. on tavatto-
man tärkeä liikenneväylä, taajan kanavaverkon
keskus (lisäksi useita lisäjokia: Scarpe, Lys.
Dendermonde 1. Termonde, Rupelmonde). Ant-
verpenin (maapallon suurimpia merenkulkukau-
punkeja) luona S. on 400-600 m leveä ja vuok-
sen (ulottuu Gentiin asti) aikana 15 m syvä. —
S:n tullit poistettiin Brusselin sopimuksessa
1863. Joen rannoilla käytiin suurvaltain sodassa
syksyllä 1914 monta veristä taistelua. E. E. K.

Schell [sei], Hermann (1850-1906), saks.

jumaluusoppinut, v:sta 1888 Wurzburgin kato-

lisen yliopiston apologetiikan professorina, saa-

vutti suuren tieteellisen vaikutuksen. Syvästi
perehtyneenä keskiajan skolastiikkaan ja samalla
ollen nykyajan filosofian perinpohjainen tuntija

hän käsitteli katolista uskonoppia idealistisen

filosofian hengessä. Näin syntyivät suuret teok-

set: »Kathohsche Dogmatik" (4 nid., 1889-93) ja

„Gott und Geist" (2 nid., 1895-96). Hyvin suurta
huomiota yli koko sivistyneen maailman herätti-

vät hänen kirjansa: ,,Der Katholizismus als Prin
zip des Fortschritts" (7 :s pain.. 1899) ja ,,Die

neue Zeit und der alte Glaube" (1898) ,
joissa

hän esitti ehdotuksia siitä, miten katolinen
maailmankatsomus olisi saatava sopusointuun
yleisen sivistyksen kanssa. Kirjat joutuivat kui-

tenkin kielletyn kirjallisuuden luetteloon ja tuot-

tivat tekijälleen paljon ikävyyksiä. Kiihkokatoli-

selta taholta S. on vielä kuolemansakin jälkeen

leimattu ,,modernistiksi", ja kun hänelle yli-

opiston puolelta pystytettiin kuvapatsas, nousi

siitä suuri riita. Toiselta puolen S:llä on myös-

kin ryhmä oppilaita, joten voi puhua ,,Wiirz

burgin katolisesta koulusta". Epäilemättä S. sei-

soi vanhan katolisen dogmin kannalla, mutta hän
tahtoi sulattaa sen uuteen muotoon nykyaikaisen

filosofian avulla, ks. Modernis m i. [E. Kaila.

„Nvkyaikaisia liikkeitä katolisessa kirkossa"
(1908').] E. Ka.
Schelling [sellit]], Friedrich W i 1 h e 1 m

Joseph von (1775-1854), saks. filosofi, synt.

27 p. tammik. 1775 Leonbergissä VViirttember-

gissä, harjoitti opintoja TubingenissS 1790-95

(vrt. Hegel). Herätti hämmästyttävän nuorena

suurta huomiota aaterikkaana filosofisena kirjai-

li iana, opetti 1798-1803 professorina Jenassa.

1803-06 VVurzburgissa; eli senjälkeen Miinche-

nissä tiedeakatemian jäsenenä ja taideakatemian

sihteerinä, oleskeli 1S20-27 Erlangenissa, jossa pa-
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(SH.) F. \V. J. v. Scliellintf.

rina vuonna piti yliopistollisia luentoja, kutsuttiin

1827 takaisin Miineheniin, silloin sinne siirretyn

ja uudestaan järjestetyn

yliopiston professoriksi,

.->ekä toimi siellä myös-
kin tiedeakatemian esi-

miehenä; kutsuttiin 1841
Berliinin yliopistoon, niissä

piti luentoja 1841-46:

kuoli 20 p. elok. 1854
l tagazissa Sveitsi ssä

.

Julkaistuaan jo 1 7 !>
J -

< >

.">

akateemisia väitöskirjoja
S. 1795-97 esiintyi useilla

kirjoituksilla J. <;. Fich-

teu filosofian kannatta-
jana. Mutta teoksissaan
,,ldeeu zu einer Philosophie
der Natur" (1797), ,,Von

der YVeltseele" (1798) y. m.
liiin kehittää Fichten oppia panteistiseksi luonnon-
filosofiaksi. Hän kuvailee, mitenkä luova maail-
manhenki tajuttomana piilee kaikissa luonnon-
esineissä ja niissä ponnistelee kohotakseen yhä
korkeampiin olomuotoihin, kunnes se ihmisessä
pääsee tajuamaan itseänsä ja maailman kokonai-
suutta. Teoksessaan ,,System des transscenden
talen Idealismus" (1800) S., pääasiassa pysyen
samalla kannalla, tarkemmin kuvailee inhimilli-

sen henkielämän eri toimintamuotoja ja esittää,

eitä esteettinen toiminta eli taiteellinen tuotanto
on ihmishengen kaikkein korkein toteutuminen,
jossa ihanne ja todellisuus täydellisimmin sulau-

tuvat toisiinsa. Kirjoituksessa ..Darstellung mei-
nes Systems" (1801, aikakauskirjassa ,,Zeitschrift

fiir speculative Physik"). vuoropuhelussa ..Bruno
oder iiber das natiirliche und göttliche Princip
der Dinge" (1802) sekä siinä yleistajuisemmassa
filosofiansa esityksessä, joka sisältyy kirjaan
„Vorlesungen iiber die Methode des akademischen
Studiums" (pain. 180)5) S. siirtyy ..identiteetti-

opin" eli ..uusspinozismin" kannalle. Hiin koros-

taa sitä väitettä, että moninaiset, vaihtuvat,

äärelliset oliot eivät ole ..todellisuutta" varsinai-

simmassa merkityksessä; ne ovat olemassa vain
äärelliselle, erittelevälle tajuamiselle. Todelli-

suutta korkeimmassa merkityksessä on vain ehdo-

ton olevainen, jumalallinen kaikkiyhteys. Tämän
olemusta S. määrittelee siten, että se on aineel-

lisuuden ja henkisyyden täydellinen yhdessäolo,

..objektiivisen ja subjektiivisen indifferenssi";

siinä aineellinen olemismuoto ja henkinen olemis-

muoto eivät ole vielä eronneet toisistaan. Jokai-
sessa ilmiömaailman äärellisessä oliossa on myös-
kin huomattavana nämä kaksi puolta ;

ne kuu-
lux at erottamattomasti yhteen ja ovat saman
olevaisen ilmenemistä kahdella eri tavalla, vaikka
kussakin oliossa jompikumpi puoli näyttää ole-

van voitolla. Kirjoituksissa ..Philosophie und
Religion" (1804) sekä „Philosophische Qnter-
suchungen iiber Jas Wesen der menschlichen Frei-

lieit" (1809) S. yrittää yhä edelleen spekulatii-

visesi selvittää itse ehdottoman maailmanperus-
tuksen olemusta, mutta hänen ajattelunsa muut-
tuu nyt kerrassaan mystilliseksi ja teosofiseksi,

syventyen kysymyksiin, miten on ymmärrettävä
pahan mahdollisuus ja olemassaolo sekä miksikä
yleensä rajoitettua, puutteellista olevaista on
ilmennyt. Liittyen läheltä Jakob Böhmen mie-

tiskelyihin hän esittää, että itse absoluuttisessa

olevaisessa eli jumaluudessa täytyy ajatella ole-

van eri momentteja eli kehitysasteita, niin. ensi-

mäinen alkuperustus eli „epäperustus" (TJrgrund
1. „Ungrund"), .joka on hämärä ja käsittämätön,
jossa ei vielä ole itsel a juist a persoonallisuutta.

ja sen tuottama oman itsensä jälkikuva („das

göttliche Gegenbild")
;

jälkimäisen olemukseen
kuuluu, että se tuottaa ideoita, jumalallisia aat

teitä, jotka myöskin ovat jotakin todellista itsek-

seen. Täten on tullut moninaisuutta itse junia

luuden käsitteeseen. Mutta aistimaailman ja

pahan syntyä ei voida sittenkään täten johtaa

ehdottoman olevaisen olemuksesta, vaan niiden

ilmeneminen edellyttää »hyppäystä" („Sprung"),
joka on rikkonut katkottoman kehityksen; se

edellyttää lankeemuksen tapahtuneen, ja tämä oli

mahdollinen sentähdeii. että absoluuttiseen ole

vaiseen kuuluvilla eri olomuodoilla täytyi kulia

k in olla täydellinen vapautensa. Näillä selityk-

sillään S. ei katsonut mitenkään poikenneensa
uskonnollisesta maailmankatsomuksesta. vaan
arveli päinvastoin eronneensa varsinaisesta pan-
teismistä, joka on ..fatalistinen" eikä voi myön-
tää vapauden olemassaoloa. Hän lupaili yhä
uusia teoksia, joissa hän aikoi täydellisemmin
esittää, miten tiiliä pohjalla teismi ja panteismi
olivat yhdistettävät korkeammaksi sopusoinnuksi,
joka antaisi täyden oikeuden uskonnollisen mieli

alan vaatimuksille, ja hän yritti luennoissaan
esittää aatteitaan. Hiin aloitti myöskin uusien

teoksien painattamista (,,Die YVeltalter" y. m.),

mutta pidätteli niitä keskeneräisinä, laskemalta
niitä julkisuuteen. Koko myöhempänä elin

ikänään hiin julkaisi hyvin vähän: 1812 kiista

kirjoituksen aatteidensa puolustukseksi Jacobi'a

vastaan, sittemmin muutamia pitämiään esitel-

miä ynnä muita katkelmia. 1S^4 pitkähkön esi-

puheen Cousin'in eritän teoksen saksannokseen.
Näissä julkaisuissa sekä luennoissaan hiin anka
rasti moitti Hegelin filosofiaa, joka tällä viilin

oli päässyt johtavaan asemaan. ..kielteiseksi" ja

abstraktiseksi käsiterakennelmaksi, joka erehtyj
siinä, että se luulee voivansa johtaa koko
maailmanselityksen käsitteistä. Se on S:ii mi''

Iestä olennaisesti yhtä kuin hiilien oma entinen

luonnonfilosofiansa, joka kyllä on oikeutettu

yhtenä alistettuna filosofisen maailmankatsomuk-
sen osana, mutta kaipaa täydennyksekseen ,,posi

tiivistä" filosofiaa; tämä tunnustaa toisenlaista

kin, erittelevälle ymmärrykselle tutkimatonta
todellisuuden perustetta sekä laskee siten perus
t uksen uskonnollismieliseen maailmankatsomuk-
seen. Kun S. 1841 kutsuttiin Berliiniin, niin

toivottiin, että hiin siellä toisi vihdoinkin julki

suuteen uuden, uskonnollismielisen filosofiansa.

Itsekin hiin toivoi voivansa vielä saada aikaan
uuden käänteen filosofian kehityksessä, joka oli

oleva olennaisesti viimeinen. Jännitys oli suuri,

kun hiin rupesi Berliinissä luennoissaan esittä

mään aatteitaan; mutta hiin tahtoi yhä edelleen

pitää niitä suljetun kuuli japiirin salaisuutena.

eikä siinä piirissäkään niiden aatesisällys voinut

tyydyttää korkealle pingotettuja odotuksia. Kun
vastoin hänen tahtoaan oli julkaistu tietoja hä
nen luentojensa sisällyksestä vieläpä niiden täy-

dellinen, luvattomiisi i uniisi iinkirjoitetl u teksti

kin sekä ruvettu niitä arvostelemaan ja vastusta-

maan, niin hiin lakkautti luentotoimensa. Elä-
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mänsä viimeisillä vuosikymmeninä hän valmis-

teli laajaa teosta, ,,Philosophie der Mythologie
und der Offenbarung", jossa hän tahtoi yhtenäi-

sesti esittää uutta. ,,positiivista" filosofiaansa.

Se ilmestyi hänen kuolemansa jälkeen ja täyttää

4 vahvaa nidosta, mutta ei ole juuri ollenkaan

vaikuttanut filosofian kehitykseen. Se toistaa hä-

nen ennen esittämiänsä luonnonfilosofisia aat-

teita ynnä spekulatsioneja jumaluuden olemuk-
sesta sekä koettaa täydentää niitä filosofisesti

tulkitsevalla ja selittelevällä esityksellä uskon-
tojen historiasta. S:n kuoleman jälkeen

julkaistiin hänen kootut teoksensa, ,,Sämmt-
liehe Werke"; ,,edellinen osasto", 10 osaa, sisäl-

tää, paitsi . hänen itsensä painattamia teoksia,

useita, eri aikoina kirjoitettuja, jälkeenjääneitä

käsikirjoituksia; ,, jälkimäinen osasto", 4 osaa,

sisältää ainoastaan yllämainitun „mytologian ja

ilmestyksen filosofian".

S :n ensimäinen vaimo oli rikaslahjainen, pal-

jon ihailtu Karoline Michael is (s. 1763),

joka ensin oli ollut naimisissa lääkäri Böhmerin
kanssa 1784-88, sitten elänyt leskenä vaiherikasta

ja myrskyistäkin elämää — m. m. hän vangittiin

1793 epäiltynä vallankumouksellisten hankkeiden
ja ranskalaisten suosimisesta — , sen jälkeen ol-

lut 1796-1803 A. W. Schlegelin vaimona. Hänen
ja S:n tutustuttua toisiinsa syntyi pian heidän
välilleen voimakas henkinen sympatia, minkä joh-

dosta Schlegel-puolisojen avioliitto molemmin-
puolisen sopimuksen mukaisesti purettiin ja Ka-
roline ja S. menivät naimisiin 1803. Mutta Ka-
roline kuoli jo 1809. Hänen henkeviä kirjeitään

julkaisi G. Waitz teoksessa, jonka nimenä on
..Karoline" (2 os. 1871, ynnä lisänidos ,,Karoline
und ihre Freunde" 1882). S. meni 1812 uusiin

naimisiin Pauline Gotterin kanssa. [,,Aus S:s
Leben, in Briefen", julk. Plitt (3 os. 1869-70) ; K.
Fischer, ,,Geschichte der neuern Pliilosophie" VII

;

L. Noack. ,.S. und die Philosophie der Roman-
tik" (2 os., 1859) ;

Groos, ,,Die reine Vernunft-
wissenschaft ; system. Darstellung von S: s ratio-

naler od. negativer Pliilosophie" (1889) ; Frantz.

„S:s positive Philosophie" (3 os., 1879-80); E. v.

Hartmann, ,.S:s positive Philosophie als Einheit

von Hegel u. Schopenhauer" (1869) sekä ,,S :s

philosophisches System" (1897).] A. Gr.

Schemnitz ks. Selmeczbänya.
Schenck [serjk], Johann Heinrich Ku-

dolf (s. 1860), saks. kasvitieteilijä, tuli 1896
Darmstadtin tekn. korkeakoulun kasvitieteen pro-

fessoriksi, tutkinut etenkin kasvianatomiaa ja

kasvimaantiedettä. Teoksia: ..Biologie der Was-
sergeuächse" (1886), ..Anatomie der submersen
Gewächse" (1886), ,,Beiträge zur Biologie und
Anatomie der Lianen" (1892-93), ..Vergleichende

Darstellung der Pflanzengeographie der Sub-
antarktischen Inseln" y. m. (saks. syvänmeren-
tutkimusretkikunnan tiet. tuloksissa 1905), ,,Ve-

getation der Canarischen Inseln" (1907). Kir-
joittanut Strasburgerin tunnetun oppikirjan
,,Lehrbuch der Botanik" kryptogamiosan.
Schenectady [skenoktddi], samannimisen kaun-

tin pääkaupunki Yhdysvalloissa, New Yorkin val-

tion itäosassa, Moha\vk-joen, Erie-kanavan ja

usean radan varrella; 72,826 as. (1910; 1900:
31,682 as.). — Union college niminen korkea-
koulu (per. 1795). — Suurenmoiset Oeneral
electric company'n ja American locomotive cor-

pany'n konepajat ; teollisuuslaitosten valmistus-
arvo 198 milj. mk. (1909). — Per. 1662.

Schenk /serjkj, August (1815-91), saks.

kasvitieteilijä, tuli 1850 professoriksi Wurzburgiin
ja 1868 Leipzigiin, julkaissut suuren joukon tut-

kimuksia kasvipaleontologian alalta, m. m. ,,Die

fossile Flora der Grenzscliichten des Keupers und
Lias Frankens" (1865-67), „Die fossile Flora
der nordvvestdeutschen \Valdenformation" (1871).
,,Pflanzen aus der Steinkohlenformation und
jurassische Pflanzen aus China" (Bichthofenin
.,China"-teoksen 4:s osa, 1882). Otti osaa Zittelin

,,Handbuch der Paläontologie"n julkaisemiseen.

Schenkel [serjkal], Daniel (1813-85), saks.

evankelinen jumaluusoppinut, syntyisin Sveit-

sistä,, v:sta 1851 professorina Heidelbergin yliopis-

tossa. Hänen kriitilliset teoksensa: ,,Das Charak-
terbild Jesu" (1864) ja „Das Christusbild der
Apostel" (1879) herättivät vanhauskoisissa pahek-
sumisen myrskyn. Vapaamielisen „Protestanten-
verein"in perustamisessa 1863 hänellä oli tärkeä
osa. Uskonopissa hän oli välittävällä kannalla.
Ensimäisessä tätä koskevassa teoksessaan:
,,Christliche Dogmatik vom Standpunkt des
Gewissens" (1858-59) hän asettaa uskonopin
perusteeksi omantunnon. Toinen pääteos on

:

.,Die Grundlehren des Christentums aus dem
Bevvusstsein des Glaubens dargestellt" (1877).

Schleiermacherista hän on kirjoittanut ansiok-

kaan elämäkerran 18.68. Badenin kirkon myö-
hempi vapaamielisteologineu kanta on suuressa
määrässä S:n vaikutusta. E. K-a.
Schenkendorf [se-], Max von (1783-1817).

saks. runoilija. Otti vapaaehtoisena osaa sotaan
Napoleonia vastaan 1813 ja on vapaus- ja tais-

telulaulujen sepittäjänä mainittava Arndtin ja

Körnerin rinnalla. Hänen mitä lämpimintä isän-

maallista henkeä huokuvat runonsa ovat usein

kovin mystillis-sentimentaalisia. S. eroaa muista
vapaussodan runoilijoista siinä suhteessa, että

hän uneksi Saksan keisarikunnan uudestaan
henkiinherättämistä sen keskiaikaisessa loistossa.

V. 1815 hän julkaisi runokokoelman ..Gedichtc".

V. 1837 ilmestyivät hänen kootut runonsa.
H. Kr- n.

Schepperus fseppe'-] (Skeppare). Erik
(1555-1620), ruots. pappi, oli 1577 Tukholmassa
pappina, 1583 koulun rehtorina, ja esiintyi ensin

liturgian kannattajana, mutta tuli sitten sen
ankaraksi vastustajaksi, josta syystä 1590 hei-

tettiin vankeuteen, jossa oli Julianan kuolemaan
asti. Upsalan kokoukseen 1593 hän otti innok-

kaasti osaa ja nimitettiin silloin kirkkoherraksi
Isoonkirkkoon, jossa Sigismundin Tukholmassa
olon aikana piti kiihkeitä saarnoja katolilaisia'

vastaan. Mutta eripuraisuuden kiihtyessä kunin-

kaan ja Kaarle herttuan välillä ei hänen ase-

mansa ollut yhtä selvä. Herttua haukkui häntä

tuuliviiriksi, vangitutti hänet ja syytti häntä

säätyjen edessä kavalluksesta. Kuitenkin S. parin

vuoden perästä (1602) päästettiin vapaaksi ja

nimitettiin kirkkoherraksi Upsalaan, josta 1609'

siirrettiin Enköpingiin. V. 1607 hiin oli uudes-

taan tullut suututtaneeksi Kaarlea, joka kiiski

panna hänet tyrmään. S. oli nähtävästi kiivas,

ja riitaisa, mutta peloton henkilö. A'. G.

Scherer [serar], \V i 1 h e 1 m (1841-80); saks..

kielen- ja kirjallisuudentutkija, saksan kielen ja

kirjallisiin der professorina Wienissä v,:sta 186P-»
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ja Strassburgissa v:sta 1872 sekä uudemman saks.

kirjallisuushistorian professorina Wienissä v-.sta

1877. S. on uudemman saks. filologian huomat-
tavimpia miehiä. Hänen pääteoksensa on oivalli-

nen »Geschiehte der deutschen Litteratur" (1883,

useita painoksia). Hänen lukuisista muista teok-

sistaan mainittakoon vain: ..Jakob Grimm"
(1865)j ..Zur Geschiehte der deutschen Sprache"
(1868, 3:s pain. 1890), »Geschiehte der deutschen

Dichtung im 11. und 12. Jahrh." (1875). ..Deutsche

Studien" (1870-74, 2:nen pain. 1891), »Die An
fänge des deutschen Prosaromans" (1877), „Auf-
sätze iiber Goethe" (1886, 2:nen pain. 1900). Jul-

kaisi v:sta 1874 (yhdessä ten Brinkin ja Marti-

nin kanssa) „Quellen und Forschungen zur

Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen
Volker". [Basch, „W. S. et la philologie alle-

mande" (1889).]

Schering [sS-J, Arnold (s. 1877), saks.

musiikkitieteilijä, toimii dosenttina Leipzigin yli-

opistossa. Pääteos: „Geschichte des Oratoriums"
(1911). Toimittaa ..Uuden Bach-seuran" vuosi-

kirjaa (v:sta 1904). On julkaissut vanhoja kon-
sertto- ja kamarimusiikkisävellyksiä. Kirjoitel-

missaan hän on esittänyt rohkeita olettamuksia

l4:nnen ja 15 innon vuosis. musiikkiteosten alku-

peräisestä esitystavasta (ei kuorolauluja, vaan
säestettyjä soolo- ja unisonolauluja tahi urkukap-
paleita). /. K.

Sclierr [serj, 3 o h anne s (1817-86). saks. kir-

jailija ja historioitsija. S. otti osaa v :n 1848

vallankumoukseen ja oli pakotettu pakenemaan
Sveitsiin, jossa hänet 1860 nimitettiin historian

ja kirjallisuuden professoriksi Zurichin polytek-

nikumiin. Paitsi lukuisia romaaneja ja novelleja

S. julkaisi yleistajuisia historiallisia teoksia,

m. m. ,.Deutsche Kultur- und Sittengeschichte"

(1852-53. useita painoksia), ,,Geschiehte der

deutschen Frauemvelt" (1860, useita painoksia),

.,Geschiehte der englischen Litteratur" (1854),

»Allgemeine Ocschichte der Litteratur" (1851,

useita painoksia). //. Kr-n.

Scherzando [8kertaa'ndoJ (it., = leikkiä las-

kien), mus.. leikkisästi, kevyesti liikehtien.

Scherzo [skertso] (it.. = leikinlasku), mus.,

klassillisen sarjarakenteen (sonaatin, sinfonian

y. m.) väliosa (ks. Musiikki). Sen aika-

mitta on nopea, rytmilaji enimmiten 3-jakoinen

ja aihemuodostus hienosti ja siikenöivästi jäsen-

nelty. S. -nimisiä leikillisiä lauluja ja soitin-

kappaleita tavataan jo 16:nnelta ja 17:nneltä
vuosis., mutta nykyiseen merkitykseensä tämä
sävellyslaji kohosi vasta Beethovenin sarjateok-

sissa (Mozartin ja Haydnin käyttämän menuetin
sijalle). /. K.
Scheschuppe [sSsupa] (puol. Szeszupa, ven.

Sesiipa), Niemenin (Memelin) lisäjoki vas., suu-

rimmaksi osaksi Itä-Preussissa, lähteet Puolassa;

kuljettavaa 12 km. — S:n rannoilla käytiin kii-

vaita taisteluita suurvaltain sodassa keväällä

1915.

Scheuchzeria, le v ä kk ö. Jinicagivacece-hei-

moon kuuluva 1-sirkkaissuku, jonka ainoa laji

suoleväkkö is. palustris) on 10-25 cm kor-

kea, kalju, meillä yleinen nevojen kasvi, jolla

on suikertava. pitkä juurakko, kapeat, puolilie-

reiit lehdet ja vihroänkellorvät kukat tertussa.

Hedelmä 3-6-tuppiloinen. A'. L.

Scheuren [söirdn], Kaspar (1810-87), saks.

taidemaalari ja radeeraaja; opiskeli Diissel-

dorfissa, sai vaikutusta Schirmeriltä ja Les-

singiltä. Alkuaan S. maalasi romanttisen haave-
maisia öljyvärimaisemia varsinkin Reinin seu-

duilta, sittemmin hän kehitti oman vesivärimaa
laustyylinsa* sovittaen yhteen runollisia maise-

mia, henkilökuvia ja arabeskikoristeita. Monet
hänen teoksistaan, jotka usein esiintyivät eri-

tyisten sarjojen (albumien) muodossa, ovat väri-

painoksina monistetut. V :sta 1856 S. oli Diissel

dorfin akatemian professorina. E. R-r.

Scheurer-Kestner / siira' r kestnffr], August e

(1833-99), ransk. politikko, kotoisin Elsassista;

valittiin 1871 kansalliskokoukseen, 1875 senaat-

tiin. V. 1897 hän ensimäisenä esitti, vaatimuksen
Dreyfusin jutun revisionista.

Scheurl [sörlj, Christoph Gottlieb
Adolf (1811-93), Defersdorfin vapaaherra, saks.

oikeusoppinut. Julkaisuja: „Lehrbuch der Insti-

tutionen" (8:s pain. 1883); ..Beiträge zur Be-

arbeitung des römischen Rechts" (1851-71.

18S4-86) ; ,,Sammlung kirchenrechtlicher Abhand-
lungen" (1872-74) y. m.
Scheveningen ks. Haa g.

Schiaparelli [skiapartfl-], Giovanni Vi r-

ginio (1835-1910), it. tähtitieteilijä. Opiskel-

tuaan Torinossa, Berliinissä ja Pulkovassa, S.

nimitettiin Milanon observatorin johtajaksi 1864.

Tutki meteoriparvien astronomista teoriaa, niistä

tuloksena oli hänen 1866 keksimänsä yhteys

Perseidien ja 1862 III pyrstötähden välillä. Tämä
keksintö avasi uusia hedelmällisiä näkökohtia me-

teori- ja pyrstötähtiastronomian alalla. Mittaili

kaksoistähtiä (1875-1900), tutki kiertotähtien

pintamuodostuksia, etupäässä Marsin, ja laati

ensimäisen täydellisen Mars-kartan; keksi Marsin
,,kanavat" 1877 (julkaisu ,,Osservazioni astrono-

miche e fisiche sulia topographia del pianeta

Marte"). S :n uupumaton työkyky ja hämmäs-
tyttävän laajat kielitiedot tulivat näkyviin myös-

kin hänen teoksissaan astronomian historian

alalta. //. K.

Schiavone [skiavö'nej, Andrea, oikeastaan

Medola t. M el doll a (n. 1522 82), it. taide-

maalari ja vaskenpiirtäjä, syntynyt Sebenicossa

Dalmatiassa. Työskenteli Venetsiassa, ollen Gior-

gionen ja Tizianin vaikutuksen alainen. Maalan-
nut historiallisia ja uskonnollisia tauluja sekä

muotokuvia. S:n voi lukea kuuluvaksi ensimäi-

siin it. maisemamaalareihin, sillä henkilökuvilla

on hänen tauluissaan usein vain toisarvoinen

sija. Ominaista hänelle on valohämyn käyttö ja

siveltimenvetojen mehevä pehmeys. Radeerauk
sensa S. teki suureksi osaksi Parmeggianinon
mukaan. E. R-r.

Schichau [sihhauj, F e r d i n a n d (1814-96).

saks. insinööri, edelleen hänen nimeään kantavien

suurenmoisten tehdaslaitoksien perustaja, höyry-

laiva- ja höyryveturiteollisuuden uranuurtajia

Saksassa. Perusti 1837 Elbingiin tehtaan, joka

nykyään käsittää konetehtaan, veturiteiltään,

laivaveistämön y. m. V. 1892 S. perusti suuren

laivaveistämön Danzigiin ja telakan korjauspajoi-

lleen Pillauhin. Y. 1877 S. rakensi ensimäisen

merikelpoisen torpedovenheen. ja senjälkeen hä-

nen veistämöissään on melkein kaikille merival-

loille rakennettu yhteensä useampia satoja tor-

pedovenheitä ja -risteilijöitä, sitäpaitsi muita
sota-aluksia, valtamerilaivoja y. m.
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Schidone [skidö'-], Bartolommeo (n. 1570-

1615), it. taidemaalari; opiskellut Carraccien kou-

lussa Bolognassa, noudattanut kuitenkin pääasial-

lisesti Correggiota, jonka tyylin hän taiteessaan

yhdisti ajan naturalistiseen suuntaan. Työsken-

teli ensin synnyinkaupungissaan Modenassa, sit-

ten hovimaalarina Parmassa. E. E-r.

Schiefner [sifnBrJ, Franz Anton von
(1817-79), itämerenmaakuntalainen kielentutkija,

Kalevalan saksantaja, synt. Tallinnassa, opiskeli

ensinnä Pietarissa lainoppia, sittemmin Berlii-

nissä kielitiedettä, etenkin sanskriittia. S. oli

aluksi klassillisten kielten opettajana, pääsi sit-

ten 1848 apuhoitajaksi Pietarin tiedeakatemian
kirjastoon, 1852 akatemian apujäseneksi, 1854

ylimääräiseksi akateemikoksi sekä 1863 akate-

mian kirjastonhoitajaksi. Hänen erikoisalanansa

oli tibetin kieli, mutta hän on tutkinut myös
mongolilaisia, turkkilais-tataarilaisia, samojedi-

laisia, suomalais-ugrilaisia ja kaukaasialaisia

y. m. kieliä, joista kaikista hän on julkaissut

suuren joukon kirjoituksia Pietarin tiedeakate-

mian julkaisusarjoissa sekä itsenäisiä teoksia.

Hänen tibetiä koskevista julkaisuistaan mainit-

takoon vain ,,Täranätha's Geschichte des Buddhis-

mus in Indien" (tibetil. teksti ynnä saks. kään-

nös, 1868-69). Kaukaasialaisten kielten alalla,

jotka ennen häntä olivat miltei tuntemattomia,
hän valmisti julkaistaviksi koko sarjan esityksiä

eri kielistä, pääasiallisesti kenraalimajuri paroni

v. Uslarin keräämien ainesten pohjalla. Turk-
kilais-tataarilaiselta alalta sopii mainita ,,Helden-

sagen der minussinischen Tataren" (1859). Suoma-
lais-ugrilaisia ja samojedilaisia kieliä harrasta-

maan hänet varsinaisesti saattoi M. A. Castren,

johon S. tutustui 1849. Castrenin kehoituksesta

S. myös ryhtyi kääntämään Kalevalaa saksaksi.

Käännöksestään hän julkaisi näytteitä jo v. 1849
„St. Peterburgische Zeitung"issa

;
kokonaisuu-

dessaan tämä (uuden Kalevalan) käännös ilmes-

tyi Helsingissä 1852 nimellä ,,Kalewala, das
National-Epos der Finnen". Tämä huolellisesti ja

tunnollisesti, vaikka ilman varsinaista runo-
lahjaa tehty ensimäinen täydellinen uuden Kale-
valan käännös on ollut tärkeimpänä Kalevalan
tuntemisen välittäjänä ulkomailla (ks. Kale-
valan käännökset). Uusi selityksillä va-

rustettu komea painos S :n käännöstä ilmestyi

Martin Buberin toimittamana Munehenissä 1914.

Suomen tiede on S :lle suuressa kiitollisuuden-

velassa siitä, että hän M. A. Castrenin (ks. t.)

kuoleman jälkeen saattoi julkisuuteen hänen
kokoelmansa, osaksi kääntämällä, osaksi raaka-
aineksista valmistamalla. Julkaiseminen tapahtui
Pietarin tiedeakatemian toimesta vv. 1853-62
nimellä ,,Nordische Reisen und Forschungen".

E. N. S.

Schievelbein [sifalbäin], Hermann Fried-
rich Anton (1817-67), saks. kuvanveistäjä,
Berliinin taideakatemian oppilas ja v:sta 1860
sen professori. Hänen Ranchin koulun henkeen
tekemistään pääteoksista mainittakoon m. m.
Berliinissä olevat Pallas Athene-ryhmä (1853,

linnansillalla), Stein-muistomerkki (1875, S :n op-
pilaan J. Pfuhlin loppuunsuorittama) ja Hercu-
laneumin ja Pompejin hävitystä esittävä pitkä
kohokuvafriisi Uudessa museossa. S., joka tai-

teili j auransa alussa otti osaa Pietarin Talvipalat-
sin ja Iisakinkirkon koristamiseen plastillisilla

(S. H.) Wolraar S. Schildt.

töillä, on myöskin avustanut A. Wredowia Hel-
singin Nikolainkirkon apostolienkuvien muovaile-
misessa. E. R-r.

Schildt [silt], W o 1 m a r Styrbjörn, kir-

jailijanimeltään VV. Kilpinen (1810-93), suom.
lääkäri ja kielenuudistaja,

suomalaisuuden harras-

taja, syntyi Laukaalla
31 p. heinäk. 1810, tuli

yliopp. 1825, fil. kand.

1833, lääket. lis. 1838.

vihittiin toht. 1840. V. 1839

hän nimitettiin ensinnä
Saarijärven, sittemmin
Jyväskylän piirin piiri-

lääkäriksi, josta virasta

erosi 50 v:n virantoimi-

tuksen jälkeen 1888. Ar-
widssonin herätyksestä hän
jo nuorena lämpeni suo-

malaisuuden asialle; ensi-

mäisenä merkkinä tästä

harrastuksesta oli hänen
maisteriväitöksensä, Ksenophonin ,,Anabasis" kir-

jan kahden ensimäisen luvun suomennos 1832

(järjestyksessä toinen suomenkielinen maisteri-

väitös). Jouduttuaan virkaan hän alkoi (ensi-

mäisenä) kirjoitella suomenkielisiä virkakirjeitä;

samalla hän kirjoitteli suomeksi muutakin, m. m.
suomensi ,,Neljä ensimäistä kirjaa Euklideen
alkeista ynnä viidennen määritykset" (1847) sekä
julkaisi erinäisiä kirjoituksia, joissa käsiteltiin

suomen kielen rikastuttamista uusilla sanoilla

(m. m. ..Helsingfors Tidningar"issa 1842 ja

,,Suomi" kirjassa 1844 kirjoituksen ,,Muutama
sana Suomenkielen rikastumisesta"). Useat S:n
sanaehdotuksista ovat päässeet yleiseen käytän-
töön; hänen muodostamiaan ovat esim. semmoiset
sanat kuin tiede, taide, esine, henkilö, yksilo,

yleisö, uskonto, sivistys, kansallisuus, kirje, kirjai-

lija, asle, suhde, opisto ynnä monet muut. Jos
kohta toisaalta S:n muodostelmista ehkä vielä suu-

rempi määrä (semmoiset kuin valle = valtio, tosine
- historia, ylile = ihanne, ymmiirre = käsite y. m.)

ei ole päässyt ehdotusta pitemmälle, on kuitenkin

käytäntöön päässeiden lukumäärä niin suuri,

ettei kukaan muu ,,sanaseppä" voi S :n kanssa
kilpailla, mikäli on puhe yleisimpään kielenkäyt-

töön kuuluvista sanoista. — Jo tansk. Rasmus Ras-

kista oli lähtenyt yritys muuttaa ääntiöpituuden

merkitsemistä suomen kielen oikeinkirjoituk-

sessa siten, ettei kirjoitettaisi kahta ääntiömerk-

kiä, vaan pituus osoitettaisiin erityisellä lisä-

merkillä, joka asetettaisiin ääntiömerkin ylä-

puolelle. S. rupesi v:sta 1847 tätä asiata har-

rastamaan : pituusmerkiksi hän valitsi ransk.

,,circonflexe" merkin *, jota hän nimitti ,,ve-

nykkeeksi" 1. ,,pujoksi". Kun ä ja ö täten oli-

sivat tulleet saamaan kaksi merkkiä päällek-

käin, niin S. ehdotti että <7:tä ja ö:tä merkittäisiin

merkeillä ob ja o?, joista jälkimäisen sittemmin

tanskan mukaan muutti o:ksi. Viimeinen kehitys-

aste (1870-luvulla) oli se, että hän alkoi uo, yö, ie

kaksoisääntiöt kirjoittaa merkeillä o, ja e, joiden

päälle pantiin piste. S. harrasti venykeasiaa suu-

rella innolla kirjoittaen asiasta ahkerasti sanoma-
lehtiin sekä pannen rahoja liikkeelle venykekirjo-

jen julkaisemista varten. Kaikkiaan ilmestyi täten

10 kirjaa ja kirjasta, joissa oli venykekirjoitusta
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käytetty, niiden joukossa muutamia koulujen

oppikirjojakin. Viimeinen oli S : n oma ,,Nitir

Naeitae nitelmiae. vseitelmise, vestelmise, sotiol-

niia. sovinto" (1880). joka sisältää S:n uskon-

tunnustuksen useimmissa niissä asioissa, joita

hän eläessään oli ajanut. S:n venykeajatusta ei

voi .sanoa vääräksi, mutta hänen ehdottamansa

venykemerkki ei ollut käytännöllinen, jotapaitsj

hiin itse teki huononnuksia oikeinkirjoitukseensa;

näistä y. m. seikoista johtui venykekir joit uksen

häviö. S. teki muuten monta aloitetta sivistys

pyrintöjen alalla: näistä mainittakoon hänen toi-

mintansa maan ensimäisen suomenkielisen oppi-

koulun saamiseksi Jyväskylään ja sen pelasta-

miseksi, kun sen asema oli uhattu, samoin hänen
aloitteensa Jyväskyliin Suomalaisen kirjallisuu-

den seuran perustamiseksi sekä hänen har-

rastuksensa yliopiston aikaansaamiseksi Jyväs
kylään, jota varten lahjoitti pohjarahaksi 40.000

mk. S. kuoli 8 p. toukok. 1893. [Suomalaisen
tiedeakatemian pöytäkirjat 1911, T. siv. 2-29.]

E. N. S.

2. VVolmar Onni S. (1851-1913). maanvil-
jelijä, virkamies, edellisen poika: ylioppilas 1870

;

viljeli Ilolan ja Hovilan taloja Sysmässä; tuli

1879 Hovilaan perustetun meijeri- ja karjan-

hoitajakoulun johtajaksi; virkatalojen tarkasta-

jana Mikkelin läänissä 1883-89; toimi myöskin
ajoittain jäsenenä lisätyssä maanviljelyshallituk-

sessa; 1905-09 senaattorina ja maanviljelystoi:

mituskunnan päällikkönä, jossa toimessa olles-

saan pani vireille monta maataloudellista uu-

distusta erittäinkin opetuksen alalla sekä sai

maatalouden hyväksi käytettävät määrärahat
tuntuvasti lisätyiksi

;
otti aateliston jäsenenä

osaa useimpiin säätyvaltiopäiviin v:sta 1882 läh-

tien: oli jäsenenä useissa komiteoissa, in. m.

kunnalliskomiteassa 1890-luvulla ja puheenjohta-

jana Itä-Hämeen ja Mikkelin läänin maanviljelys-

seuroissa.

Schill [sil], Ferdinand von (1776-1809),

preussil. upseeri; oli 1806 mukana Auerstädtin
taistelussa, missä haavoittui: muodosti 1807 va-

paajoukon, jonka kanssa otti kunniakkaasti osaa

Oolbergin puolustamiseen
; tuli Tilsitin rauhan

jälkeen majuriksi ja vapaajoukostaan muodos-
tetun husaarirykmentin päälliköksi. Se yleinen

ihailu, jonka esineeksi hän urhoollisuutensa joh-

dosta oli joutunut, kohotti hänen itsetietoisuut-

taan ja hgrätti hänessä ajatuksen, että hänen
tehtävänsä oli vapauttaa Saksa Napoleonin val-

lasta. Kun Itävalta 1809 oli julistanut sodan
Napoleonia vastaan, lähti S. huhtik. sam. v.

rykinentteineen Berliinistä ja koetti julistuksilla

saada aikaan yleistä aseisiinnousua pakottaak-
sensa siten Preussinkin sotaan. Mutta yritys ei

onnistunut. Preussin kuningas tuomitsi anka-

rasti S:n menettelyn, ja tiimiin täytyi vetäytyä

Stralsundiin. Täällä hän kaatui 31 p. toukok.

taistellessaan sinne hyökännyttä tanskalais-hol-

lantilaista joukkoa vastaan. Yksitoista hänen

upseereistaan ammuttiin ja sotamiehet tehtiin

kaleeriorjiksi. S:n itsessään mieletön yritys vai-

kutti kuitenkin voimakkaasti kansallishengen

elpymiseen Saksassa. [Bärseh. „S:s Zug und
Tod" ja ..F. von S.".] ./. F.

Schiller [silar], II e t m a n n (1839-1902), saks.

pedagogi, professori G-iessenin, sittemmin yksityis-

dosentti Leipzigin yliopistossa. Schiller perusi

i

(S.H.) J. Ch. Fr. v. Schiller.

v. 1876 Giesseniin kymnaasiin kasvatusopillisen

seminaarin, jossa valmistettiin opettajia ylempiä

oppilaitoksia varten pääasiallisesti herbartilaisen

opetusopin periaatteiden mukaan. Myöhemmin
hän näyttää siirtyneen enemmän YVundtin kan-

nalle kasvatusopillisessa tutkimuksessa. Tunnettu
on S:n ..Lehrbueh der Geschichte der Pädagogik",
jota on käytetty kurssikirjana meidänkin yliopis-

tossamme, ja hänen Ziehenin kanssa yhdessä toi-

mittamansa „Sammlung von Abhandlungen aus

dem Gebiete der pädagogische Psyehologie und
Physiologie". \t. 8.

Schiller [siter], Johann Christoph
Friedrich von (1759-1805), saksalaisten

mielirunoilija ja Goethen
jälkeen suurin kirjailija,

synt. 10 p. lokak. 1759

Marbachissa VVurttember-

gissä. Hiilien isänsä oli

rykmentinlääkäri, sittem-

min värväysupseeri ja

metsäherra. vViirttember-

gin herttuan, Karl Euge-
nin toimesta S. pääsi 1773
Karlsruhen sotilasakate-

miaan, jossa hänet vastoin

tahtoaan pakotettiin lääke-

opilliselle alalle. Nuoru-
kaisen harrastukset koh-

distuivat näet jo nyt kir-

jallisuuteen ja filosofiaan,

ja kaikki loma-aikansa
hän käytti kirjallisiin töi-

hin. Niinpä hän, samalla kuin 1780 valmistui
rykmentinkirurgiksi. sai käsistään ensimäisen
murhenäytelmänsä ..Die Räuber" (suom.), jonka
hän julkaisi omalla kustannuksellaan 1781 ja

joka enemmän kuin mikään muu samanaikuinen
teos kuvastaa ajan vallankumouksellista henkeä.
Jo tällä teoksellaan S. osoittautui synnynnäi-
seksi näytelmänkirjoittajaksi. Samoihin aikoihin
hän julkaisi nuoruudenaikuiset runoelmansa ni-

mellä ..Anthologie". joissa ilmenee runollista

intomielisyyttä. hurjuutta ja synkkää epätoivoa.

Niin vähäinen kuin S:n kokemus vielä elämästä
ja ihmisistä olikin, esiintyi hän näissä teoksis-

saan vapauden runoilijana, joka Rousseau'n hen
keen paljastaa sen Jyrkiin ristiriidan, mikä val-

litsee alkuperäisen ja puhtaan ihmisluonnon ja

turmeltuneen yhteiskunnanjäsenen välillä. S:n
mielipiteet herättivät hänen herttuallisen suosi-

jansa paheksumista, ja kun tämä kielsi häneltä

kaiken kaunokirjallisen toiminnan, pakeni hän
1782 Stuttgartista. Vaikka hän siten joutuikin

vaikeaan taloudelliseen asemaan, jatkoi hiin

suurella innolla kirjallista työtänsä ja julkaisi

tasavaltaista hallitusmuotoa ihannoivan murhe-
näytelmänsä ..Die Verschwörung des Fiesco zu

Genua" (1783). Saatuaan teatterirunoilijan toi-

nien Mannheimin teatterissa (1784), jossa

..Fiesco'' oli esitetty, hän sepitti näyttämöllä ta-

vattoman räikeästi vaikuttavan porvarillisen

murhenäytelmänsä ,,Kabale und Liebe" (1784).

joka kuvaa säätyennakkoluuloja ja vallassa ole-

vien siveellistä turmelusta. Mannheimissakin S.

työskenteli tukalien taloudellisien olojen pai-

nostamana, mutta hänen rakkaussuhteensa lah-

jakkaaseen Charlott e v o n K a 1 b iin (ks. t.)

antoi uutta lentoa luinen runoudelleen, ja sen
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jälkeen kuin hän oli tutustunut Weimarin hert-

tuaan, Karl Augustiin, koitti hänelle valoisampi

aika. Dresdenissä ja Leipzigissä, jossa hän
vietti pari onnellista vuotta Körnerin perheessä,

hän sai muutamia ystäviä, jotka opettivat häntä

näkemään elämää valoisammalta puolelta, ja si-

ten tästä yhteiskuntaa uhittelevasta vallan-

kumousmiehestä kehittyi humaani reformaattori.

Näiden onnellisempien vaikutusten alaisena S.

sepitti pienen mielenkiintoisen romaaninsa ..Der

Geisterseher" (1786) sekä näytelmän „Don Car-

los" (1787), joka sekä sisällykseltään (S. ihan-

noi siinä ystävyyttä sekä valtiollista että uskon-

nollista vapautta) että runomuodollaan (ensi ker-

taa S. käyttää sinä viisijalkaista jambia) to-

distaa hänen siirtyneen uuteen kehityskauteen.

Y. 1787 S. muutti \Veimariin, jossa kirjalli-

suutta harrastava hovipiiri otti hänet suosiolli-

sesti vastaan. Lähinnä seur. vuosina hän antau-

tui historian. Kreikan kirjallisuuden ja Kantin
filosofian tutkimiseen. Miten syvästi hän oli

eläytynyt antiikin kauneusmaailmaan, todista-

vat runoelmat ..Die Götter Griechenlands" ja

,,Die Kiinstler". Historiallisilla tutkimuksillaan
..Gesehichte des Abfalls der Vereinigten Nieder-

lande" (1788) ja ..Gesehichte des dreissigjähri-

gen Krieges" (1791) S. on vaikuttanut uraa-

uurtavasti uudenaikaiseen historian tutkimiseen.

V. 1789 hänet nimitettiin historian professo-

riksi Jeiian yliopistoon ja 1790 hän meni nai-

misiin Charlotte von Lengefeldin
kanssa. Sairastaessaan kovaa rintatautia. joka

mursi hänen terveytensä koko loppuiäksi. S. yhä
enemmän syventyi Kantin filosofiaan, ja saa-

tuaan runoilija Baggesenin välityksellä Tanskan
rahamiehiltä 3 vuodeksi 1.000 taalarin suuruisen

kannatusrahan, jota pitennetti n vielä muuta-
miksi vuosiksi, hän saattoi 1792-95 kirjoittaa

käänteentekevät esteettis-filosofiset teoksensa:

..f^ber die tragische Kunst". ,,ttber Anmut und
VVurde", ,,tJber die esthetische Erziehung des

Menschen", „t?ber naive und sentimentalisohe

Dichtung", joissa hän tuo esille sen mielipiteensä,

ettei taide ole moraalin nöyrä palvelija, vaan
ihmiskunnan opettaja, joka esteettisen kasva-
tuksen kautta puhdistaa ja jalostaa ihmismieltä,
niin että se omasta halustaan tahtoo saavuttaa
siveellisen ihanteen. — Ruvetessaan toimitta-

maan aikakauslehteä ,,Die Horen" (1794-97) S.

pyysi Goetheä avustajakseen, ja siten sai alkunsa
näiden kahden suuren runoilijan välinen ystä-
vyydenliitto, joka kauneudessaan on ainoa laa-

tuaan ja joka vaikutti hedelmöittavästi kum-
mankin kehitykseen. Se antoi uutta virikettä
S:n runotuotannolle ja osoitti, että hänen
tieteellinen toimintansa oli ollut vain kiertotie,

joka varmasti johti hänet varsinaiselle alalleen.

Se antoi myös aihetta Goethen ja Schillerin

väliseen vilkkaaseen yhteistyöhön, jonka näky-
vinä tuloksina olivat m. m. silloisen kirjallisen

elämän epäkohtia ruoskiva epigrammikokoelma
..Xenien" (1797) sekä elämäkerrallis-kriitillinen

teos „Winckelmann und sein -lahrhundert" (1805),
Tämän ystävyysliiton innostamina syntyivät myös
kummankin kauneimmat ja kuuluisimmat runot
ja balladit, joita he julkaisivat S:n toimitta-

massa „Musenalmanach"issa (1795-1800). Var-
sinkin S:n tämänaikuiset eepillis-lyyrilliset runot,
joita ehkä parhaiten voisi nimittää romansseiksi.

ovat sekä voimakkaan kielensä että taiturimai-

sen runomuotonsa puolesta mestariteoksia, käsi-

tellen useimmiten jotakin kantavaa aatetta

(,,Der Handschuh". ,,Die Kraniche des Ibykus",
,,Der Kampf mit dem Drachen" y. m.). Kaik-
kein korkeimmalla asteella seisoo ,,Das Lied von
der Glocke" (suom. A. Oksanen). — 12-vuotisen

vaitiolon jälkeen alkaa uusi kausi S:n draa-

mallisessa tuotannossa; hänen nuoruudenaikais

ten näytelmiensä tulinen voima, taiteellinen kyp-

syys J a tosirunollisuus ovat yhdistyneet nyt
sopusointuiseksi kokonaisuudeksi. Ensimäinen näi-

den näytelmien sarjassa oli suureksi suunniteltu,

kolmiosainen historiallinen draama 30-vuotisen

sodan ajoilta „Wallenstein'' (1798-99), jossa S.,

luomalla traagillisen luonnekuvan tästä suu-

resta sotasankarista, on koettanut ratkaista vai-

keaa psykologista tehtävää, täysin kuitenkaan
onnistumatta. Paljon kiitollisempaa draamallista

aihetta hän käsittelee seuraavassa näytelmässään
..Maria Stuarfissa, joka valmistui 1800 S:n
muutettua Weimariin. Tämä draama, jossa on

runsaasti vaikuttavia kohtauksia sekä psykolo-

gisesti mielenkiintoisia kohtia, on ehein S;n tuot-

teista. Loistavan menestyksen saavutti roman-

tillinen ,,Die Jungfrau von Orleans" (1801), joka

häikäisevästä lyyrillisyydestään ja draamalli-

sesti vaikuttavasta lopustaan huolimatta on
motiveeraukseltaan heikko. Näytelmässään ,,Die

Braut von Messinä" (1803) S. on koettanut ra-

kentaa sillan uudenaikaisen ja antiikkisen murhe-
näytelmän välille, ja hänen runollinen muodon-
käsittelynsä kohoaa korkeimmilleen sen ihanissa,

lyyrillisissä kuorolauluissa. Kansanomaisin S:n
näytelmistä, jossa hän jälleen palaa historian tai

ainakin taruhistorian alalle, on ,,Wilhelm Teli"

(1804). Kuvaamalla Sveitsin kansan sankaril-

lista taistelua vieraita sortajia vastaan hän tah-

toi nostattaa mielet taisteluun Saksan vapautta-

miseksi. Tämä näytelmä oli S:n viimeinen, sillä

hän ei ennättänyt valmistaa ,,Demetrius" näy-

telmäänsä, jonka aihe oli puolalais-venäläinen.

Kesken työsuunnitelmia ja miehuuden kukois-

tusta kuolema katkaisi hänen elämänsä Weima-
rissa 9 p. toukok. 1805.

S. on yhdessä Goethen kanssa saks. kansal-

lisdraaman luoja. Hän on todellinen kansallis-

runoilija, joka tulkitsee oman aikansa suuria,

yleisiä aatteita, singahuttaen vihansa kaikkea

alhaista vastaan, haltioituen elämän ihanteellis-

ten ilmiöiden puolesta ja temmaten aikalais-

tensa mielet mukanansa. Tosin hän antaa kauno-

puheisuutensa viekoitella itseänsä liialliseen

monisanaisuuteen ja laajuuteen. Mutta hänen

kielensä on aina selvää, voimakasta, usein roh-

keaa, kuvarikasta. poljennollista ja vaihtelevaa.

Välittömänä lyyrikkona hän harvoin onnistuu;

sensijaan hän on suuri oodi- ja mieterunoili-

jana. — S:n kootut teokset julkaisi hänen ystä-

vänsä Körner (12 nid. 1812-15). Hänen kirjeen-

vaihtonsa Goethen kanssa julkaistiin 1828-29.

W. v. Humboldtin kanssa 1830 ja Körnerin

kanssa 1847. S :n muistoksi on perus-

tettu useita seuroja (..Schillerverein")
;

varsin-

kin on mainittava ..Schillerstiftung" Dresde-

nissä (1859), perustettu lahjakkaiden ja varat-

tomien saks. runoilijoiden avustamiseksi. Niin-

ikään on Weimarissa v ;sta 1889 Goethe-arkis-

ton yhteydessä Schiller-arkisto tutkijain käytet-
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tävänä. — S:n elämäkertoja ovat julkaisseet

m. m. Carlyle; Scherrj Karoline v. Wolzogen,
Goedecke, Duntzer, Ilepp, Wychgram. [S:n teok-

sista ou suomennettuna ilmestynyt : ..Kavaluus ja

rakkaus" (A. Oksanen 18G3), ..Orleansin neitsyt"

(E. \vellan. 1875), »Wilhelm Teli" (Eino Leino,

1907), „Fiesko" (1908), ..Rosvot" (J. Siljo 1915).
Suonien kansallisteatterissa on edellisten lisäksi

(„Fieskoa" lukuunottamatta) esitetty ..Maria

Stuart", ja ..Don Carlos". 77. Kr-n.
Schiller-palkinto [siter-J, Keisari Wilhelm l.n

1859 perustama kunniapalkinto kaunokirjallisista,

vaoinkin draamallisista teoksista. 3,400 l!mk:n
suuruinen palkinto oli annettava joka kolmas
vuosi erityisen komitean ehdotuksesta parhaan
traagillisen tuotteen tekijälle. V. 1901 määräyk-
set muutettiin niin. (>1tä palkinto annetaan vain
joka kuudes vuosi, mutta suuruudeltaan kaksin-
kertaisena, ja että kahdentoista viimeksi kulu-

neen vuoden draamallinen tuotanto on otettava

huomioon. -Joskin vakavaluonteisel draamat, ensi

sijassa tulevat kysymykseen, voidaan se myös
antaa muista etevistä runoteoksista, .lonkiin ker-

ran on palkinto jaettu kahden tai kolmenkin
runoilijan kesken. Ensi kerran (1863) sen sai

Hebbel. sen jälkeen ovat siitä osallisiksi tulleet:

A. Lindner, Geibel, F. Nissel. Anzcngruber, Wil-
hrandt, Wildenl>meh, Heyse, Fontane, Groth,
llardt, Schönherr. 77. Kr-n.
Schilling [sil-J ks. K i 1 1 i n k i ja S h il-

I i n g,

Schilling [sil-J, Johannes (1828-1909),

saks. kuvanveistäjä: opiskellut Rietsehelin joh-

dolla Dresdenin taideakatemiassa, jonka profes-

sorina hän oli 1868-1906. S. on tullut tunnetuksi
uusklassilliseen henkeen tekemistään, päivän eri

hetkiä esittävistä ryhmäkuvista (Briihlin teras-

seilla Dresdenissä) sekä hyvin lukuisista, mutta
arvoltaan vaihtelevista monumentaaliveistoksis-
taan, joista pääteos ou ransk.-saks. sodan jäl-

keen Saksan valtakunnan midestiperustamisen
kunniaksi Niedenvaldiin pystytetty iso kansallis-

muistomerkki (1877-84). Dresdenissä on erityi-

nen S. -museo. (E. R-r.)

Schilling-Canstadt [sil- -st-], Paul von
(1786-1837), synt. Tallinnassa, ven. upseeri, sähkö-
lennättimen keksijöitä. S. otti ratsumestarina
osaa vv:n 1812-14 .sotatapahtumiin. Hän suun-
nitteli laitteen, jolla voitiin magneettineulaa
mielin määrin oikealle tai vasemmalle poikkeut-
tavan elektromagnetismin avulla lähettää sana
paikasta toiseen. Tätä lennätintä mallina pitä-

mällä Cooke ja Wheatstone rakensivat Englan-
nissa 1837 patentin saaneen sähkölennättimensä.

(U. 8:n.)
Schillings [sil-J, M a x (s. 1868). saks. sävel-

täjä, toimii i v : st a 1908) Stuttgartissa ..kenraali-

musiikinjohtajana". Säveltänyt oopperoita wag-
nerilaiseen tyyliin („Moloch" 1906 y. m.), sekä
orkesteriteoksia, lauluja y. m. 7. K.
Schillmarck [sil»m rl:/, Xils 1 1745-1804).

taidemaalari, mainitaan opiskelleen P. Kjell

strömin johdolla Tukholmassa, asui kuolemaansa
saakka Loviisassa. S. kuului 1700-luvulla ani

harvoihin Suomessa toimineisiin maalareihin,
jotka taiteellisille lahjoilleen olivat saaneet jon-

kun verran kotiluutusta. Hän on etupäässä teh-

nyt maamme säätyhenkilöiden muotokuvia, joita

vielä on siellä täällä säilynyt enimmäkseen yksi-

tyisten hallussa. Hän on myöskin, vaikka vä

hemmällä menestyksellä, maalannut maisemia,
jotka yleensä ovat vain ajan tyyliin tehtyjä dile-

tanttimaisia näköalakuvia. Ateneumissa on joita-

kuita S:n maalauksia. E. R-r.

Schiinkevitsch, V 1 a d i m i r M i h a i 1 o v i t s

ks. S i m k e v i t s.

Schimper [simparj. 1. Karl Friedrich
S. (1803-67), saks. kasvimorfologi. Ajoittain do-

senttina Miinchenissä 1828-42. Varsinkin keksi-

mällä selvän, 1834 esitetyn lehtiasentoteorian S.

tuli yhdeksi uudemman kasvimorfologian perus
tajista.

2. Wilhelm Philip S. (1808-80). samma
lentutkija ja kasvipaleontologi. edellisen serkku,
professorina Baselissa v:sta 1872. Matkusti sam-
maleita tutkien useimmissa Euroopan maissa
Hiilien huomattavimmat teoksensa ovat: ..Bryo-

logia europasa" (1836-55, 6 os„ 640 kuvataulua)
ja ..Synopsis museoruni europa?orum" (1860).

3. Wilhelm S. (1856-1901), kasvitieteilijä.

edellisen poika, professorina Bonnissa v :sta 1886.

Baselissa v:sta 1898. Tutki ensin tärkkelys- ja

valkuaisjyväsiä, värihiukkasia y. m., sittemmin
tehdessään matkoja tropiikeissa, varsinkin kasvi

ekologisia kysymyksiä. Pääteos „Pflanzengeo-
graphie auf physiologischer Grundlage" (1898).

K. L.

Schinkel [sirjkalj, Berndt v o n (1794-1882)

.

ruots. historiallisten asiakirjain kerääjä; tuli

1823 kuningas Kaarle XIV .Juhanan ordo-

nanssiupseeriksi ; sai toimekseen tehdä otteita

kuninkaallisen kabinetin ja kuninkaan yksityi-

sestä kirjekokoelmasta samalla kuin hänellä oli

tilaisuus kirjoittaa muistiin kuninkaan ja mui-
den ajan tapauksiin osaa ottaneiden henkilöitien

suullisia tiedonantoja. S:n kokoelmat julkaistiin

sittemmin nimellä „Minnen ur Sveriges nyare
historia, samlade af B. von S." (1852-83):' ne

ovat tärkeä Ruotsin uudemman historian lähde.

J. F.

Schinkel [sirfcalj, Karl F r i e d r i ch (1781-

1841), saks. arkkitehti ja taidemaalari, uusklassil-

lisuuden etevin edustaja Saksassa, opiskeli raken

nustaidetta Berliinin rakennusakatemiassa ja

F. Gillyn (1771-1800) luona, jonka aatteiden

toteuttaja hänestä tuli; prof. 1820, Oberlandes-

baudirektor 1839. Ulkomaanmatkan (1802-05) jäl-

keen S:n Gropiukselle valmistamissa dioraamoissa
ja panoraamoissa sekii myöhemminkin monissa

rakennusehdotelniissa, m. m. Berliinin tuomio
kirkkoa varten 1815 laaditussa, ja muutamissa
suoritetuissakin klassillisen hengen jalostamissa

töissä esiintyvä goottilaisen tyylin ihailu ei kum-
minkaan johtanut mihinkään keskiaikaisten tyy-

lien kypsymättömään renesanssiin. Ajanhengen
vaatimuksesta S:n taiteellinen suunta tuli ole-

maan läpeensä klassillinen. Roomalaisista ja

barokki-lisistä puhdistettuna taide jakoko yhteis

kuntakin oli uudistettava kreik. henkeen, kreik

tyylin ihannemuodoissa tuli vapaussotain jälkeen

uuden Preussin pääkaupungin julkirakennusten
Inhota ilmoille. S:n eiisim u:i i beilnnil Iisi i

päätöitii. joissa vapaasti käsitelty kreik. tyyli

oli sovitettu uusiin tehtäviin, ovat: 1815 aloitettu

uusi pää vahti. 1S17 aloitettu Sehauspielshaus ja

1825 aloitettu vanha museo (etuhallissa S :n seinä

maalauksia), antiikin ja markkilaisen tiiligotii

kan yhteensulattamisyrityksenä syntynyt Wer-



945 Schinopsis—Schjerfbeck 946

derin kirkko ja kauttaaltaan holvattu terrakotta-

koristeinen rakeiinusakatemia 1832-35. S:ii kir-

kollinen päätyö, Potsdamin sentraalirakenteinen

Nikolainkirkko, sai muhkean, Persiuksen päät-

tämän kupolinsa vasta 1842-50, »S:n kuoleman
jälkeen. S:n rakennusten lukumäärä Berliinissä,

sen lähistöllä ja ulkopuolella nousee yli 80 :n;

mutta vieläkin paremman kuvan S:n harvinaisesta

lahjakkuudesta ja luomakyvystä antavat hänen
kirjoituksensa ja toteuttamatta jääneet rakennus-
suunnitelmansa (esim. teoksessa ,,Werke der höhe-

ren Baukunst" : Kreikan kuninkaallinen linna

Akropoliilla. Venäjän keisarinnan Krimille suun-

niteltu huvilinna Orianda), teätteridekoratsioninsa

(,,Taikahuilun", vieläkin käytännössä), arkkiteh-

toniset maisemakuvansa (esim. ,,Kreikan kukois-

tus") sekä sommitelmansa sisustus- (stukki-, koris-

tusmaalaus-, huonekalu- y. m.) töitä varten. Oppi-
laat, Stiiler, Straek y. m. jatkoivat 1860 loppu-

puoleen saakka mestarinsa työtä; kirjallisen

muistomerkkinsä suunta sai Bötticherin 1843 jul-

kaisemasta ,,Tektonik der Hellenen" nimisestä
teoksesta. [Ziller, »Schinkel" (1897); Tucker-
mann, ,,Schinkels literarische Tätigkeit" (1879).

1

U-o N.
Schinopsis, Anacardiacece-heimoon kuuluva

suku, etelä-ameriikkalaisia puita, joista saadaan
quebrachoa (ks. t.).

Schirmer [sirmar], Johann Wilhelm
(1807-63), saks. taidemaalari ja radeeraaja;

W. Schado\vin oppilas Diisseldorfin taideakate-

miassa. S. oli maisemamaalaaja, joka aluksi

Lessingin vaikutuksen alaisena esitti romanttisen
tunnelmallisia luonnonkuvia ja josta sittemmin
rtalian-matkan jälkeen tuli historiallis-tyylittele-

vän maiseman pääedustajia Saksassa. Hänen
viimeaikaisia, kuuluisimpia maalauksiaan ovat
raamatulliset maisemat esim. Berliinin kansallis-

galleriassa. S., jonka opettajatoiminta oli huo-
mattava, oli v:sta 1839 professorina Dussel-

dorfissa ja v:sta 1854 Karlsruhen taideakatemian
johtajana. E. Kr.

Schirren [sirsn], Karl (1826-1910), histo-

riantutkija, oli Riiasta kotoisin ja tuli 1858 his-

torian professoriksi Tarton yliopistoon, mutta
kun hän rohkeasti ja taidolla esiintyi siihen

aikaan alkavaa Itämeren-maakuntain venäläistyt-

tämistä vastaan, julkaisten m. m. 1869 tunnetun
kirjansa ,,Livländische Antvvort an Herrn Juri
Samarin", erotettiin hänet professorinvirasta.

Hän siirtyi sen jälkeen Saksaan, jossa 1874 tuli

professoriksi Kieliin. S. oli lahjakas historian-

tutkija, jonka teoksista tässä mainittakoon

:

,,Jordanes und Kassiodor" (1858), ,,Quellen zur
Geschichte des Untergan»s livländischer Selb-

ständigkeit" (8 osaa, 1861-81), „Die Kapitula-
tionen der livländischen Ritter- und Landschaft"
(1865) ; hänen kuolemansa jälkeen painettiin

..Charaktere und Menschheitsprobleme'' (1912) ja

,.Zur Geschichte des Nordisehen Krieges" (1913).

7v. G.

Schisma [sk-/, m us., on pienin intervalli, joka
esiintyy akustisissa sävelkorkeuslaskuissa. Se on
pytagoralaisen ja syntonisen komman erotus,

noin 1
/io syntonisesta kommasta. Käytännössä

ei korva voi s: aa erottaa (esim. C-duurissa a-sä-

veleen johtava korkea gis ja g-säveleen johtava
matala as). Jotenkin s:n veroinen on erotus
puhtaan ja tasavireisen kvintin välillä. Kahden

kertaisen s:n erotus on selvästi tuntuva (esim.

viulun g-kieli ja vastaava pianon sävel, jos a-

kieli on viritetty pianon mukaisesti). /. Ä'.

Schistostega ks. L o i s t o s a m m a
. 1.

Schizomycetes ks. Bakteerit.
Schizophyceae ks. Sinilevät.
Schizophyta, ,.jakokasvit", tällä nimellä yh-

distetään usein yhdeksi ryhmäksi bakteerit
ja sinilevät, joiden molempien alhaisten kas-
vien ainoa lisääntymistapa on suvuton lisäänty-

minen (jakautuminen).
Schizopoda ks. K i 1 p i ä y r i ä i s e t.

Schjelderup fsclle-J, Gerhard (s. 1859).

norj. säveltäjä, Massenefn oppilas, asuu Dres-
denissä v:sta 1896. Säveltänyt oopperoita (m. m.
„Sampo"-nimisen satudraaman) , sinfonian, jousi-

kvartetin y. m. Julkaisi Griegin elämäkerran
(1903; saksankielisenä laajennettuna painoksena
1908). 1. K.
Schjerfbeck [serfbek], 1. Svante Magnus

(s. 1860), arkkitehti, antautui heti, suoritettuaan
diplomitutkinnon polyteknillisessä opistossa(1881)

yleisten rakennusten ylihallituksen palvelukseen

ja on tässä virastossa nykyään v. t. yliarkkiteh-

tina v:sta 1914. S:n ensimäinen työ oli Suo-
men sotalaitoksen reservikasarmit 1882, sittem-

min hänen erikoisalanaan olivat koulut ja sairaa-

lat (m. m. Pitkäniemen suuri keskuslaitos 1894 ja

yliopiston klinikan uutisrakennukset 1910-11).

Suorittanut Baaseporin, Kastelholman, Kuusis-
ton ja Käkisalmen linnaiu mittaukset ja kor-

jauspiirustukset 1887-88, Turun tuomiokirkon
korjaustöiden toimikunnan jäsenenä kirkon res-

taureerausehdotuksen 1894-96; rakentanut tie-

teellisten seurain talon Helsingissä (1897), saa-

nut II :n palkinnon Turun kirkkokilpailussa.

toiminut opettajana Helsingin teollisuuskoulussa

1881-91, tyyliopin ja käsivaraispiirustuksen opet-

tajana Ateneumin keskuskoulussa v:sta 1881.

2. Helen e S of i a S. (s. 1862), taidemaalaa-
jatar, edellisen sisar, opiskellut Suomen taide-

yhdistyksen piirustuskoulussa v:sta 1873 ja A.
v. Beckerin yksityisatelieerissa Helsingissä, jat-

kanut opintojaan valtion matka-apurahalla 1880-

82 ja 1883-84 Pariisissa ja Bretagnessa sekä taide-

yhdistyksen ylimääräisellä apurahalla 1886-87 Pa-
riisissa (Colarossi'n akatemiassa sekä m. m. Pu-
vis de Chavannes'in johdolla) ja Englannissa,

Hovingin stipendillä 1888-90 Italiassa ja Englan-
nissa. S. sai 1882 ja 1886 valtion henkilökuva-

maalauskilpailussa lisäpalkinnot tauluistaan ..Lin-

köpingin vankilan ovella v. 1600" ja ,,Wilhelm
von Schvverinin kuolema" sekä kolmannen mita-

lin Pariisin maailmannäyttelyssä 1889. Paitsi

historiakuvia ja Ruotsinpyhtään kirkon alttari-

taulua ,,Kristuksen ylösnousemus" (1898) S. on
pääasiallisesti maalannut laatu- ja henkilökuvia,

jotka esittävät sekä uiko- että kotimaisia aiheita.

Hänen aikaisemmat maalauksensa, kuten esim.

..Toipuva pienokainen" (1888, Ateneumissa), osoit-

tavat vaikutusta Ranskan 1880-luvun taiteesta.

Myöhemmässä, sairaalloisuuden vuoksi verraten

harvalukuisessa tuotannossaan (esim. ,,Puku-
kuva", 1909. Ateneumissa) S. on itsenäisesti ke

liittänyt taidettaan koristeellisempaan ja maa
lauksellisempaan suuntaan. Puvis de ChavannesMn
oppilaana olion hän on saavuttanut muotojensa ja

väripintojensa yksinkertaistetun käsittelyn. Aa-
vistuksellisen hienossa viiri- ja valohiiniytunnel-
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massaan hän muistuttaa Vilh. Eammershejtä.
Suomen naistaiteilijoista S. on ainoita, jonka

teokset harvinaisessa määrin ilmaisevat horkkaa
sielukkaisuutta ja persoonallista tyyliä. — Ulko-
mailla oleskellessaan S. teki lukuisia, hyviä jäl-

jennöksiä ivaltion omistamia 7 kappaletta Ate-

neumissa). Vv. 1892-93 ja 1896-97 S. hoiti ope-

tusta Taideyhdistyksen piirustuskoulun maalaus-
atelieerissa Helsingissä ja oli 1894-1902 sam. kou-

lun malliluokan opettajana. E. R-r.

Schlagintweit [slugintväit] , viisi veljestä.

saks. tiedemiehiä, joista varsinkin kolme, Ii e r-

mann (1826-82), Adolf (1829-57) ja Ro-
bert (18:53-80; aateloidut 1859), on saavuttanut
huomattavan nimen Intian ja Keski-Aasian vuo-

ristojen tutkijoina. Molemmat ensinmainitut
tutkivat aluksi v:sta 1846 alkaen Alppeja (,.Uu-

tersuchungen iiber die physikalische Geographic
der Alpen", 1850; ,,Neue Untersuchungen", 1854).

kunnes kaikki kolme Preussin hallitsijan ja Itä-

Intian komppanian toimesta 1854 lähtivät In-

tiaan. Aasiassa he viipyivät v :een 1857. tutkien

Intiaa ja tehden sieltä käsin osaksi viidessä

osaksi yksitellen retkiä Himalajalle, Karakoru-
niille (Hermann ja Robert tällöin ensimäisinä eu-

rooppalaisina kulkivat. Kuenlunin poikki). Tibe-

t iin, Sikkimiin, Assamiin, Afganistanin raja-

vuorille y. m. Matkalla Jarkandissa Adolf S.

vangittiin ja surmattiin Kasgarissa. — Retki-

kunnan arvokkaat tieteelliset tulokset on jul-

kaistu teoksissa ..Results of a Scientific mission

to India and High Asia" (1860-66, 4 nid.) ja

..Reisen in Indien uud Hochasien" (1869-80). —
Myöhemmin, 1869-80, Robert von S. teki kaksi
matkaa Pohjois-Ameriikkaan, joiden tuloksia ovat

m. m. julkaisut ..Die Pacific-Eisenbahn" (1870).

..Kalifornien*' (1871), ,,Die Mormonen" (1874),

..Santa Fe- und Siidpacificbahn" (1884).

(E. E. K.)
Schlatter [Matot], Adolf is. 1852), saks.

evankelinen teologi; tuli 1888 professoriksi

Greifswaldiin, 1893 Berliiniin ja 1898 Tiibin-

geniin, edustaa ..raamatullista suuntaa" |ks. t.l.

lliinen teoksistaan ovat mainittavat: „Der Glaube
im N. T." (1885). „Die Theologie des N. T."

(2 nid.. 1900-11), ..Das christliche Dogma" (1912).

E. K-a.

Schlegel [sleg9lj. 1. August W i 1 h el m
von S. (1767-1845). saks. filologi, kriitikko ja

runoilija, joka yhdessä veljensä Friedrichin

kanssa oli romanttisen koulun perustaja Saksassa.

Paitsi siroja, muotokauniita. mutta sisällyk-

seltään laihoja ja teennäisiä runoja ja antiikkis-

henkistä murhenäytelmää ..Ion" (1803) S. jul-

kaisi useita esteettisiä teoksia: ..Coinparaison

entre la Phedre de Racine et celle d'Euripide"

(1807), ..Vorlesungen iiber dramatische Kunst und
Litteratur*' (3 ns.. 1809-11), „Vorlesungen iiber

Theorie und Geschichte der bildenden Kunste"
(1827), sekä toimitti yhdessä veljensä kanssa aika-

kauskirjaa „Athenäum" (1798 1800), joka kriitilli-

senä äänenkannattajana saavutti varsin pian huo-

mattavan aseman. Suurimman merkityksensä s.

saavutti kuitenkin Shakespearen -käännöksillää n

(1797-1810), joilla vielä tiiliäkin päivänä on suuri

arvo. Hän on myös mestarillisesti kääntänyt
Calderonin (»Spanisches theater". 1803-09), Dan-
ten. Petrarcan. Arioston ja Tasson teoksia sekii

kreik.. lat. ja int. runoteoksia (..Bhagavad

*
' itä". 1823; ..Kämäyana". 1829). S. kuului

M:me de Staelin Lähimpään piiriin ja seurasi

luinen lastensa opettajana mukana hänen mo-
nilla matkoillansa, saaden häneltä paljon vaiku-

tuksia. Hänen kuolemansa jälkeen S. toimi pro-

fessorina Bonnissa (v:sta 1818), antautuen yhä
enemmän filologisiin tutkimuksiin, joiden hedel-

mistä ovat erikoisesti mainittavat ..Observations

sur la langue et la litterature provencale" (1818).

aikakauskirja ..Indische Bibliothek" (3 OS., 1823

30) sekä „Bhagavad-Gltä" ja ..Kämäyana" jul-

kaisut (viimemainituilla julkaisuillaan S. Sak
sassa perusti muinaisintialaisen kirjallisuuden

tieteellisen tutkimisen). Hän oli ensi kerran nai-

misissa henkevän Karoline M i c h a e 1 i s in

kanssa, joka otti osaa S:n Shakespearen-kään-
nöksiin (vrt. S e li e 1 1 i n g).

2. F r i e d r i c li v o n S. (1772-1829). edellisen

veli, saks. kirjailija, esteetikko ja kirjallisuus-

historioitsija. Opiskeltuaan aluksi lakitiedettä

hän antautui kokonaan kirjallisuus- ja taide-

opintoihin, tutkien varsinkin Kreikan muinai-
suutta (..Von den Schulen der griechischen Poe-

sie", 1794). mutta jouduttuaan veljensä, August
"Vvilhelmin. ja tiimiin ystävien piiriin hiin yhdessä
heidän kanssaan perusti romanttisen koulun sekii

sen äänenkannattajan „Athenäum"in (1798-18001.

jossa hän kirjallisuusarvostelijana ajoi rohkeasti

ja johdonmukaisesti periaatteitausa. Suurimman
huomion hän veti puoleensa ..Lucinde" nimisellä

aistillisella tendenssiromaanillaau (1799), joka

taiteellisessa suhteessa ei kohoa korkealle, yhtä
viiluin kuin S:n murhenäytelmä ..Alarkos" (1802).

mutta jolla psykologisena ajankuvauksena on

silti merkityksensä. V. 1802 S. matkusti Parii-

siin taidetutkimusten vuoksi ja syventyi samalla

Persian ja Intian runouden tutkimiseen, jonka
tuloksena on kypsin hänen teoksistansa : „"Cber

die Sprache und Weisheit der Indier" (1808).

S., joka myöhemmin kääntyi katoliseen uskoon,

toimi sitten Wienissä hovi- ja valtiokanslian

sihteeriini. julkaisten valtiollisia julistuksia

Napoleonia vastaan, toimittaen ..Armeezeitung"

nimistä lehteä ja sepittäen isänmaallisia runoja.

S. oli nyt muuttunut mielipiteiltään vanhoilli-

seksi, ja tämä kannanmuutos ilmenee monissa
kohdin hänen teoksessansa „Geschichte der

alten und neuen Litteratur" (1815). Vielä hänen
kuolinvuotenaan ilmestyi ..Philosophie der Ge-

schichte" (2 os.) ja seur. v. „Philosophische Vorle

sungen, insl esondere iiber die Philosophie der

Sprache und des VYoiies". s. oli aaterikas

mies. mutta häneltä puuttui kestävyyttä. Krii-

tikkona hiin oli terävä, mutta usein liian per

soonallinen. Runoilijana hiin ei ollut omaperäi-

nen kyky enemmän kuin hänen veljensäkään ; afo-

rismeissaan hän onnistui parhaiten. — S. oli nai-

misissa lahjakkaan Dorothea von S:n (Mo
-es Mendelssohnin tyttären) kanssa, joka kirjai

lijana niinikään on tunnettu. (//. Kr-n.)

Schlegel [slegalj, Christian Hiero n y-

mus von (1755 t. 1757-1842), syntyisin Jenasta,

iossa tuli ylioppilaaksi; tuli yliopistotutkinnot

suoritettuaan n. v. 1780 Yironmaalle kotiopetta-

jaksi; toimi myöhemmin pappina Mohilevin kau-

pungissa ja virkamiehenä Pietarissa. V. 1787

hän julkaisi „Teutscher Merkur" nimisessä aika

kauskirjassa K! virolaista kansanlaulua (3 viroksi,

muut käännöksenä), ollen siten ensimäisiä, joka
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kiinnitti ulkomaalaisten huomiota virolaiseen

kansanrunouteen. //. O.

Schlegel [slegal], Gustav (1840-1903),

alankoni, sinologi, v :sta 1877 kiinan kielen ja

kirjallisuuden professorina Leidenin yliopistossa.

Julkaisuista mainittakoon ,,Uranographie chi-

noise" (1875) sekä suuri kiinan kielen sanakirja

..Nederlandsch-chineeseh \voordenboek" (4 os.,

1884-90). Perusti 1889, yhdessä H. Cordier'n

kanssa, tärkeän aikakauskirjan ,.Toung-Pao".

Schlegel [slegal], J o h a n' n Elia s (1719-49).

.saks. runoilija ja esteetikko, v:sta 1748 professo-

rina Soron akatemiassa Tanskassa. Hänen teok-

sistaan mainittakoon : murhenäytelmät ,,Her-

mann" ja ,,Kanut" sekä huvinäytelmät ,,Der

Triumph der guten Frauen" ja ..Die stumme
Schönheit". Huomattavammat kuiu hänen runo-

teoksensa olivat hänen esteettiset tutkielmansa
Shakespearestä y. m. Hänen kootut teoksensa (5

nid.) ilmestyivät 1761-70. S :n ,,Ästetische und dra-

maturgiselle Schriften" julkaisi uudestaan (1887)

Antoniewicz. [W. Söderhjelm, ,.J. E. S., särskildt

-om lustspelsdiktare" (1884) ; E. Wolff, „J. E.

S." (1889) ; Rentsch, „J. E. S. als Trauerspiel-

dichter" (1890).]

Schleicher fsläihar], A u g u s t (1821-68), saks.

kielentutkija, opiskeli Leipzigissä ja Tiibingenissä

teologiaa ja sittemmin varsinkin Bonnissa kieli-

tiedettä ja tuli 1853 vertailevan kielitieteen pro-

fessoriksi Praagin yliopistoon, josta 1857 siirtyi

Jenaan. Praagissa ollessaan hän alkoi vertaile-

vasti tutkia slaavilaisia kieliä ja liettuaa sekä
lähti 1852 Itä-Preussiin itse paikalla tutustuak-
seen liettuan kieleen. Tämän matkan tuloksena
oli ensimäinen tarkka tieteellinen esitys liet-

tuasta (,,Handbuch der litauischen Sprache",

2 os., 1856-57). Sen jälkeen oli slaavilaisten

kielten vertaileva tutkimus hänen tieteellisen

työnsä keskuksena, ja hän on tältä alalta kir-

joittanut ,,Die Formenlehre der kirehenslavv.

Sprache, erklärend u. vergleichend dargestellt"

(1853) ja „Laut- und Formenlehre der polabischen
Sprache'' (julkaistu tekijän kuoleman jälkeen

1871). Hänen vertailevista kielitutkimuksistaan

on mainittava ,,Die Sprachen Europas" (1850)

ja ..Kompendium der vergleichenden Grammatik
der iudogerm. Sprachen" (2 os.. 1861-62), suuri-

piirteinen, nerokas yleisesitys kaikista indo-

eurooppalaisista kielistä, sekä ,,Die Unterschei-

dung von Nonien und Verbiini in der lautlichen

Form" (1865). Kielen olemusta käsittelevät ..Die

Darwmscke Theorie und die Spraclnvissenschaft"

(1863) ja ..fjber die Bedeutung der Sprache fur

die Naturwissenschaft des Mensclien" (1865). Yleis-

tajuinen ..Die deutsclie Spraelie" (1860) on kieli-

historiallinen esitys saksan kielen kehityksestä.
S:n työllä on ollut erittäin suuri merkitys ver-

tailevassa indoeurooppalaisessa kielitieteessä. Hän
on viittonut nykyaikaisen kielitutkimuksen me-
nettelytavan. ,/. J. M.
Schleiden [släidan], M at t h ia s Jakob

(1804-81), huomattava saks. kasvitieteilijä, tuli

1839 kasvitieteen professoriksi Jenaan ja 1863
kasvitieteen ja antropologian professoriksi Tart-
toon, eleli v:sta 1866 yksityistutkijana Dresde-
nissä ja Wiesbadenissa. S :llä oli aikanaan suuri
merkitys kasvitieteellisen tutkimuksen syventä-
misessä ja entistil laajakantoisempia päämääriä
kohti ohjaamisessa. M. m. hän asetti kehitvshisto-

rian kaiken morfologisen tutkimuksen perustaksi
ja koetti ensimäisenä näitä näkökohtia silmällä-

pitäen karakterisoida kasvikunnan pääryhmät.
Solututkimuksen historiassa on hänen nimensä
myös mainittava (Schxvann-Sehleidenin soluteo-

ria, vrt. Solu). Pääteos ,,Grundzuge der wissen-
schaftlichen Botanik" (1842-43, 4 :s painos 1861).

Muita teoksia ..Handbuch der medizinisch-

pharmazeutischen Botanik" (1852-57), „Die
Pflanze und ihr Leben" (1848, 6:s painos 1864).

,,Die Bedeutung der Juden fur die Erhaltung und
VViederbelebung der VVissenschaften in Mittel-

alter" (1877), ,,Die Romantik des Martyriums bei

den Juden im Mittelalter" (1878), v. m.
(I. V-s.)

Schleiermacher [släiarmahar], Friedrich
Ernst Daniel (1768-1834), saks. teologi.

(S.H.)

F. E. D. Schleiermacher.

S. syntyi Breslaussa ja

kävi koulua herrnhutilais-

seurakunnan oppilaitok-

sissa Nieskyssä ja Bar-

byssa, joissa sai syviä

uskonnollisia vaikutuksia.

Aikakauden valistusaatteet

eivät kuitenkaan jääneet

hänelle tuntemattomiksi

;

kun uudemman kirjal-

lisuuden lukeminen oli

Barbyssa kielletty, tuli

olo siellä S: lie sietämät-

tömäksi, ja niin hän herrn-

hutilaismielisen isänsä

suruksi 1787 siirtyi Hal-

len yliopistoon lukujansa
jatkamaan. Hänen varsi-

nainen opettajansa täällä

oli valistusfilosofi J. A. Eberhard, joka joh-

datti hänet etupäässä kreik. filosofian lähteille.

Kant iin hän myöskin syventyi, omaksui hänen
tietokritiikkinsä, mutta hylkäsi hänen käytän-
nöllisen filosofiansa. S., joka ei voinut hyväk-
syä tahdon vapautta, asettui liittyen Spinozaan
deterministiselle kannalle. Suoritettuaan lop-

puun opintonsa ja oltuaan 1790-93 kotiopettajana
kreivi Dohnan perheessä Schlobittenissa S. tuli

1796 Charite-sairaalan papiksi Berliiniin. Tämä
aika tuli tärkeäksi hänen kehitykselleen. Tutus
tuminen romantikkoihin, semminkin Schlegel-vel-

jeksiin. avasi hänen hengelleen uusia näköaloja.

Seurustelu Berliinin hienoston kanssa johti hä-

net tuntemaan sivistyneiden aatteet ja epäilyk-

set ja aiheutti luinen ensimäisen teoksensa

:

„Reden iiber die Religion an die Gebildeten un-

ter ihren Verächtern" (1799). S. selittää siinä

aikalaisilleen uskonnon olemusta, joka hänestä

on hurskasta tunnetta, kaikkeuden välitöntä ta-

juamista. Se äärettömän ja äärellisen yhteys,

johon ajatus pyrkii, mutta jota se ei saavuta,

tulee hurskaassa tunteessa täydelliseksi. Tämä
äärettömyyden aisti on perustuksena kaikissa

elävissä uskonnoissa. Ne yksin ovat todellisia,

jotavastoin valistuksen luoma ..luonnollinen us-

konto" on kalpea varjo. ..Pulleissa" vallitsee myS
tillis-panteistinen sävy. Berliiniläisen ystävys-

piirin aiheuttama on myös ..Monologen, eine

Neujahrsgabe" (1800). jossa teroitetaan yksilöi

Lisyyden merkitystä. Monologeissa esitetty

moraali on yksipuolinen ;
mutta romantikot me-

nivät siinä suhteessa vielä paljoa pitemmälle.
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Fr. Schlegel, joka eli vapaassa Lemmensuhteessa
(sittemmin avioliitossa) Dorothea Mendelssohnin
kanssa, kirjoitti romaanin ,.Lucinde", jossa ylis-

tettiin vapaata rakkautta. Kirja herätti paljon pa-

heksumista, minkä johdosta S. selitykseksi ja ys-

tävä nsä puolustukseksi julkaisi : ..Vertraute Briefe

iiber die Lucinde" (1800). joka. samoinkuin hä-

nen seurustelunsa, herätti kirkollisissa viran-

omaisissa suurta tyytymättömyyttä. Tämä ai-

heutti hänen siirtymisensä Pommerissa sijaitse-

vaan Stolpeen (1802), jossa taas tuli enemmän ti-

laisuutta tieteellisiin töihin. Täällä valmistui
suuri eetillinen teos: ..Grundlinien einer Kritik
der bisherigen Sittenlehre" (1803). jossa vanhan
ja uuden ajan eetillisiä oppeja tutkitaan. Tiialla

myös valmistuivat ensimäiset Platonin-käännök-
set. V. 1804 hänet kutsuttiin professoriksi lialleen:

täällä hän m. m. julkaisi puoleksi kaunokir-
jallisessa muodossa teoksen : ..Weihnachtsfeier"

(1806), jossa esitetyt keskustelut koskevat Kris-
tuksen merkitystä.

Preussin ja Napoleonin välinen sota lopetti S:n
työn Haliessa. V. 1807 hän siirtyi Berliiniin,

jossa aluksi toimi yksityisenä luennoitsijana.

Rauhanteon jälkeen S. tuli Kolminaisuudenkirkon
papiksi ja 1810 vastaperustetun yliopiston pro-

fessoriksi. Pian hänestä myöskin tuli tiedeakate-

mian historiallisen osaston sihteeri, ja akatemian
julkaisuissa on useita arvokkaita tutkimuksia hä-

nen kynästänsä. Yliopistossa hän oli vapaamieli-

sen ryhmiin johtomiehiä ja alituisessa taistelussa

Hegelin kanssa, jonka järjestelmä tuki vanhoil-

lisuutta. Erittäin vaikeaksi tuli hänen valtiol-

linen asemansa Wienin kongressin jälkeen, jol-

loin taantumus sai Preussissa täydellisen vallan.

Hänet poistettiin kansanvalistusministeriöst ii.

jossa hänellä oli ollut neuvottelevan jäsenen
sija, ja jo oli kysymyksessä virasta erottaminen.
Sitä suurempi oli S:ii vaikutus yliopistonuori-

soon ja siihen kuulijakuntaan, joka pyhä py-
hältä kokoontui Kolminaisuudenkirkkoon. Saar
noille antoi tenhoa alkuperäinen, paljon kokenut
persoonallisuus. Tärkeimmät julkaisut Berlii-

nin ajoilta ovat pieni: „Kurze Darstellunt: des

theologischen Studiums" (1811). jossa mestarilli-

sella tavalla luokitellaan teologisen tieteen eri

haarat, ja suuri pääteos: ..Der christliche Glaube"
(1821), jolla uskonoppiin nähden on perustava
asema. Teos todistaa S :n melkoisesti siirtyneen

kirkolliseen suuntaan, vaikka tosin panteistinen

peruskatsomus ei siinäkään ole täydellisesti voi-

tettu. Jumala on S:n mukaan se. joka aiheuttaa
ihmisen ehdottoman riippuvaisuuden tunteen.

Hurskaus ei ole muuta kuin ehdottoman riippu-

vaisuuden tuntemista, välitöntä yhdyselämäii Ju-

malan kanssa. Tietävänä ja tahtovana ihminen
suhtautuu äärelliseen, mutta ehdottoman riippu-

vaisuuden tunteessa äärettömään. Uskonoppi ei

ole oleva opinkappalten esitystä, vaan hurskas-
ten mielentilojen kuvausta. Siitä huolimatta S.

koetti sovittaa uskonoppinsa evankelisten tunnus
tusten puitteisiin. — S:n uskonoppi on yhtä
etäällä puhdasoppisuudesta kuin järkeisuskosta.

Jälkimäisestä se eroaa varsinkin Kristuksen kä-
sittämisessä. Kristus ei die S :11c ainoastaan opet-

taja, vaan uuden jumaluussuhteen perikuva, ih-

minen, jossa Jumala asui. Pelastus merkitsee
sitii. että ihminen tulee osalliseksi Kristuksen
jumalasuhteesta ja autuudesta. Kristus on uusi

elämän prinsiippi, joka vaikuttaa siksi, kunnes
kaikki ovat pelastetut.

Ylinpistonopettajana Berliinissä S. luennoitsi
miltei kaikilta jumaluusopin aloilta paitsi V:b
T:n. Filosofiasta hän myöskin piti jatkuvasti

luentoja, joista hänen kuoltuaan julkaistiin tär-

keimmät: ..Dialektik" ja ..Grundriss der philo-

sophisehen Ethik". Teoreettista filosofiaa hän.

tarkoin noudattaen Kantin kriitillisiä vaatimuk-
sia, nimittää dialektiikaksi (= ajatusopiksi) ja

taistelee siinä lakkaamatta Hegelin ajatusrunoi-

lua vastaan. Filosofisen etiikan hän käsitti esi-

tykseksi inhimillisen kulttuurin toimintamuo-
doista. — Välitöntä omaa koulukuntaa S. ei pe-

rustanut, mutta kaikki teologiset ryhmät, iiii n -

hyvin vanhoilliset kuin vapaamieliset, ovat hä-

neltä oppineet. Uskonto käsitetään nykyään ylei-

sesti -- ei opiksi — vaan omintakeiseksi >isäl

liseksi e 1 ii m ä k s i. Sen mukaisesti ei myös-
kään jumalallista ilmoitusta enää käsitetä opin

kappaleiden esittämiseksi, vaan uuden syvemmän
jumalasuhteen perustamiseksi. S :n kautta on
jumaluusopissa tapahtunut valtava käänne si-

säiseen, subjektiiviseen suuntaan. |..S:s Werke"
julkaisseet Jonas. Sclnveizer y. m. (1836-64);

tyydyttävä kriitillinen painos puuttuu. Yksityi-

siä teoksia : ..Reden" (kriit. pain. 1809, julk.

R. Otto). ..Monologen" (kriit. pain. 1902. julk.

Schiele). ..Grundriss der philos. Ethik" (kriit.

pain. 1911. julk. Schiele). ..Darstellung des

theol. Studiums" (kriit. pain. 1910. julk. Scholz).

Hyvä valikoima: ..S:s Werke. Aus\vahl in vier

Bänden" (1910-13, julk. Otto Braun ja Joh. Bau-

er) : kirjeiden kokoelma: ,,Aus S:s Leben. in Brie-

fen" (I-IV, julk. L. Jonas ja W. Dilthey, 185S-

63). Pieni, mutta hyvä valikoima: ,, S. -briefe"

(1906, julk. M. Rade). Elämäkertoja: W. Dil-

they, .,Leben S:s" (I. 1870: ulottuu v :een 1802).

D. Schenkel. ..Fr. S." <1868)."| E. Ka.
Schlenther [slentsrj, Paul (s. 1854). saks.

kirjailija ja teatterinjohtaja. S. taisteli krii-

tikkona innolla naturalismin puolesta ja perusti

yhdessä muiden nuorten kirjailijoiden kanssa

teatteriyhdistyksen ..Freie Biihne". Julkaissut

useita elämäkerrallisia teoksia. Y :sta 1898 Burg
teatterin johtaja Wienissä. Jl . Kr-n.

Schlesia ks. §1 e es ia.

Schlesian sodat ks. S 1 e e s i a n sodat.
Schleswig ks. S 1 e s v i g.

Schleswig-Holstein ks. S 1 e s v i g-H o 1 s t e i n.

Schleyer [släiar], J o h a n n Marti n

(1831-99), saks. pappi, keinotekoisen kansain-

välisen kielen, vola piikin, luoja.

Schlich [slihj, William is. 1840). saks.

engl. metsänhoitomies, toimi v:sta 1881 Ttä-

Intian metsien ylitarkastajana sekä v:sta 1885

professorina ja metsäosaston johtajana Coopers

Hillin engl. -intialaisessa teknillisessä korkeakou

lussa Englannissa. Julkaisuja: „Manual of

forestry" (1889-95, 3 os.), ..Forest protection"

(1897),\,Forest utilisation" (1897). ..Alforestation

in Greal Britain and Ireland" (1886). ..Forestry

in the eolonies and in Imlia" (1890), ..Forestry

in the United Kingdom" 1 19(14). — Perusti 1875

ensimäisen intialaisen metsänhoitolehden „The
indian forester". O. Lth.

Schliemann fsli-J, Heinrich (1822-90),

saks. muinaistutki ja. papinpoika Mecklenburg-
Strelitzin Neubuckausta. Köyhvvden vuoksi S:n
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(S.H.) H. Schlinmann.

täytyi 14- vuotiaana keskeyttää koulunkäyntinsä
ja ruveta pnotipojaksi. Päästäkseen kurjista

oloista hän 1841 yritti

laivapoikana lähteä Vene-

| zuelaan, mutta joutui

haaksirikkoon Hollannin
rannikolla ja sai Amster-
damissa työtä kauppa-
alalla. Siellä hän edistyi

hyvin ja hankki itselleen

m. m. tavattoman kieli-

taidon. Lähetettynä 1846
kauppahuoneen asiamie-

heksi Pietariin hän perusti

sinne oman tuontiliikkeen,

jossa menestyi niin, että

hän 1863 voi luopua
kauppatoimista erittäin

rikkaana miehenä. Koulu-
ajoilta asti oli hänessä

pysynyt vireillä palava Kreikan muinaisuuden
ja varsinkin Homeroksen runoissa kuvatun san-

kariajan rakkaus; olipa hän jo poikana uneksi-

nut tuon sankarikauden muinaisjäännösten
saattamista uudestaan päivänvaloon. Nyt hän
oli sellaisessa asemassa, että saattoi ajatella

nuoruutensa unelmien toteuttamista. Ensin hän
kuitenkin läksi laajoille matkoille ja asettui

1866 Pariisiin, jossa hän lisäsi tietojaan muinais-
tutkimuksen alalla. Käytyään vihdoin 1868

Kreikassa ja Vähässä-Aasiassa hän julisti vakau-
muksenaan, että muinaisen Troian paikka ei

ollut Bunarbasin vuorenhuippu, kuten ransk.

Lechevalier edell. vuosis:n lopulla oli muka todis-

tanut, vaan Hissarlikin kumpu, jossa myöhempi
kreik. ja roomal. Hion oli sijainnut. Vaikka
tämä Homeroksen kuvauksiin ja yleiseen antiik-

kiseen perintätietoon perustuva väite herätti

oppineiden piireissä vain pilkkaa ja ylenkatsetta,

ei S. lannistunut. Y. 1870 hän kreikkalaissyn-

tyinen vaimonsa Sophia S. apulaisenaan, ryhtyi
suurenmoisiin kaivauksiin, joita sitten jatkettiin

useina eri työkausina vv:n 1870-90 kuluessa.

Tuloksena oli. että Hissarlikin kummulla paljas-

tettiin 9 eriaikuisen asutuksen kiinteitä ja irto-

naisia jäännöksiä, jotka eunenaavistamattomalla
tavalla valaisivat Aigeian-meren rantamaitten
muinaisuutta. Väliaikoina S. toimitti yhtä tär-

keitä kaivauksia Kreikassa. Niinpä hän (oppaa-

naan Pausaniaan matkakertomus) paljasti 1874-76

Mykenain, 1880-81 Boiotian Orkhomenoksen. 1884
Tirynsin jäännökset, saaden päivänvaloon ennen
miltei tuntemattoman mykeneläisen kulttuuri-

kauden. Tieteellinen maailma pysyi jonkun aikaa
epäilevällä kannalla S :n tutkimuksiin nähden

;

hänen kaivaustöitänsä ja julkaisujansa haittasi-

kin tieteellisen metodin puute; varsinkin alussa

hänen työtapansa muistutti enemmän aarteen-
kaivajan kuin muinaistutkijan menettelyä. Niinpä
hän joskus tuli hävittäneeksi tärkeitäkin raken-
nusten y. m. jäännöksiä, ja välistä on ollut

erittäin vaikeata tai mahdotontakin saada jälestä-

päin selkoa löytöseikoista. V:sta 1882 alkaen
S :11a oli apumiehenään etevä tutkija Dörpfeld.

Vähitellen opittiin tunnustamaan S:n työn erin-

omaista kantavuutta ja arvoa. S:n tieteellisen

koulutuksen puutteen korvasi runsaasti hänen suu-

renmoisen aulis ja uhrautuva innostuksensa, hä-

nen luja tarmonsa ja hänen ihmeellinen löytäjä-

neronsa. — Hänen asuinpaikkansa oli Ateena,
jossa hänellä oli komea marmoritalo; hän kuoli
Napoli'ssa 27 p. jouluk. 1890. — Pääjulkaisut

:

,.Trojanische Alterthiimer" (kuvastoilleen, 1874).
..Ilios" (1881), „Troja" (1884), „Mykenä" (1878),
,,Orckomenos" (1881), „Tiryns" (1886). [Yleis-

katsaus: C. Schuchhardt, „S :s Ausgrabungen
im Lichte der heutigen Wissenschaft" (1890).
Henkilökohtaista: m. m. Jae. Ahrenberg, ,,Hein-
rich Schliemann" (teoksessa „Människor som
jag känt", II, 1907) ; O. E. Tudeer, „Käynti
Hissarlikissa Sehliemannin luona" (Valvoja 1891).]
- ks. I 1 i o n, M y k e n a i, M y k e n e 1 ä i n e n
kulttuuri, Orkhomenos, Tiryns, Mui-
naisjäännökset. O. E. T.

Schlippenbach [slipanbah], 1. Kristoffer
Carl von S. (1624-60), ruots. kreivi, soturi ja

diplomaatti, synt. Kuurinmaalla, meni nuorena
Ruotsin sotapalvelukseen ja pääsi Kristiina
kuningattaren suosioon, oli hänen kamariherra-
naan ja nimitettiin 16f>4 kaartin everstiksi sekä
korotettiin vapaaherraksi ja kreiviksi. S. oli

myöskin perintöprinssi Kaarle Kustaan suosiossa,

joka tultuaan kuninkaaksi lähetti hänet Saksan
hoveihin ilmoittamaan hallitsijanvaihdoksesta
sekä haihduttamaan Bremeniä koskevan riita-

kysymyksen johdosta syntynyttä levotonta mieli-

alaa. Hänet nimitettiin 1656 sotapresidentiksi,

1657 valtaneuvokseksi ja 1660 Wismarin tribu-

naalin presidentiksi; oli 1660 Olivan rauhan-
neuvottelussa ja lähetettiin sitten Puolaan lähet-

tilääksi, mutta hukkui matkalla mereen.
A*. O. L.

2. Voima r Anton von S. (1650-1739).

liivinmaalainen sotilas, edellisen serkun pojan-
poika; otti Ruotsin armeiassa osaa Kaarle XI :n

aikuiseen Tanskan sotaan. Pohjoismaisen sodan
alkuvuosina hän puolusti Liivinmaata venäläisiä
vastaan, mutta ei voinut estää niitä tunkeutu-
masta maahan; joutui Pultavan tappelussa 1709
vangiksi ja meni 1715 Venäjän palvelukseen.

Schlippen-suola [slipsn-], natriumsulfanti-
moniaattia. Sitä saadaan vaaleankeltaisina tetrae-

derinmuotoisina kiteinä, kun haihdutetaan liuosta,

joka on valmistettu keittämällä kalkkimaitoa, soo-

daa, rikkiä ja antimonihohdetta (Sb2S3 )
yhdessä.

Kiteiden pinnalle syntyy ilmassa punaista jau-

hoa (antimouipentasulfidia). S :sta valmiste-

taan antimoni p entäs ulfidia (Sb2S5 ) eli

n. k. kulta rikkiä (Sulfur auratum), jota

käytetään varsinkin kautsukin vulkaniseerauk
seen. E. M-nen.
Schlosser /.s/o.sar/, Friedrich Christoph

(1776-1861), saks. historiankirjoittaja. Historian

professorina Heidelbergissa S. vaikutti syvästi

yliopistonuorisoon sekä yleishistoriallisilla teok-

sillaan koko Saksaan. Hänen teoksistaan mai-

nittakoon : ,,Weltgeschiehte in zusammenhängen-
der Erzählung" (9 nid.. 1815-24), ..Geschichte

des 18. Jahrhunderts" (2 nid.. 1823), „Universal

historische t?bersicht der Geschichte der alten

Welt und ihre Kultur" (9 nid., 1826-34), jotka

vihdoin sulatettiin yhteen teokseksi ,,Y\*elt-

geschichte fiir das deutsche Volk" (19 nid..

1844-56). S:n historiankirjoitukselle oli luonteen

omaista hänen ankaran tuomitseva ja moralisee-

raava kantansa. Hänen pienemmistä kirjoitel-

mistaan on varsinkin ..Dante" (1855) mainit-

tava.



955 Schliisselburg—Schmalkaldenin liitto 95b"

Schliisselburg ks. P ii h k i n ä 1 i n n a.

Schliisselburgin rovastikunta ks. L y y s s i n
1. Schliisselburgin rovastikunl a.

Schliiter [slytar], A nd r ea s (1664-1714).

saks. kuvanveistäjä ja arkkitehti, syntynyt Ham-
purissa; isiinsä, kuvanveistäjä Gerhard S:n op-

pilas, jatkoi opintojaan Italiassa. Työskenteli

ensin kuvanveistäjänä m. in. Varsovassa Juhana
Sobieski'n palveluksessa, kunnes 1694 kutsuttiin

hovikuvanveistäjäksi Berliiniin, jossa hän sa-

malla kuului taideakatemian opettajien ja v :sta

1695 johtajien joukkoon ja jossa hän myöskin
arkkitehtina saavutti erittäin huomatun ase-

man. Ollen barokkitaiteen etevimpiä edustajia

S. kehitti alankoni, ja it. vaikutusten perusteella

intohimoisen ja mahtipontisen tyylinsä. Hänen
lukuisista koristeellisista veistoksistaan ovat tun-

netuimpia taiteellisen tehokkaasti esitetyt kuo-

levien sotilaiden päät Berliinin Ruhmeshallen
(ent. Zeughausin) pihanpuoleisilla seinillä. S :u

pääteos ja aikakauden parhaimpia monument-
taaliveistoksia on Berliinissä ,,Suuren vaaliruhti-

naan", Fredrik Wilhelmin ratsukuvapatsas (pys-

tytetty 1703). Tärkeimmät tehtävänsä arkkiteh-

tina S. suoritti vv. 1699-1706, jolloin hän oli Ber-

liinin kuninkaallisen linnan rakennustöiden joh-

tajana. Tätä linnaa uudestaan rakentaessaan ja

koristaessaan S. antoi sille sen loistorakennuksen
leiman, mikä sillä edelleenkin on. Pietari Suuren
palveluksessa S. työskenteli v:sta 1713 Pietarissa,

jossa hän kuoli. [Adler, ,,Andreas S:s Leben und
YVerke" (1862) ;

Gurlitt. ..Andreas S." (1891): Sei-

del, „Andreas S. als Bildhauer" (1901); Wall6,

.,S:s Wirken in Petersburg" (1901).] E. R-r.

Schlyter [sly-], Carl Johan (1795-1888),

ruots. oikeusoppinut ja oikeushistoriantutki ja.

Tuli dosentiksi Lundin yliopistoon 1816. saman
yliopiston professoriksi 1838 ja oli 1844-48 Ruot-

sin lainvalmistelukunnan jäsenenä. Hänen elä-

mänsä suurtyö on Ruotsin vanhojen hikien

kokoelma ..Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui.

Samling af Sveriges gamla lagar" (13 os..

1827-77). Tästä kokoelmasta, joka suurenmoisuu-
dessa, etsii vertojaan ja jonka toimittaminen on
kysynyt erinomaista työkykyä ja tekstikriitil-

listä taitoa, on myöhemmälle sekä lainopin että

kielitieteen tutkimukselle ollut mitä suurin

hyöty. S:n muista julkaisuista ovat mainittavat

,.Om konungaval, eriksgata, kröning och kongliga

rättigheter enligt Sveriges gamla lagar", ,,Om
Sveripes äldsta indelning i landskap och land-

skapslapirnas uppkomst" (1835). /»'. E.

Schlözer [slötsar]. 1. August Ludwig
von S. (1735-1809). saks. historiankirjoittaja,

synt. YVUrttembergissäj oleskeli nuorena kotiopetta-

jan;. Tukholmassa ja sitten Pietarissa, jossa tuli

tiedeakatemian apulaiseksi ja Venäjiin historian

professoriksi. V. 1769 hän kuitenkin palasi Sak-
sasi n. politiikan professoriksi Göttingenin yli-

opistoon, jossa sitten opetti, kooten ympärilleen
suuren oppilasjoukon. S:llä oli suuri merkitys
historiantutkimuksen kehitykselle aikanaan. Hän
vaati historian käsittelemistä yleiseltä kulttuuri-

kannalta ja kriitillisvvdellä. Ulkomaisten tutki-

jain kanssa S. oli kirjeenvaihdossa, ja nimen-

omaan hän tuli vaikuttamaan myös Suomen his-

toriantutkimukseen, kun Porthan Göttingenissä

käydessään 1779 tutustui häneen. Saksan ylei-

seen mielipiteeseen S. suuresti vaikutti sarjajul-

kaisuillaan „Briefwechsel" no osaa, 1776-82.

enimmiten historiallista ja valtiollista sisällystä)

ja ,,Staatsauzeigen" (18 osaa, 1783-93). joka lak-

kautettiin siinä esitettyjen vapaamielisten aja-

tusten takia. ..Briefwechsel"-sarjaan on 1779 pai-

nettu Porthanin antama kirjoitus „Neueste Nach-
richten öber Finnland, dem europäisehen Ka-
nada". Iliinen historiallisista teoksistaan mainit-

takoon ensi sijassa ,,Allgemeine nordische Ge-

schichte" (2 osaa. 1772). jossa varsinkin on huo-

mattava esitys pohjoismaisten kansojen, myöskin
suomalaisten, vanhimmasta historiasta, ja .,Vor-

bereitung zur VVeltgeschichte fiir Kinder" (1790).

jossa esitetyt mielipiteet herättivät paljon pahaa
verta. Venäjän vanhimman historian alalla S:n
tutkimukset ja etupäässä hänen teoksensa Nes-
torin kronikasta ovat perustavaa laatua. Keisari
Aleksanteri I korotti hänet 1804 aatelissäätyyn.

[Wesendonck, ..Die Begriindung der neuern deut-

schen Geschichtschreibung durch Gatterer und S."

(1876).] K. (i.

2. Kurd von S. (1822-94). historioitsija ja

diplomaatti, edellisen pojanpoika, v :sta 1871 Sak-
san lähettiläänä Washingtonissa ja 1882-92 Preus-

sin lähettiläänä vatikaanissa. .Julkaisi m. m. ..Les

premiers habitants de la Bussie" (1846). ..Livland

und die Anfänge deutschen Lebens im baltischen

Norden" (1850). ..Die Hansa und der Deutsche
Ritterorden in den Ostseeländern" (1851), ,,Ver-

fall und Untergang der Ilan-sa und des deutschen

Ordens in den Ostseeländern" (1853).

Sclimalkalden [smalkaldanj, kaupunki Preus-

sissa, Kasselin hallitusalueeseen kuuluvassa eks-

klaavissa. Thurin^er\valdin lounaisrinteellä.

Schmalkalde-joen varrella ratojen haarauksessa

:

10.018 as. (1910). — Vanha, kaksinkertainen

kehämuuri, kaupunginkirkko (rak. 1437-1509).

YVilhelmsburgin linna, raatihuone (1419); tun-

nettu kylpylä. Harjoitetaan melkoista rauta-,

kone-, olut- y. ni. teollisuutta. Läheisyydessä
rautakaivoksia. — S. mainitaan ensi kerran 874.

V. 1531 siellä tehtiin S:n liitto (ks. t.) ja

1537 allekirjoitettiin S:n artikkelit (ks. t.i.

Schmalkaldenin artikkelit [§mal-], Lutherin

v:ksi 1537 Hautovaan kokoonkutsuttua yleistä

kirkolliskokousta varten kirjoittama evankelisen

opin esitys, jonka muutamat jumaluusoppineet

allekirjoittivat Schmnlkaldenissa main. v. Kir-

joituksessa esiintyvän jyrkän sävyn vuoksi sem-

minkin paavinvaltaa ja ehtoollista koskevissa

opinkohdissa evankeliset ruhtinaat eivät sitä

omaksuneet, mutta siitä huolimatta se saavutti

yhä yleisempää merkitystä, kunnes se 1580 jul-

kaistuun Sovinnonkirjaan otettuna tuli luteri-

laisen kirkon tunnustuskirjaksi. [K. Thieme.

..Lutheis Testament \vider Roni" (1900).

Th. Kohle. „Historische Einleitung in die syin

bolischen Bächer der evangelisch-lutherischen

Kirche" 1 19071. .1. W. Richard, ..The confessio-

nal history of the Lutheran Church" (1909).]

.1. ,1. P-ä.

Schmalkaldenin liitto [smalkalctenin], yhdek-

sän protestanttisen ruhtinaan ja yhdentoista

valtakunnankaupungin Schmalkaldenissa huhtik.

1531 tekemä liitto. Sen tarkoituksena oli pro-

testanttisen uskon sekä liittolaisten valtiollisen

itsenäisyyden suojeleminen keisari Kaarle V:tä
ja katolisia säätyjä vastaan. Johtajina olivat

Saksin vaaliruhtinas Juhana Horjumaton, myö-
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liemmin hänen poikansa Juhana Fredrik, sekä

Hessenin maakreivi Filip. V. 1537 pidetyssä ko-

kouksessa hyväksyttiin Schmalkaldenin artikkelit

(ks. t.). Liittoutuneitten kielto ottaa osaa Tri-

dentin kirkolliskokoukseen aiheutti 1546 Schmal-

kaldenin sodan. Siinä Saksin herttua Morits

petti uskonveljensä, jonka johdosta ensin etelä-

saksilaiset liittolaiset laimeasti sodittuaan kukis-

tuivat, ja sitten keisarin saatua MQhlbergin voi-

ton 1547, hänen käsiinsä joutuivat sekä Juhana
Fredrik että Filip, ja koko liitto hajosi. Morits

sai palkaksi vaaliruhtinaan arvon ja suurimman
osan sukulaisensa Juhana Fredrikin maista. Kei-

sari oli menestyksensä huipulla ja koki Augs-

burgin interimillä järjestää uskonnolliset olot,

mutta Moritsin luopumus johti Passaun sovin-

toon 1552 ja pelasti protestanttisuuden. G. R.

Schmalkaldenin sota ks. Schmalkalde-
nin liitto.
Schmarda [sm-], L u d w i g K a r 1 (1819-1908),

itäv. eläintieteilijä, tutkimusmatkailija, tuli 1850

professoriksi Graziin, 1852 Praagiin ja 1862

Wieniin. Matkusti 1853-57 Itämailla, Etelä-

Afrikassa, Austraaliassa sekä Pohjois- ja Etelä-

Ameriikassa. Huomattavin teos on eläinmaantie-

teen historiassa mainittava ,,Die geographische

Verbreitung der Tiere" (1853). Muita teoksia

..Neue \virbellose Tiere" (1859-61), „Reise uni die

Erde" (1861), ..Zoologie" (1871-72, 2:nen pain.

1877-78), y. m.
Schm arsow [smursö], August (s. 1853)

.

saks. taidehistorioitsija, v :sta 1893 taidehistorian

professorina Leipzigin yliopistossa. S. kuuluu
uudemman saks. taidetutkimuksen huomatta-
vimpiin viljelijöihin ja on julkaissut lukuisia

teoksia, joissa hän pääasiallisesti on historiallis-

kriitilliseltä kannalta käsitellyt etenkin Ttalian

renesaussitaidetta. Hänen pääteoksiaan ovat

umbrialaisen taiteen tutkimukset, esim. ,,Raphael
und Pinturicchio in Siena" (1880), ,,Bern. Pintu-

ricchio in Roni" (1882), ..Melozzo da Forli"

(1886) ja ,,Giovanni Santi, der Vater Raphaels"
(1887). Merkittäviä ovat myös teokset ,,Masaccio-

Studien" (5 osaa, 1895-99), ,,Beiträge zur Ästhe-

tik der bildenden Kiinste" (3 os., 1896-99) ja

..Grundbegriffe der Kunstwissenschaft, am tlber-

gang voin Altertum zum Mittelalter kritisch

crörtert" (1905). S. perusti 1888 taidehistorial-

lisen instituutin Firenzeen. E. R-r.

Schmedeman [inu:-], Johan (1652-1713),

suom. lainoppinut, Viipurin pormestarin poika,

tuli 1667 ylioppilaaksi Turussa, siirtyi 1672
Upsalaan, tuli kanslia-arkiston kanslistiksi 1673,

valtionarkiston aktuaariksi 1678, 1695 esittelijä-

sihteeriksi kansliakollegin suomalaiseen toimis-

toon, ylipostimestariksi 1702, valtiosihteeriksi

1710. V. 1686 hänet korotettiin aateliseen arvoon.

S. oli tunnettu syvällisistä lainopillisista tiedois-

taan ja julkaisi m. m. 1706 vielä käytetyn
asetuskokoelman ,,Justitievärket". Hiin on myös
tunnettu parin lyhyehkön historiallisen esityk-

sen ja hengellisten virsien sepittäjänä. Hänen
kodissaan pidettiin pietistisiä hartaudenseuroja,
joita hänen vaimonsa Lovisa (o. s. Braunjohann)
johti. Hänen hautakirjoituksensa laati runoilija

J. Frese. K. G.

Schmeil [smäilj, Otto (s. 1860), saks. eläin-

tieteilijä ja opettaja (Heidelbergissa), tunnettu
kasvi- ja eläintieteellisten oppikirjani laatijana.

Hänen komeasti kuvitetut oppikirjansa ovat Sak-
sassa saavuttaneet tavatonta suosiota, ilmestyen
useina kymmeninä painoksina, ja muuallakin,
esim. meillä, ne ovat olleet esikuvina alallaan.

S:n oppikirjoissa on pääpaino pantu eliöiden ku-

vaamiselle luonnollisessa ympäristössään elävinä

ja siitä riippuvina, joten rakenteen ja elintapo-

jen suhde' toisiinsa ja ympäröiviin olosuhteisiin

käy selville. Tämä n. s. biologinen suunta on vai-

kuttanut hyvin elävöittävästi ennen liiaksi sys-

temaattisia näkökohtia silmälläpitäneeseen luon-

nonhistorian opetukseen. Sen varjopuolina, sel-

laisena kuin suunta S:n oppikirjoissa, etenkin

eläint. oppikirjoissa, esiintyy, voisi mainita m. m.
jonkinlaisen keskityksen puutteen sekä sen. ettei

syy- ja seuraussuhteita aina ole tarpeeksi krii-

tillisestä käsitelty. S. on myös julkaissut suosit-

tuja kuvataulusarjoja y. m. opetusvälineiksi.

I. V-s.

Schmelen [smelan], J o li a n n Heinrich
(1777-1848), saks. lähetyssaarnaaja Etelä-Afri-

kassa Naama-maalla, Naama-lähetyksen tienrai-

vaaja. Hänen seuraajiaan on sittemmin ollut

15 henkeä Etelä-Afrikassa lähetystyössä, niistä

6 Suomen lähetysseuran työntekijöinä. U. P.

Schmerling [smerlirjj, Anton von
(1805-93), itäv. valtiomies; meni 1829 valtion pal-

velukseen, esiintyi 1847 Ala-Itävallan maapäivillä

Metternichin järjestelmää vastaan ; lähti huhtik.

1848 Itävallan uuden hallituksen luottamusmie-
henä Frankfurtiin, oli siellä jonkun aikaa valta-

kunnanministerinä, ajaen sekä liittokokouksessa

että parlamentissa innokkaasti Itävallan etuja;

oli 1849-51 Itävallan oikeusministerinä saattaen

voimaan julkisen ja suullisen asiainkäsittelyn

tuomioistuimissa; toimittuaan sen jälkeen oikeus-

alalla tuli jouluk. 1860 uudelleen ministeriksi

saavuttaen johtavan aseman; hänen toimestaan

julkaistiin 1861 helmikuun valtiosääntö ja hänen
tarkoituksenaan oli luoda Itävallasta perustus-

laillinen kokonaisvaltio, mutta yritys ei onnis-

tunut unkarilaisten sekä slaavilaisten kansojen

vastarinnan tähden ja S :n täytyi erota 1865.

minkä jälkeen hän oli ylimmän oikeuden presi-

denttinä v :een 1891; v:sta 1867 herrainhuoneen

jäsen. [Arneth, „A. Ritter v. S."] J. F.

Schmid [smitj, C h r i s t o p li von (1768-

1S54), saks. nuorisonkirjailija. sentimentaalinen,

opettava; julkaissut m. m. paljon luetut kerto-

mukset ..Genoveva" (suom.) ja ..Rosa von Tannen-

burg" (suom.). //. Kr-n.

Schmidt [smitj, Eduard Oskar (1823-86).

saks. eläintieteilijä, tuli 1855 professoriksi Kra-

kovaan, 1857 Graziin ja 1872 Strassburgiin.

S. tutki etenkin selkärangattomia, etupäässä

sienieläimiä. Teoksia viimemainitulta alalta ,,Die

Spongien des Adriatischen Meeres" (1862.

1864-68). ..(hundziige einer Spongienfauna des

atlantischen Gebiets" (1870), ..Die Spongien des

Meerbusens von Mexiko" (1880). Muita julkai-

suja ..Handbuch der vergleichenden A natonne"

(1849, Langin toimittama 9:s painos 1888), „Die

naturvvissenschaftliclien Grundlagen der Philo-

sophie des Unbe\vuss1en" (1876). ..Die Säuge

tiere in ihrem Verhältnia zur Vorwelt" (1884).

..Niedere Tiere" osa Brehmin ,.Ticrleben"issä.

y. m.
Schmidt [smitj, Erich (1853-1913), saks.

kirjallisuushistorioitsi ja. julkaissut m. m. fcut-
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kielmat »Richardson, Rousseau und Goethe"
(1875), ..Lessing. Geschichte seines Lebens und
seiner Schriften" (2 nid., 1884-92). esseekokoel-

man »Charakteristiken" (2 nid., 1886 ja 1901)
sekä n. s. „Ur-Faust"in, s. o. Goethen ,,Faust"in

alkulaitoksen. H. Kr-n.
Schmidt /suut/, V e r d i a a n d (1816-90).

saks. kansan- ja nuorisonkirjailija, joka perusta-

millaan kansankirjastoilla, historiallisilla teok-

sillaan ja nuorisonkirjoillaan edisti varsinkin
työväestön valistamista. Hänen teoksistaan mai-
nittakoon: „Jugendbibliothek" (73 nid.. 1855-85),
„Preussens Geschichte", „Weltgeschichte fur Eaus
und Schnle", „Volkserzählungen", ..Kaiser Wil-
helm und seine Zeit". 77. Kr-n.
Schmidt [smit], F r i e d r i c li v o n (1825 91 1,

saks.-itäv. arkkitehti, toimi Kölnin tuomio
kirkon rakennuksella 15 vuotta kivenhakkaajana
(tornien työpiirustukset suurimmaksi osaksi hä-

nen ja Statzin suorittamat). Kun S., vuoden
ajan Milanossa professorina oltuaan, sai kutsun
samanlaiseen toimeen Wienissä 1859, aukeni hä

nelle täällä laaja sekä vaikutusvaltainen opet-

tajan eitä käytännöllisen rakentajan työala. S.

oli Wienissä gotiikan pääedustajia, hänen töi-

tään tapaa sekä Itävallassa että Saksassa : Fiinf-

hausenin kirkko. Wienin uusi raatihuone ja

Sehottenringin Stiftshaus tunnetuimmat: Stefanin
kirkon Dombaumeister v:sta 1862. V-o N.
Schmidt [smit], Georg F r i e d r i c h

(1712-75), saks. vaskenpiirtäjä: opiskeli syn-
nyinkaupungissaan Berliinissä ja Larmessinin
johdolla Pariisissa, jonka taideakatemian jäsen
hänestä tuli 1742. Kutsuttiin 1744 Berliiniin
hovin vaskenpiirtäjäksi ja oli 1757-62 Pietarissa,

jossa perusti vaskenpartäjäkoulun. S. oli aikansa
parhain saks. viivapiirtäjä; on myös tehnyt
radeerauksia Rembrandtin tapaan. [Wessely,
„Georg Friedr. S., Verzeichnis seiner Stiche"

(1887) ; Apell, ,.Das Werk von Georg Fried-
rich S." (1887).] E. R-r.

Schmidt [smit/. II e in r i c h J ui i a n (1818-

S6), saks. kirjallisuushistorioitsija. S:n pääteos
on „Gesehichte der deutschen Litteratur von Leib-

nitz bis auf unsere Zeit" (4 nid.. 1870-74) ;
sen

pohjana olivat alkuaan hänen artikkelinsa ..Die

Grenzboten" nimisessä lehdessä, jota hiin toi-

mitti yhdessä G. Freytagin kanssa. S. oli hie-

nosti sivistynyt, tietorikas ja itsenäinen tutkija.

mutta ankarilla arvosteluillaan hiin hankki it-

selleen paljon vihollisia, varsinkin ..Nuoren Sak-
san" leirissä, joka puolestaan piteli häntä varsin
kovakouraisesti. //. Kr-n.
Schmidt /.smit/, Isaak Jakob (1779-1847),

kielentutkija, synt. Amsterdamissa, siirtyi 179K

Venäjälle, jossa aluksi kauppa-alalle antaudut
tuaan tuli perinpohjin tutustuneeksi mongolin
(tarkemmin: kalmukin) kieleen-, n. v:sta 1830
Pietarin tiedeakatemian jäsen. Tärkeimmät jul-

kaisut : „Grammatik der mongolischen Sprache"
(1831; ensimiiinen laatuaan). „Mongolisch-deutsch-
russisches Wörterbuch" (1835), „Grammatik der

tibetanischen Sprache" (1839), „Tibetisch-deu-

tsches Wörterbuch" (1841). S. kiiiinsi myös
m. m. koko Raamatun mongolin kielelle.

Schmidt /imit/. .Johannes (1843-1901),
saks. kielentutkija. v:sta 1873 vertailevan kieli-

tieteen professorina Grazissa ja v:sta 1876 Ber-
liinissä. Tärkeimmät teokset: ..Zur Geschichte

des indogerm. Vocalismus" (2 os., 1871-75),
..Die Veruandtschaftsverhältnisse der indogerm.
Spraehen" (1872), ..Die Pluralbildungen der indo-
germ. Netit ra" (1889), ,,Die Urheimat der Indo
germanen und das europäisehe Zahlensystem"
(1890), sekä „Kritik der Sonantentheorie" "(1895).

Schmidt /.imit/. Kaspa r (1806-56). saks.

filosofinen kirjailija, eli koulunopettajana Ber-
liinissä, loppuikänsä sangen köyhänä. Julkaisi
1S4") salanimellä ..Max Stirner" omituisen kirjan
. hei Einzige und sein Eigentum". joka julis-

taa jyrkimmän yksilöllisyyden maailmankatso
musta, kieltäen ja kumoten kaikki yhteiskunnan,
siveysopin ja uskonnon säätämät ohjeet ja vel-

voitukset. En välitä, hiin sanoo, mistään muusta
kuin itsestäni, omista haluistani ja nautinnois-

tani: kaikki puhe minkäänlaisista ihanteista ja

velvoittavista ohjeista on tyhjää taikauskoa. Kir-
joitti myöskin teoksen „Geschichte der Reaktion"
(2 os., 1852). V. 1898 on julkaistu kokoelma
hiinen kir joitelmiaan ..Kleinere Schriften". [Mac
kay. ..Max Stirner. sein Leben und sein Werk"
(1898).] A. Gr.

Schmidt /smit/, M a x i m i 1 i a n (s. 1832).
saks. kirjailija, julkaissut etupäässä luonnon ja

kansanelämän kuvauksia Baierin vuoristosta.

Parhaimmat hänen kertomuksistaan ovat ..Volks

erzählungen aus dem Bayrischen Wald" (4 nid

1863-68). //. Kr-n.

Schmidt [smit], Otto Ernst »s. 1862).

saks. kirjailija, salanimi Otto Ernst. Jul-

kaissut, paitsi runoja ja näytelmiä, useita ker-

tovia teoksia, joista todellisuuteen perustuva,

viehättävä ja psykologista silmää todistava

romaani ..Asmus Sempers Jugendland" (1905;

suom.) sekä sen jatko ,.Semper der Jungling"
(1908) ovat huomattavimmat. //. Kr-n.

Schmidt /smit/, Peter Carl Rudolf
(1836-99). tansk. kirjailija ja filosofi. S. toi

niitti Rasmus Nielsenin kanssa aikakauslehteä
..Imu- ide og virkeliphed" (1869-73). joka sisälsi

monta hiinen kynästään lähtenyttä arvokasta kir

joitusta. Hiinen kaunokirjalliset teoksensa (näy-

telmä ..Den forvandlede konge", IS77. ja novelli-

kokoelma ..Haandtegninger", 1881. y. m.) eivät

saavuttaneet Tanskassa kovin suurta menestystä
:

sensijaan hiin Saksassa oli aikoinaan suosituim-

pia pohjoismaalaisia kirjailijoita. Hiinen filosofi S

k illallisista teoksistaan mainittakoon ..(irundtviu

og «Ien tyske ortodoksi" (1883). //. Kr-n.

Schmidt-Cabanis /.imit-/. Richard (1838-

1903). saks. humoristi ja satiirikko. Toimi
useita vuosia luonnenäyttelijänä, m. m. Meinin-

genin teatteriseurueessa (ks. M e i n i n g enin
näyttelijät), antautui sitten kirjallisiin töi-

hin, toimittaen ..Berliner Montagszeitung"ia ja

pilalehteä ..Ulk", joss :1 viimeksimainitussa hän

varsinkin valtiollisilla satiireillaan saavutti

suurta menestystä. Niinikään hiin on julkaissut

humoristisia runoja, näytelmiä ja novelleja.

//. Kr-n.

Schmitz [smitsj, Bruno (s. 1858). sak>.

arkkitehti, nykyajan Saksan rakennustaiteen pää-

miehiä, tunnetuimpain suursaksalaisen kansalli

sen itsetunnon muisto ja yhteysmerkkien : Kyff

häuserin vuoren, Porta VVestphalican, Reineckin

ja Leipzigin kansaintaistelun monumenttien itse-

näinen luoja, joissa kaikissa kajahtaa romantti

sen voimakas sävel. S :n monumentaalisista hviit \
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rakennuksista St. Gallenin pankki, Linzin museo
(1882-87), Ziirichin Tonhalle, Amsterdamin
Kiinstlerhaus, Berliinin uusi synagoga ja viini-

ravintola Rheingold ovat tunnetuimpia. U-o N.

Schmoller [smolor], Gustav (s. 1838),

saks. taloustieteilijä, historiantutkija, sosiaali-

politikko ; tuli 1864 professoriksi Halleen, 1872
Strassburgiin, 1882 Berliiniin; v:sta 1884 Preus-

sin valtioneuvoston jäsen; tuli 1899 Berliinin

yliopiston edustajaksi Preussin herrainhuonee-

seen. Ollen yhdistyksen ,,Verein fiir Sozialpoli-

tik" perustajia ja toimeliaimpia jäseniä S. on
menestyksellä toiminut sosiaalireformatoristen

aatteiden hyväksi. S. on Saksan taloustie-

teessä uudemman historiallisen koulukunnan ete-

vin edustaja, ja historiallisilla tutkimuksilla

on tärkeä sija hänen kirjallisessa tuotan-

nossaan. Hänen ja Sybelin ehdotuksesta Ber-

liinin tiedeakatemia ryhtyi julkaisemaan kokoel-

maa ,,Acta borussica, Denkmäler der preussischen

Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert"; julkai-

suja: ,,Zur Geschichte der deutschen Kleinge-

\verbe im 19. Jahrhundert" (1869), „Strassburgs
Bliite und die volkswirtschaftliche Revolution im
13. Jahrhundert" (1875), ,,Umrisse und Unter-
suchungen zur Verfassungs-, Vervvaltungs- und
YVirtsehaftsgeschichte, besonders des preussischen

Staates im 17. und 18. Jahrhundert" (1898),

..fjber einige Grundfragen des Rechts und der

Volkswirtschaft" (1875), „Zur Literaturgeschichte

der Staats- und Soziahvissenschaften" (1888),

,,{)ber einige Grundfragen der Sozialpolitik und
der Volkswirtschaftslehre" (1898), ,,Grundriss der

allgemeinen Volkswirtschaftslehre" (I 1900, Il

1904, pääteos), „Charakterbilder" (1913). V:sta
1881 S. julkaisee aikakauskirjaa ,,Jahrbuch fiir

Gesetzgebung, Vervvaltung und Volkswirtschaft",
v :sta 1878 tutkimussarjaa „Staats- und Sozial-

wissenschaftliche Forschungen". [Stamper, ,,G. S."]

J. F.

Schnapper-Arndt [snapar-ämt], G o 1 1 1 i e b
(1846-1904), saks. tilastotieteilijä; tuli 1901
opettajaksi Mainin Frankfurtin sosiaali- ja

kauppatieteiden akatemiaan ; hän käsitteli eri-

tyisesti yksityistaloustilastoa : ,,Zur Theorie und
Geschichte der Privatvvirtschaftsstatistik" (1903)

;

huomattavia ovat hänen kuolemansa jälkeen jul-

kaistut ,,Vorträge und Aufsätze" (1906), ,,Sozial-

statistik" (1908) ja hänen pääteoksensa ,,Bei-

träge zur Geschichte der Lebenshaltung in Frank-
furt a. M. während des 17. und 18. Jahrhunderts".

J. F.

Schneckenburger [snekanburggr], M a 1 1 h i a s

(1804-48), evankelinen teologi. S., joka oli

sveitsiläinen syntyään, opiskeli Tubingenissä ja

Berliinissä, sai täällä ratkaisevia vaikutuksia
Neanderilta ja nimitettiin 1834 professoriksi

Bernin vastaperustettuun yliopistoon, missä toi-

messa kuoli. Pääteos: ,,Vergleichende Darstel-

lung des lutherischen und des reformierten Lehr-
begriffs", jonka 1855 julkaisi Giider. E. K-a.

Schneckenburger [snekonburggr], Max
(1819-49), Saksan kansallislaulun „Die Wacht
am Kein"in (1840) sepittäjä. II. Kr-n.
Schneekoppe [snckopa], Biesengebirgen (ks. t.)

korkein huippu, 1,603 m yi. merenp. Laaja näkö-
ala; kappeli ja majatalo.

Schneevoigt [sntfoiht], 1. Georg S. (s. 1872),
suom. sellonsoittaja ja orkesterinjohtaja, har-

31. VIII. Painettu 6
/5 16.

joitti opintoja Helsingin orkesterikoulussa, Son-
dershausenissa, Leipzigissä, Briisselissä, Dres-
denissä ja Wienissä; oli 8 v. sellosolistina Hel-
singin filharmonisen seuran orkesterissa sekä
opettajana orkesterikoulussa ja musiikkiopis-
tossa; antoi sellonsoittajana konsertteja sekä

kotimaassa että ulkomailla. Kesäkausina 1901-09

ja 1912-13 sinfoniaorkesterin johtajana Riiassa
sekä 1910 ja 1911 Kiovassa; vv. 1904-08.

Munchenin Kaim-orkesterin ensimäisenä johta-

jana (konserttimatkoja Saksassa, Itävallassa,

Sveitsissä, Belgiassa, Hollannissa ja Italiassa).

V. 1909 S. perusti „Rigaer Symphonie-Orches-
ter"in ja 1912 „Helsingfors symfoniorkester"in.
Viimemain. v. hän johti „Die Meistersinger"in
ja seur. v. ,,Parsifal"in ensi esitystä Pietarissa.

V:sta 1914 Helsingin kaupunginorkesterin joh-

tajana; v :sta 1915 tämän ohella myös Tukhol-
man konserttiyhdistyksen vakinaisena ensimäi-

senä johtajana. V :sta 1906 lähtien vieraillut orkes-

terinjohtajana useissa ulkomaankaupungeissa.
2. Sigrid S. (s. 1878), suom. pianisti, edel-

lisen puoliso (syntyjään Sundgren), harjoitti

opintoja Helsingin musiikkiopistossa 1886-94 ja

senjälkeen kolme vuotta Berliinissä (Busoni'n

johdolla) ; antanut konsertteja (osaksi yhdessä
puolisonsa kanssa) Suomessa, Ruotsissa, Tans-
kassa, Saksassa, Venäjällä ja Italiassa; toiminut

opettajana Helsingin musiikkiopistossa v :sta

1910.

Schneidemiihl [snäidemyl], Georg (s. 1853),

Kielin yliopiston eläinlääketieteen ja vertailevan

patologian professori (v :sta 1896), tunnettu m. m.
oppikirjain laatijana. Teoksia: ,JJie Protozoen
als Krankheitserreger des Menschen und der

Haustiere" (1898), ,,Lehrbuch der vergleichenden

Pathologie und Therapie des Menschen und der

Haustiere" (1898), ..Die Nervenkrankheiten der

Pferde" (1895), ,,Lehrbuch der Pathologie und
Therapie der Haustiere" (1908), y. m.
Schneider [snäid&r], Friedrich (1786-

1853), saks. orkesterinjohtaja ja säveltäjä, toimi

Leipzigissä Thomaskirkon urkurina (v :sta 1813)

ja teatterikapellimestarina (v:sta 1817), siirtyi

1821 Dessaun hovikapellimestariksi ja perusti

siellä 1829 erinomaisen musiikkikoulun. S :n vii-

meinen (ja silloin ainoa) oppilas oli Richard
Faltin. Johti musiikkijuhlia monin paikoin Sak-

sanmaalla (1819-47). Sävelsi 16 oratoria (..Vii-

meinen tuomio" 1819, ..Gethsemane ja Golgatha"

1838 y. m.), 25 kantaattia, 23 sinfoniaa, noin

400 kuorolaulua ja 200 soololaulua, pianosonaat-

teja y. m. Julkaisi musiikkipedagogisia teoksia

(„Urkurin käsikirja". MV, 1829-30.V m.).

/. K.

Schneider [knnidor], Johann G o 1 1 1 o b

(1750-1822), saks. filologi ja luonnontutkija.

v:sta 1776 vanhojen kielten ja kaunopuheisuuden

professorina Oderin Frankfurtissa, josta 1811

yliopiston mukana siirtyi Breslauhun. S:n pää-

teos on ,,Grosses kritisches griechisch-deutsches

Handvvörterbuch" (2 os.. 1797-98, 3:s pain.

1819-21). ensimäinen laatuaan Saksassa. Sitä-

paitsi S. julkaisi suuren joukon muinaisklassillie

ten kirjaili jäin (etupäässä luonnonhistoriaa kos-

kevia) teoksia sekä myös itsenäisiä eläintieteel-

lisiä tutkimuksia, niink. „Naturgeachichte der

Scliildkröten" (1783), ..Historia amphibiorum
naturalis et literaria" (2 os.. 1799. 1801) y. m.
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Schnepfenthal [snepfentäl] ks. C. G. S a 1 z-

m a n n.

Schnitzer [snitsdr], Eduard ks. Emin
pala.
Schnitzler [snitster], Arthur (s. 1862),

itäv. kirjailija ja lääkäri, etevimpiä nykyajan
saks. näytelmän- ja novellinkirjoittajista. Var-
sinkin ovat mestarillisia hänen pienet näytel-

mänsä, jotka kuvaavat Wienin taiteilijaelämää.

Hänen teoksistaan mainittakoon : näytelmä-

kokoelma ,,Anatol" (1893), kirpelä rakkaus-
draama ..Liebelei" (1896; esitetty myös suomeksi),

sotilas-aiheinen näytelmä „Frei\vild" (1898),

„Der griine Kakadu" (1899; kolme yksinäytök-

sistä kappaletta), renesanssidraama „Der Schleier

der Beatrice" (1901), ..Lebendige Stunden"
(1902. neljä yksinäytöksiltä), ,,Der einsame

Weg" (1904), „Der * Euf des Lebens" (1906)

y. m. Etevimmät hänen novellikokoelmistaan

ovat: ,,Sterben" (1895), „Leutnant Gustl"

(1901), ,,Dämmerseelen" (1895). Romaaniinsa
..Der Weg ins Freie" (1908) S. on valinnut ai-

heensa juutalaisten piiristä. S:n näytelmät ovat

kaikkialla Euroopan näyttämöillä saavuttaneet

suurta menestystä. (Suom. novellikokoelma

..Ennustus y. m. novelleja".)

H. Krn.
Schnitzler [snitslar], Johann (1835-93), itäv.

lääkäri, etevä laryngologian tutkija, v:sta 1878

professorina Wienissä, Wienin yleisen poliklini-

kan perustaja. Teoksia: ,,Pneumatische Behand-

lung der Ltingen- und Herzkrankheiten" (2:nen

pain. 1877), „t)ber Laryngo- und Rhinoskopie"

(1879), „Klinische Atlas der Laryngologie und
Rhinologie" (1891-95).

Schnorr von Carolsfeld [snor fon kärolsfeltj,

Julius (1794-1872), saks. taidemaalari; isänsä,

taidemaalari Johann Veit S:n oppilas synnyin-

kaupungissaan Leipzigissä, jatkanut opintojaan

Wienin akatemiassa.' S. valitsi ensimäisiksi esi-

kuvikseen vanhat saks. mestarit ja Italian

quattrocento-taiteilijat. V. 1817 hän lähti Roo-

maan, jossa liittyi nasarealaisten (ks. t.) romant-
tiseen ryhmään, maalasi uskonnollisia tauluja ja

maisematutkielmia sekä koristi 1820-26 Villa

Massimi'ssa erään huoneen Arioston ,,Raivoisa

Roland" nimistä runoelmaa esittävillä lukuisilla

freskoilla. S. kutsuttiin 1827 historiamaalauksen

professoriksi Miinchenin akatemiaan ja koristi

Ludvik I : ii toimesta useita kuninkaallisia loisto-

ja juhlahuoneita Saksan historiasta ja Nibe-

lungenliedistä otetuilla maalauksilla, jotka ovat

enemmän vaateliaasti isänmaallisia kuin henki-

sesti syviä. V. 1846 hänet nimitettiin akatemian

professoriksi ja maalausgallerian johtajaksi

Dresdeniin, missä hän eli kuolemaansa saakka.

S:n viimeisenä päätyönä ovat kansansuosiota

saavuttaneet, aitoprotestanttiseen lionkeen 1852-62

tehdyt piirustukset Wigandin julkaisemaa kuva-

raamattua varten. Kirjoittanut ..Briefe aus Ha-

lien, 1817-27" (1886). [H. W. Singer, „J. S. v. C."

(1911. Knackfussin „Kilnstler-Monographien"
sarjassa).] E. l'-r.

Schofar [sö-J, mus.. muinais-israelilainen, tor-

ventapainen temppelisoitin.

Schola [sko-] (lat.), koulu.

Schola Cantorum [sk*- -tö'-J, mus.. dTndyn,
Bordes'iti ja Guilmantin v. 1896 Pariisiin perus-

tama yksityiskonservatori. jonka tarkoituksena

ei ole pelkän taituruuden, vaan todellisen tai-

teellisuuden kasvattaminen. 7. A".

Scholander [sola'-], Fredrik Vilhelm
(1816-81). ruots. arkkitehti, vesivärimaalaa ja.

piirustaja ja runoilija; opiskeli arkkitehtuuria

Tukholmassa ja Pariisissa (Lebas'n johdolla), ak-

varellimaalausta Italiassa; kotimaahan palat-

tuaan S. lopullisesti antautui arkkitehdin alalle.

Rakennustaiteen professorina akatemiassa (v:sta

1848) S. pian ympärilleen kokosi innostuneita op-

pilaita (m. m. suomalaiset Sjöström, Höijer, Dec-

ker. Ahrenberg). Rakentanut Tukholman syna-

gogan, teknillisen korkeakoulun. Bernadotten
hautakuorin Riddarholmin kirkossa, kirkkoja,

kouluja y. m. S. oli monipuolinen nero. Kuvitta-

nut ja ornamentaalisesti koristellut, vieläpä sä-

veltänytkin useat omat (salanimi A c li a r i u s)

romanttiset kertomuksensa ja runopukuiset poh-

joismaiset tarunsa. .,Samlade skrifter" (3 nid.

1881-82). 17-0 V.

Scholasticus [skola'-] (lat.). oppinut; keski-

ajalla koulunjohtajana toimiva tuomiokapitulin-

jäsen.

Schomberg [somberhjj, Friedric li v o n

(1615-90), saks. sotilas; meni 16f>() Ranskan pal-

velukseen, tuli 1675 ransk. herttuaksi ja marsal-

kaksi, mutta NantesMn julistuksen peruuttamisen
jälkeen hänen täytyi protestanttina poistua Rans-
kasta ; rupesi 1687 Brandenburgin palvelukseen,

seurasi Oranian Vilhelmiä hänen Englannin-ret-

kellään ia kaatui 1690 Boynen tappelussa Irlan-

nissa. J. F.

Schomburgk [so-J, Sir Robert Her-
mann (1804-65), saks., Englannin palveluk-

sessa toiminut tutkimusmatkailija, oli aluksi

kauppiaana, siirtyi Pohjois-Ameriikkaan ja 1830

Länsi-Intiaan, jossa antautui maantieteellisiin

töihin, sai 1835 toimekseen Englannin Guayanan
tutkimisen, teki sinne 1840 uuden, neljä v. kestä-

vän tutkimusmatkan yhdessä veljensä Richar-
din (1811-91; Adelaiden kasvit, puutarhan joh-

tajana v:sta 1865, julkaissut useita. Austraa-

lian kasvistoa koskevia tutkimuksia) kanssa.

Ansioittensa johdosta Robert S. Englannissa
1845 korotettiin aatelissäätyyn. Toimi sitten

Englannin konsulina Haitilla ja Bangkokissa. Jul-

kaissut: ,,Description of British Guiana" (1840).

..T\velve vie\vs in the interior of Guiana" (1841),

..History of Barbadoes" (1848).

Schonenfeldt-Bank [skönen-J, Belgian ja

Alankomaiden rannikon edustalla oleva uutta

likko. Sen lähettyvillä voitti 7 p. kesäk. 1673

amiraali de Ruyterin johtama alankoni, lai-

vasto (52 linjalaivaa, 12 fregattia. 39 pientä

alusta) Rupert Pfalzilaisen komentaman engl.-

ransk. laivaston, joka menetti 3 linjalaivaa ja

1 fregatin. — Viikkoa myöhemmin voitti uudel-

leen S:n luona de Ruyterin laivasto Rupertin

laivaston, joka tällä kertaa menetti :'. linjalai-

vaa. Mieshukka oli kummassakin taistelussa vä-

häinen, -l.tkm-.

Schongauer (sÖngau9rJ, Marti n. liika-

nimeltä H i p s e h Martin t. S e h ö n (n.

1445-91), saks. taidemaalari ja vaskenpiirtäjä

;

työskenteli synnyinkaupungissaan K oima rissa,

jonne perusti taidekoulun, sekä 1480-luvun

loppupuolelta Breisachissa. Maalarina on S:n
tuotanto vähäinen. Hänen nuoruudenaikainen

pääteoksensa on Rogier van der Weydenin vaiku-
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tuksen alaisena syntynyt ,.Madonna ruusutar-

hassa" (1473, Kolmarin Martinin kirkossa).

Muista hänen nimellään kulkevista maalauksista

ei ole täyttä varmuutta. Tuotteliaampi ja merki-

tykseltään suurempi S. on vaskenpiirtäjänä, jona

hän on Saksan huomattavin taiteilija ennen

Diireriä. Hänen syvätunteiset ja kehittynyttä

kauneusaistia osoittavat vaskipiirroksensa esittä-

vät etupäässä uskonnollisia, mutta myöskin laatu-

kuvallisia ja eläinaiheita. S :n piirroskokoelman

on julkaissut Duplessis (1881). [A. v. Wurzbach,
„Martin S." (1880) ; D. Burckhardt, „Die Schule

S:s am Oberrhein" (1888) ;
Wendland, „Martin S.

als Kupferstecher" (1907).] E. R-r.

Schopenhauer [söpon-J, Arthur (1788-

1860), saks. filosofi, pessimistisen maailman-
katsomuksen alkuperäisin

ja huomattavin filosofi-

nen edustaja, syntyi

Danzigissa 22 p. hel-

mik. 1788; kun muuta-
mia vuosia senjälkeen

Danzig joutui Preussin

alle. niin perhe muutti
Hampuriin. Isä oli vara-

kas kauppias ja pank-
kiiri, äiti Johanna S.

tuottelias kirjailijatar,

joka julkaisemillaan ro-

maaneilla, matkakerto-
muksilla y. m. saavutti

melkoista suosiota. Ar-
thur S:ia kasvatettiin

(S.H.) Arthur Schopenhauer. kauppiaan uraa varten,

hän sai jo lapsena matkustella paljon ja oles-

kella pitkät ajat Ranskassa ja Englannissa.
Isänsä kuoltua hän päätti antautua opin
tielle, tuli 19-vuotiaana kymnasistiksi ja pääsi

1809 ylioppilaaksi Göttingenissä. Julkaisi jo 1813

teräväjärkisen tieto-opillisen tutkimuksen ,,tlber

die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichen-

den Grunde" ja 1818 pääteoksensa ,,Die Welt als

Wille und Vorstellung" ; toinen, toisella täyden-
tävällä osalla laajennettu laitos ilmestyi 1844.

Tuli 1820 dosentiksi Berliinin yliopistoon ja

pysyi nimellisesti siinä asemassa v:een 1831,

mutta opetti ainoastaan yhtenä lukukautena
1820-21. Muutti 1831, paeten Berliiniin ilmaan-
tunutta koleraa, Frankfurt am Mainiin, missä
sitten eli yksinäisyydessä ja ilman julkista

tointa, katkeroituneena ihmiskuntaa sekä aivan
erityisesti ,,filosofian professoreja" vastaan, jotka
hänen käsityksensä mukaan harkitusti yrittivät

vaitiololla tappaa hänen filosofiansa. Julkaisi

sittemmin ,,Die beiden Grundprobleme der Ethik"
(1841), ,,Parerga und Paralipomena" nimisen
kokoelman pääteoksensa aatteita valaisevia vä-

hempiä kirjoituksia (2 os., 1851) ynnä muuta-
mia muita pienehköjä tutkielmia. S. on ylpeillen

nimittänyt itseään ..oligografiksi" (,,vähänkir-

joittajaksi") sekä julistanut vaativansa mitä
ankarimmin, että hänen teoksiaan uudelleen pai-

nettaessa ei saa muuttaa niissä kirjaintakaan.
Kuoli 21 p. syysk. 1860. — S-.n filosofia julistaa

voimakkaasti, monessa kohden syväaatteisesti

sekä usein loistavan kaunopuheisesti katkeraa
pessimismiä ja kritikoi purevasti vallalla olevia

ihanteellisia filosofisia oppisuuntia ynnä perin-

näisiä ajatustapoja.

S:n mielestä olemassaolo on välttämättä

kärsimistä. Kaikki elämä on pyrki-
mistä johonkin, ja pyrkimisen sisimpään ole-

mukseen kuuluu, että kaipaa jotakin. Jär-

kyttävällä voimalla S. kuvailee, mitenkä elävien

olentojen kaikkien elonilmausten pohjana on
kaipuu, puute, tuska, jota ei koskaan voida tyy-

dyttää täydesti eikä pysyvästi. Ilo ja nautinto
on vain hetkellistä, pian ohimenevää kärsimyk-
sen keskeytystä tai lievennystä. — Kun S. pää-

teoksessaan esittää tätä maailmankatsomustaan
filosofisen järjestelmän muodossa, niin hän en-

siksi yhtyy Kantin tietokriitillisiin perus-

aatteisiin. ,,Maailma on minun mielikuvani."
Paikallisuus ja aika ovat meidän havainto-

kykymme omituiset tajuamismuodot ; syysuhteen
kategoria, joka välttämättä on ylimpänä lakina
ymmärryksen rakentamassa maailmankuvassa,
on meidän ajatuskykymme muodostama. Sentäh-

den koko se objektimaailma, joka kuvastuu tieto-

kyvyllemme, on vain ilmiötä. Äly, intellekti ei

voi antaa tietoa olevaisesta sinänsä. Mutta pää-

teoksensa toisessa kirjassa S. sittenkin itse siir-

tyy esittämään metafyysillistä teoriaansa. Vaikka
tietopuolinen käsitys ja ajattelu eivät ilmaise

olevaisen olemusta, niin välitön intuitsioni pal-

jastaa meille omassa itsetaj linnassamme, että ole-

massaolomme ja kaiken muunkin olemisen perus-

tuksena on hämärä tahto. Tämä tahto on
järjetön, älytön; siihen ei liity ollenkaan mitään
intellektinomaista. Sentähden se ei voi olla pyr-

kimistä minkään kuvitellun tarkoitusperän saa-

vuttamiseen, vaan se on aivan sokeata halua eli

viettiä olemassaoloon, ,,Wille zum Leben". Tämä
tahto ,,objektiveerautuu", luo itselleen ulkonaisen

olemassaolon aineellisissa kappaleissa, — ensin

kuolleessa luonnossa ja siinä esiintyvissä voi-

missa; sitten se selvempänä ilmaantuu elävissä

olennoissa, kasveissa, eläimissä, ihmisissä. Alku-
tahto on pohjaltaan yksi. Kaikki moninaisuus,
kaikki yksilöllinen olemassaolo kuuluu ilmiö-

maailmaan ; se on pettävää näennäisyyttä, joka

peittää meiltä tosioloisuuden, — ,,Mäjän huntu",

kuten S. sanoo intialaisesta Vedänta-filosofiasta

1. -mytologiasta lainatulla kuvalla. Siten S. yhtyy
metafyysilliseen monismiin. Mutta purevasti

hän vastustaa ja pilkkaa ..panteismiä", jonka
muodossa sellainen ankara monismi tavallisesti

esiintyy. Sillä maailman kurjuus todistaa hänen
mielestään, että alkutahto, jonka tuote maailman-
rakenne on, ei suinkaan ole ..jumalallinen";

olemassaolon pohjaton onnettomuus valtaavan voi-

makkaasti vahvistaa sitä vakaumusta, että alku-

tahto on kerrassaan sokea, järjetön. Tntellekti

on maailmankehityksessä myöhään syntynyt lisä-

tuote. S. selittää sitä materialistisesti, mutkik-

kaan hermorakenteen tuotteeksi. Multa vaikka

intellekti on myöhäissyntyinen, sekundäärinen

ilmiö olemistossa, on se kuitenkin ainoa valo-

kohta siinä. Se opastaa elämäntahtoa käsittä-

mään oman järjettömyytensä
;
ja jos mikään pe-

lastus olemassaolon kurjuudesta on mahdollinen.

on se intellektin avulla saavutettava. Hetkellinen;

vapautus lakkaamattoman tahtomisen tyranniu-

desta saavutetaan taiteellisessa, esteettisessä t:i

juamisessa. Kauneuden olemus on siinä, ettift

henki kohoo tajuamaan niitä ikuisia aatteita el*

tyyppejä, ,,Platonin ideoita", jotka ovat yksityis-

esineiden mallikuvina ja jotka antavat yleistah-
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dolle korkeamman ja ylevämmän objektiivisen

todellisuuden kuin nopeasti häviävät yksityis-

esineet. Kun henki esteettisessä vaikutelmassa

katselee näitä aatteita, niin elämän ainainen,

levoton halu ja pyrkiminen nukahtaa, henki va-

pautuu kaikesta kärsimisestä. Mutta tämä vapau-

tus on ohimenevä. Elämän moninaiset tyydyttä-

mättömät pyrkimykset heräävät pian uudelleen

ja niiden mukana kärsiminen. Pysyväinen pelas-

tus on mahdollinen ainoastaan jos saadaan elämän-
vietti kumotuksi perusytimeltään. Ja S. olettaa

että. kun henki pääsee täysin ymmärtämään kai-

ken olemassaolon ja pyrkimisen välttämättömän
kurjuuden, niin tämä tieto voi tulla tahdon rau-

hoittajaksi („Quietiv des Willens") ; se voi vai-

kuttaa, että ihminen kääntyy kieltämään ja kuo-

lettamaan tahtoa itsessään. Ihminen luopuu sil-

loin haluistaan ja pyrinnöistään, kääntyy pois

elämän nautinnoista, antautuu tahdottomuuteen,
askeesiin. Silloin levoton pyrkiminen sammuu,
ihminen vaipuu ..nirvanaan" (ks. t.) ;

se on kai-

ken filosofisen, siveellisen ja uskonnollisen kohoa-

misen loppumäärä, se on täydellinen pyhyys ja

autuus. Tällaisesta tahdon kuolettamisesta ovat

S:n mielestä intialaiset ja keskiaikaiset kristityt

askeetit osoittaneet yleviä esimerkkejä. Ja S. olet-

taa, vaikka hän muuten koko maailmankatsomuk-
sessaan on täydellinen deterministi, että tässä

yhdessä kohdassa ihmishenki on ehdottomasti

vapaa, kun se. käsitettyään olemassaolon kurjuu-

den, joko ,,myöntää elämäntahdon", s. o. pysyy
pyrkimyksissään ja tahtoo yhä edelleen tyydyttää
halujaan, tai kieltää sen. — S:ia ei voida vapaut-

taa siitä moitteesta, että hän ei itse elänyt

oppinsa mukaisesti. Hän ei mitenkään osoittanut

kieltäytyvän elämän esimerkkiä eikä muutenkaan
käytännössä arvioinut elämää oman filosofiansa

mukaisesti, vaan tavoitteli intohimoisesti muuta-
mia elämän nautintoja, osoitti melkein nauret-

tavaa kuolemanpelkoa y. m. s. Tämänsuuntaisia
moitteita vastaan hän puolustautui sillä, että

hänen filosofiansa tarkoitus oli selittää ja ymmär-
tää olemassaoloa, eikä esittää mitään siveysihan-

teen esimerkkiä. Hänen oma henkensä oli siis

ilmeisesti ristiriitainen ja epäsopuinen.

Aluksi S:n filosofia ei herättänyt huomiota,

mutta 1850-luvulla se rupesi saamaan kannatta-

jia ja ihailijoita. Pari vuosikymmentä se sitten

oli suosittuna ..muotifilosofiana". kunnes sen täy-

tyi luovuttaa sijaa uudemmille oppimuodostuk-
sille, ensin E. v. Hartmannille, sittemmin Fr.

Nietzsehelle. — S:n kootut teokset julkaisi

ensiksi Frauenstädt (6 os., 1873-74)
;
sittemmin

on ilmestynyt useita kokonaispainoksia, m. m.

Grisebachin toimfttama huolellinen painos (Reela-

min ,,Universal-Bibliothek"issa). Grisebach on
sitii paitsi julkaissut ,,S:s handschriftlielier Nach-
lass" (4 os.. 1891-93) sekä hänen „Gespräche und
Selbstgespräche nach der Handsehrift eis heauton"
(1897). Osia S:n kirjeenvaihdosta ovat useat

julkaisijat painattaneet. [Frauenstädt. ..Briefe

iiber die S:sche Philosophie" (1854), sama, ,,Neue

Briefe ub. d. S:sche Ph." (1876): Gwinner, „S:s

Leben" (1878); Grisebach, ..S." (1897); Volkelt.

..A. S."; K. Fischer. ..Gesehiehte der neuern

Philosophie" IX; Silfverberg ..A. S. ajattelijana

ja ihmisenä" (1911).] A. Gr.

Schott [sotj, Bernhard (k. 1817), saks.

musiikkikustantaja, jonka v. 1773 Mainziin pe-

rustama liike vähitellen kohosi yleismaailmalli-

seen merkitykseen, haaraosastoilleen Lontoossa

y. m. suurkaupungeissa. /. Ä\
Schott /sotj. Wilhelm (1802-89), saks. kie-

lentutkija, synt. Mainzissa, v:sta 1838 Berliinin

yliopiston ylim. professori. Berliinin akatemian
jäsen v:sta 1841. Hänen lukuisista julkaisuis-

taan mainittakoon: ,,Versuch iiber die Tata-

rischen Sprachen" (1836). ,,t
v ber das Altai'sche

oder Finnisch-Tatarische Sprachengeschlecht"
(1S4!)), ..Das Zahhvort in der t.schudischen

Spraehenklas-c" ilS.Vi), ..Altajische studien" (1-5;

1860-72). ..Zur beurteilung der annamitischen
schriii und sprache" (1856) ;

..Ober die sog.

indo-ehinesischen sprachen, insonderheit das Sia-

mische" (1856), ..Vocabularium Sinicum" (1844).

..Chinesische sprachlehre" (1857). ..t^ber chine-

sische verskunst" (1857). S :n mainittua kiinan
kielioppia on pidetty alallaan käänteenteke-
vänä, samoinkuin hän muutenkin oli ai-

kansa ensimäisiä kiinan kielen ja kirjalli-

suuden tuntijoita. Niinkuin jo esitetystä ly-

hyestä luettelosta näkyy, oli S. myös suomen-
sukuisten kielten harrastaja: jo v. 1846 hän al-

koi pitää näistä kielistä luentoja ja jatkoi niitä

vuosien kuluessa. Niinikään kuului Kalevala
hänen yhä palaaviin luentoaineihinsa (ensi ker-

ran 1847. luultavasti J. Grimmin herätteestä).

Suomalaista ja virolaista kansanrunoutta S. kä-

sitteli kirjoituksissa ,.t)ber die finnische sage von
Kullervo" (1857) ja ,,Die estnischen sagen von
Kale\vi-Poeg" (1863): ..lUier finnische und est-

nische heldensagen" (1866). Uskonto- ja sivis-

tys- y. m. historiaa koskevista tutkimuksista
mainittakoon vielä ,,t?ber den Buddhaismus in

Hochasien und in China" (1846). ,,Zur litera-

lur des chinesischen Buddhismus" (1873). ..Äl-

teste nachrichten von Mongolen und Tataren"

(1846), „Zur Uigurenfrage" (2 os.. 1874-75).

E. N. Ss

Schoultz [sultsj, Johanna von (1813-63),

suom. oopperalaulajatar, syntyi Tukholmassa,
jonne hänen vanhempansa olivat Suomen sodan
tähden muuttaneet. Aloitti siellä lauluopintonsa

jo 1823. Hänen opettajansa oli prof. Crelius.

Piti konsertteja Skandinaavian maissa 1828-30,

1831 Suomessa, 1832 Pietarissa. Opiskeltuaan
senjälkeen Firenzessä, hän sai 1833 paikan Pa-

riisin it. oopperassa loistavilla ehdoilla. Ros-
sini itse opetti hänelle oopperaosia. Esiintyi

1836-39 Italiassa ja sai tarjouksen Madridin
oopperaan 90.000 markan vuosipalkalla, mutta
sairastui äkkiä ja palasi kotimaahansa murtu-
nein voimin. Piti silloin tällöin vielä konsert-

teja Suomessa ja Ruotsissa; sai 1842 250 tala-

rin suuruisen eläkkeen Ruotsin kuninkaalta.

Meni sam. v. naimisiin varamaanmittari Brandtin
kanssa, asettuen Hämeenlinnaan, jossa hän pe-

rusti sekakuoron. Muutti 1859 miehensä kera

Helsinkiin. — Johanna S:n laululle oli omi-

naista sen sävelpuhtaus ja hänen esityksensä

koruttomuus ja hienous. Hän oli ensimäinen,

joka ulkomailla esitti suom. lauluja (..Tuoli' on

mun kuliani" y. m.). /. K.

Schouw [8kau], .1 o a k i m Frederik (1789-

1852), tansk. kasvitieteilijä ja valtiomies, suo-

ritti lakit. kand. tutkinnon, harjoitti samalla

kasvit, opintoja, tuli fil. tohtoriksi 1816. kasvit.

ylim. professoriksi 1821. vakinaiseksi 1841. S. on
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kasvimaantieteen ensimäisiä uranaukaisijoita.

Pääteos „Grundtraek til en almindelig plaute-

geographie" (1822), muita tieteellisiä teoksia

kasvitieteen, maantieteen ja meteorologian

alalta, lisäksi suurta suosiota saavuttaneita

helppotajuisia luonnontieteellisiä kuvauksia,

jotka m. m. osaltaan vaikuttivat luonnon-

historian ja maantieteen opetuksen aseman
parantamiseen sekä Tanskassa että naapuri-

maissa. Tanskan valtiollisessa elämässä S.

saavutti vaikutusvaltaisen aseman yhtenä vapaa-

mielisen puolueen huomattavimmista johtajista.

Vapaamielisten aatteiden ajajana hän tuli ensin

tunnetuksi vv. 1831-36 ja 1841-46 julkaisemas-

saan „Dansk ugeskrift" nimisessä viikkolehdessä.

V. 1835 S. tuli kuninkaan valitsemana yliopiston

edustajana molempiin säätykokouksiin, jotka

kummatkin valitsivat hänet puhemiehekseen.
Tässä toimessa (1835-40) S. saavutti yleistä tun-

nustusta parlamentaaristen muotojen kehittä-

jänä sekä maltillisella, mutta pontevalla esiin-

tymisellään perustuslaillisuuden ja vapaamieli-

syyden puolesta. Erityistä huomiota herätti

hänen 1840 puliemiehenpaikalta .
lausumansa

toivomus, että kuningas ryhtyisi toimiin perustus-

laillisen valtiomuodon aikaansaamiseksi niin

kauan kuin vielä ,, rauhalliset päivät" vallitsivat.

Tästä lausunnosta samoinkuin S:n itsenäisestä

esiintymisestä yleensä oli seurauksena, ettei

Kristian VIII häntä enää 1841 nimittänyt edus-

tajaksi. V:n 1847 vaaleissa S. oli kiinteimistön-

omistajaksi tulleena vaalikelpoinen ja valittiin

molempiin säätykokouksiin. Seur. v :n hallituksen-

vaihdoksen levottomina aikoina S:n vaikutus-

valta kohosi korkeimmilleen. Kuningas Kristia-

nin kuoleman jälkeisenä päivänä S. (yhdessä

II. N. Clausenin [ks. t.] kanssa) julkaisi lento-

kirjasen „Ved tronskiftet 1848", jossa esitetään

vapaamielisen, perustuslaillisen valtiomuodon
sekä vaalijärjestyksen suunnitelma. Tämä lento-

kirja antoi lähimmän sysäyksen koko seuraavaan
uudistusliikkeeseen. Perustuslakiasäätävän valta-

kuntakokouksen kokoonnuttua S. melkein yksi-

mielisesti valittiin sen puheenjohtajaksi, ja hänen
parlamentaarinen kykynsä ja suuri auktoriteet-

tinsa edistivät huomattavasti lopullisen tuloksen

aikaansaamista. Tämän jälkeen S :lle tarjottiin

paikka hallituksessa, mutta hän kieltäytyi siitä.

Hän oli vielä edustajana ensimäisillä valtio-

päivillä, mutta luopui sairaloisuuden takia. —
S:n muistopatsas on Kööpenhaminan yliopiston

edustalla. (I. V-s.)

Schrader [srädar], Eberhard (1836-1908),

saks. orientalisti, alkuaan teologi, prof. Zurichissä

1863, Jenassa 1870, Berliinissä 1875, saks. assy-

riologian perustaja ja muinaisten itämaitten

historiantutkimuksen tienraivaajia. S:n lukui-

sista teoksista ovat arvokkaimmat ,,Die Keilin-

schriften und das Alte Testament" (1872; 2:nen
pain. 1883; 3 :s pain. 1903), ..Keilinschriften und
Geschiehtsforsohung" (1878) ja ..Keilinschriftliche

Bibliothek" (1889 seur.). [Bezold, „E. S." (1909;
Zeitschrift fiir Assyriologie, XXII).] A'. T-t.

Schrader [srädgr]. Otto (s. 1855), saks. kie-

lentutkija, v:sta 1890 professorina Jenan yli-

opistossa. Tärkeimmät julkaisut: ..Sprachver-

gleichung und Urgeschichte" (1883, 3:s pain.

1906), ,,t'ber den Gedanken einer Kultur-
geschichte der Indogermanen auf sprachwissen-

schaftlicher Grundlage" (1887), ..Reallexikon der

indogermanischen Altertumskunde" (1901). Jul-

kaisi uuden laitoksen V. Helinin (ks. t.) tärkeää
teosta ,,Kulturpflanzen und Haustiere" (7 :s pain.

1902).

Schreck [srekj, Gustav (s. 1849), saks. sä-

veltäjä ja musiikkipedagogi. Toimi Viipurin
saks. lukion musiikinopettajana 1871-74, tuli

1887 teorianopettajaksi Leipzigin konservatoriin,

1892 Thomas-kirkon kanttoriksi, sai 1898 pro-

fessorin arvonimen. S:n oppilaina ovat olleet

Oskar Merikanto ja Ilmari Krohn. Säveltänyt
etenkin kuoromusiikkia, oratorin ,,Ylösnoussut
Kristus" ja kuoroteoksen .,Fjalar-kuningas" (joi-

hin kumpaiseenkin hänen suomalaissyntyinen puo-

lisonsa (Emmy S., o. s. Krohn) on runoillut

tekstit, kantaatin Leipzigin yliopiston 500-vuo-

tisjuhlaan, oboesonaatin, fagottisonaatin y. m.
/. A'.

Schreckhörner [srekhörrOr], kaksi vuoren-

huippua Bernin alpeissa, 4,080 ja 3,497 m yi.

mereup.
Schreibersiitti [sräi-J, meteoriiteissa esiintyvä

mineraali, kokoomukseltaan rautanikkelifosfidi.

Schreiner [sräinor], O 1 i v e (s. 1854), afr.-engl.

kirjailijatar, engl. lähetyssaarnaajan tytär, v:sta

1894 mrs C r o n w r i g h t S. Salanimellä

Ralph Iron hän julkaisi sarjan kuvauksia
Etelä-Afrikasta, käyden niissä englantilaisten ja

Cecil Rhodesin kimppuun. Hänen teoksistaan

mainittakoon: . ,Story of an African farm" (1883),

,,Dreams" (1891), „Trooper Peter Halket of

Mashonaland" (1897; suom.), ,,An English South

-

African's view of the situation" (1899).

H. Kr-n.

Schrenk [srer/k], Aleksander Gustav
(Aleksandr Ivanovit s) (k. 1876), ven.

tiedemies ja tutkimusmatkailija, tuli kandidaa-

tiksi Tarton yliopistossa 1837 ja sam. v. Pieta-

rin kasvitieteellisen puutarhan palvelukseen,

pääsi 1848 Tartossa mineralogian dosentiksi, va-

littiin 1853 ylim. mineralogian professoriksi (vaa-

lin saamatta vahvistusta), erosi 1854 yliopistosta.

S. on tehnyt pari laajahkoa matkaa, toisen euroo-

panpuolisten samojedien maahan (1837), toisen

kirgiisein aroille (1847), vieläpä tutkimusmat-
kan Suomeenkin (1839). Hänen erikoisjulkai-

suistaan useimmat käsittelevät kasvit, ja geol.

kysymyksiä, niinkuin ..Vegetation von Hoch-

land" (1841, Beiträge zur Kenntniss des Russi-

schen Reiches, T. IV). Huomattavin on kuiten-

kin hänen laaja pääteoksensa ,,Reise nach dem
Nordosten des europäischen Russlands durch die

Tundren der Samojeden zum Arktischen Ural-

gebirge - - - 1837" (2 os.. 1848, 1854), joka si-

sältää hyvin runsaasti tietoja mitä erilaisina

mistä asioista luonnontieteiden sekä kieli- ja

kansatieteen aloilta. A. F. K.

Schreuder, Hans P a 1 1 u d a n Smith
(k. 1882). norj. lähetyssaarnaaja ja lähetyspiispa

Natalissa Etelä-Afrikassa. Työskenteli aluksi

Norjan lähetysseuran yhteydessä, mutta erosi

siitä eri mielipiteiden vuoksi eräisiin lähetys-

periaatteisiin nähden ja perusti oman lähetyk-

sen, joka nimellä ..Norjan kirkon Schreuder-

lähetys" vieläkin toimii. U. P.

Schroderus fslnndc'-], Ericus (Juhanan]».)

(k. 1639), ruots.. ensimäisen suomea sisältävän

sanaluettelon julkaisija. S:n syntymävuosi on
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tuntematon; hän tuli fil. maist. 1635 sekä mää-
rättiin sara. v. lähteinään Suomeen. Pohjan-
maalle ottamaan selkoa Messeniuksen (ks. t.) te-

kemästä Ruotsin historiasta, jonka nimenä oli

„Scondia illustrata". Messenius, jota oli pidetty

vankina Kajaanin linnassa, siirrettiin tällöin

Ouluun. S:n tehtävänä oli täällä etupäässä op-

pia täysin selvästi lukemaan Messeniuksen käsi-

alaa, jotta hän voisi teoksen painattamista val-

voa, jos se sen arvoiseksi katsottaisiin. Täällä

S. sai suomalaiset aineksensa sanakirjaansa

„Lexieon Latino-Scondicum" (1637), jossa sanat
aineenmukaisessa järjestyksessä esitetään nel-

jällä ..koko Europassa sangen kuuluisalla kie-

lellä", latinaksi, ruotsiksi, saksaksi ja suomeksi.
Pienikokoinen, erittäin mielenkiintoinen kirjanen,

joka nyk. on suuri harvinaisuus, sisältää n.

2.400 suomenkielistä sanaa: S:n suom. lähde-

miehenä oli Oulun kappalainen Marcus Pauli
Björneburgensis (Sadelerus). S. on muuten jul-

kaissut pari väitöskirjaa sekä ruotsalaisella

käännöksellä ja rekisterillä varustanut J. A. Co-
meniuksen ,,Janua linguarum" nimisen kielen-

opetuskirjan. S. suistui Norrbron sillalta Tuk-
holmassa virtaan 14 p. tammik. 1639. [Kirjai-

lija-albumi 1898, siv. 309-317.] E. N. S.

Schroderus [skrode'-J, Lars Larsson (k.

n. 1675). maanmittari. Suomen ensimäisiä huo-
mattavampia alallansa: toimi 1630-luvulla Tu-
run läänissä, sittemmin Hämeen ja Uudenmaan
läänissä; joukko hänen 1640-51 tekemiänsä kart-

toja on vielä tallella maanmittaushallituksen ar-

kistossa; Pietari Brahelta hän sai tehtäväkseen
mitata, kartoittaa ja laatia maantieteellisen ker-

tomuksen Suomesta ja oli jo 1649 suorittanut

suuren osan tehtäväänsä. J. F.

Schrothin hoitotapa [srö-J, erään saks. luon-

nonlääkärin Joh. Schrothin (k. 1856) suunnitte-

lema hoitotapa varsinkin kuppataudin, mutta
myöskin joittenkin muitten pitkällisten taudin-

tilojen parantamiseksi. Potilaat saavat etupäässä
vain kuivaa vehnäleipää ja erilaisia jonkin ver-

ran voita ja suoloja sisältäviä puuroja, juoman-
käytön ollessa kovin supistettu. Tuontuostakin,
noin joka kolmas tai neljäs päivä, on sallittu

käyttää vähän enemmän juomaa. S. h. on san-

gen rasittava ja omansa suuresti heikontamaan
hoidettavan voimia.

Schröckh [srökj, 3 o h a n n M a t h i a s (1733-

18081. saks. protestanttinen kirkkohistorioitsija.

v:sta 1756 dosenttina ja 1762 professorina Göt-

tingenissä; valistusajan ..pragmaattisen" kirkko-

historiankirjoituksen etevimpiä edustajia, tieto-

rikas, tuottelias ja dogmaattisesta puolueellisuu-

desta vapautunut, joskin ilman syvempää histo-

riallisen kehityksen ja uskonnollisten voimien
ymmärtämystä. Pääteos 45-osainen „Christliche

kirchengeschichte" (1768-1812). J. O.

Schröder [skrö-J, Gustaf (1824-1912). ruots.

kirjailija. Toimiessaan metsäyhtiöiden palveluk-

sessa Taalainmaalla ja Vermlannissa S. tutustui

Ruotsin suomalaisiin ja on kuvannut monissa
reippaasti ja miellyttävästi kirjoitetuissa romaa-
neissaan („örjan Kajland och hans pojkar",

..Minnen frän svenska finnarnas lif och jagter

i Värmland och Dalarnas skogsbygder", ..Pekka

Huskoinen"') heidän elämäänsä, metsästys- ja ka-

lastusseikkailujaan. Varsinkin nuorison keskuu-
dessa hänen teoksensa ovat hyvin suosittuja. Suo-

meksikin on eräitä niistä ilmestynyt (m. m. ,, Yr-
jänä Kailanen ja hänen poikansa"). 77. Kr-n.

Schröder [skrö-J, Johan Henrik (1791-

1857). ruots. historian- ja muinaistutkija, tuli

1830 Upsalan yliopiston kirjastonhoitajaksi ja

historian professoriksi. Teki tutkimusmatkoja
eri maissa, myös Suomessa. On julkaissut lukui-

sia tutkimuksia historian ja kirjallisuudenhisto-

rian alalta, esim. .,Westeräs stifts matrikel"

(1817). ..Upsala domkyrka med dess märkvärdig-
heter" (1826), ,,Om Visby ruiners värd", ,,Om

Eddamythernas fordna allmänlighet i Norden"
(Idunassa). y. m. K. O.

Schröder [sröchrj, Leopold von (s. 1851),

saks. sanskritisti, syntyisin Tartosta, tuli 1877
sanskriitin dosentiksi Tarton, 1894 ylimäär. pro-

fessoriksi Innsbruckin ja 1899 vak. professo-

riksi Wienin yliopistoon. Julkaisuja: ,,Mäiträyeni

Samhitä" (4 os. 1881-86), .,Pythagoras und die

Inder" (1884), ,,Indiens Litteratur und Kultur
in historischer Ent\vicklung" (1887), ,,Griechische

Götter und Heroen" (1887). ..Worte der Wahr-
heit. Dammapadam. Eine zum buddhist. Kanon
gehörige Spruchsammlung in deutscher tMier-

setzung" (1892) sekä „Die Hochzeitsgebräuehe der

Esthen und einiger anderer finn.-ugrischer Völker-

schaften in Vergleichung mit denen der indogerm.
Volker" (1888). S. on esiintynyt myöskin runoi-

lijana. ./. ./. M.
Schröder [skrö-J, Ludvig Peter (1836-

1908), tansk. kansanopistomies. Omaksuen jo

nuorena Grundtvigin aatteet S. antautui kansan-
opistoalalle ; oli 1862-64 Roddingin kansanopis-
ton johtajana: 1865 hän yhdessä H. Nutzhornin
kanssa avasi Askovin kansanopiston, josta tuli

Pohjoismaiden etevin kansanopisto. S. on toimi-

nut innokkaasti ja monipuolisesti kansankasva-
tuksen alalla; oli 1887-90 landstingin jäsenenä.

Kansanopistonsa läheisyyteen hän perusti malli-

maanviljelyksen. J. F.

Schröderheim [skrö-J, El is (1747-95), ruots.

virkamies, kirjailija; antautui aikaisin virkamies-

uralle, tuli 1782 valtiosihteeriksi: saavutti hen-

kevyydellään ja vilkkaudellaan Kustaa III:n

suosion, mutta herätti yleistä tyytymättömyyttä
harjoittamallaan pappisvirkojen myynnillä; tuli

1786 akatemian jäseneksi; 1792-94 Upsalan lää-

nin maaherrana: kirjoittanut muutamia huvi-

näytelmiä; v. 1851 julkaistiin hänen jälkeen-

jättämänsä ,,Anteckningar tili konung Gustaf
III :s historia". J. F.

Schröter [hrotdrj, Hans Rudolph von
(1798-1842), saks. tiedemies, synt. Hannoverissa,

ensimäisen saks. käännöksellä varustetun suom.
kansanrunokokoelman julkaisija; v:sta 1820

uudemman kirjallisuuden ja historian, ja v:sta

1821 matematiikan professorina Rostockin yli-

opistossa. S. tutustui opintomatkallaan Ruotsissa

1819 muutamiin Upsalassa silloin opiskeleviin suo-

malaisiin ylioppilaihin, A. Poppiukseen, J. Pip-

pingsköldiin, G. F. Aminoffiin, K. A. Gottlundiin

y. m. ja toimitti heidän avullaan valikoiman

kansanrunojamme suomeksi ja saksaksi nimellä*

..Finnische Runen" (1819). Suomessa tällöin eloon

heräävään kansanrunouden harrastukseen teos vai-

kutu elähyttävästi. Toimittajan veljen G. H. von
S: n toimesta ilmestyi 1834 teoksesta uusi muut-
tamaton painos, joka on omistettu Baieriu kruu-

nunprinssille Maksimilianille. II. R. von S. kuoli
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liiallisten ponnistusten uhrina. [Allgemeine

deutsehe Biographie.] A. N. (0. H-n.)

Schubart (sH-J, Christian Friedrich
Daniel (1739-91), saks. runoilija ja soittotai-

teilija. Jo opiskeluaikanaan S. turmeli epäsään-

nöllisellä elämällään terveytensä ; toimi urkurina

ja lukkarina Geisslingenissä, missä kirjoitti Vie-

landin ja Klopstockin vaikutukseen viittaavat

runonsa ,,Zaubereien" (1766) ja „Todesgesänge"

(1767). Huonon elämän takia hänen kohtalonsa

tuli hyvin kirjavaksi. Hän aikoi lähteä Tuk-
holmaankin onneansa koettamaan, mutta pysäh-

tyikin Augsburgiin, missä alkoi julkaista „Sturm-
und Drang"-kauden henkeen toimitettua ..Deutsche

Chronik" nimistä aikakauskirjaa, joka kuitenkin

kiellettiin. S. karkoitettiin ja pakeni Uimiin,

missä jatkoi aikakauskirjansa toimittamista. Lou-

kattuaan Wiirttembergin herttuaa S. houkuteltiin

Wurttembergin alueelle ja suljettiin Hohenaspergin
linnaan, missä sai olla 10 vuotta, aluksi hyvinkin
ankarassa vankeudessa. Päästyään 1787 vapaaksi

hänet nimitettiin Stuttgartissa hovirunoilijaksi

ja teatterinjohtajaksi. S. ryhtyi myös jatkamaan
aikakauskirjaansa edelleen uudella nimellä „Vater-

landschronik". S. on aito lyyrikko, mutta samalla

täysverinen myrsky- ja kiihkokauden mies, kuten
runot .,Die Fiirstengruft", ,,Friedrich der Grosse"

ja ,,Der evvige Jude" osoittavat. Tunnetuimpia
S:n runoista on ,,Die Forelle" (Schubertin sävel-

tämä) ; hänen runonsa, joista huomattava osa on
syntynyt vankeudessa, kuvastavat hänen omaa
elämänkohtaloansa ja intohimojaan. S. julkaisi

kuvauksia elämästään nimellä „Leben und Ge-

sinnungen im Kerker aufgesetzt" (2 os., 1791-93)

;

„Gesammelte Schriften" julkaistiin 8 osassa
1839-40.

Schubert [su-], Franz (1797-1828), itäv.

säveltäjä, soololaulun alalla nerokkaimpia. Isäl-

tään, joka oli kansakoulu-
opettaja lähellä Wieniä,

hän sai jo lapsena ope-

tusta viulunsoitossa. Pääsi
hovikuoroon sopraanolau-

lajaksi, jolloin Salieri

opetti hänelle musiikin
teoriaa. Toimi sitten

isänsä apulaisena, 1814-17,

säveltäen sen ohella 8 oop-

peraa, 4 messua, useita

kuuluisimmista lauluis-

taan (esim. „Erlkönig" ja

,,Der Wanderer") y. m.
V. 1817 runoilija Franz
von Schober (s. 1798
Malmössä) tarjosi S:lle

vapaan asunnon luonansa,

jotta hän voisi kokonaan antautua sävellystyö-

hön. Monta kertaa hän tuki häntä suoranaisella

rahallisellakin avustuksella. Sävellyksistään ei S.

kuitenkaan osannut vaatia niiden menestystä
vastaavia palkkioita. Eikä hänen myöskään
onnistunut päästä hakemiinsa vakinaisiin toimiin

(hoviorkesterin varajohtajaksi 1825, teatteri-

kapellimestariksi 1827). V. 1822 hänelle tarjot-

tua hovikappelin urkurin paikkaa hän ei omasta
puolestaan tahtonut vastaanottaa. Niin jäi hänen
toimeentulonsa sattuman varaan. Milloin hän
asui jonkun ystävänsä luona, milloin vietti kesä-

kuukautensa maaseudulla kotimusiikkiopettajana.

miM
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Wienissä hän muuten yleensä oleskeli kaiken
aikansa, vailla kotia ja perhettä, rattoisan, taidetta

harrastavan ystäväpiirin keskessä viritellen ja

helkytellen säveliään, jotka sitten raikkaina tai

kaihoisina ovat kaikuneet kautta maiden ja ihmis-

sydänten. — S. oli luonnollisen ja sydämellisen

taidelaulutyylin luoja. Hänen sävellyksissään

pääsi kansanlaulun tuore ja koruton melodiikka
oikeutettuun taiteelliseen asemaansa, väririkkaan
harmonisen käsittelyn ja lennokkaan rytmillisen

muotorakenteen kohottamana. Samanlainen sävy
ja uraa-uurtava merkitys on S:n lyyrillisillä

pianokappaleilla (Moments musicals, Impromptus
y. m.). Korkealle tasolle kohoavat myös hänen
kamarimusiikki- ja orkesteriteoksensa (esim.

d-molli-jousikvartetti, C-duuri ja h-molli-sinfoniat.

jälkimäinen keskeneräinen, mutta silti mitä
ihanin). Sitävastoin ovat hänen lukuisat ooppe-

ransa (m. m. „Alfonso ja Estrella", sävelletty

1821-22, ensiesitys 1854 VVeimarissa Lisztin toi-

mesta) ja kuoroteoksensa jääneet jotenkin syr-

jään. Niiden lyyrillinen kauneus on eittämätön,

mutta laajempien muotojen vaatima draamalli-

nen johdonmukaisuus niistä puuttuu. Jossakin
määrässä on tämä ominaista enimmille S:n teok-

sille. Poikkeuksena ovat, ihmeellistä kyllä, juuri

laulut. Niissä ei lyyrillisyys jäänyt suinkaan
yksinomaan vallitsevaksi tekijäksi, vaan S. sai

niiden luonnostansa suppeat mittasuhteet tarvit-

taessa kehitetyiksi valtaavaan monumentaaliseen
voimaan. S:n laulujen lukumäärä kohoaa yli

600 :n, joista noin 100 on Goethen runoja.

Uutuuksia alallaan olivat hänen laulusarjansa:

,,Die schöne Mailerin", ,,Die Winterreise", y. m.
S: n elämäkertoja ovat kirjoittaneet Reissmann
(1873), Bourgault-Ducondray (1908) y. m. Hänen
teoksensa julkaistiin kokonaisuudessaan uudelleen

1885-97 (Breitkopf & Härtel. 1-40). /. K.

Schubert [sil-J, Gotthilf Heinrich von
(1780-1860), saks. luonnonfilosofi, harjoitti opin-

toja Leipzigissä ja Jenassa, oli toimivana lääkä-

rinä Altenburgissa, piti julkisia luentoja Dres-

denissä, tuli 1819 luonnonhistorian professoriksi

Erlangeniin, 1827 Muncheniin. S. harrasti Schel-

lingin suuntaista luonnonfilosofiaa sekä varsin-

kin luonnon ja sielunelämän ,,
yöpuolen" eli nii-

den salaperäisten ilmiöiden tutkistelua. Julkaisi

m. m.: ,,Ansichten von der Nachtseite der Natur-

\vissenschaft" (1808), „Symbolik der Traumes"

(1814), ..Geschichte der Seele" (2 os., 1830) -

kaikki ilmestyneet monissa painoksissa.

A. Gr.

Schubert [sfi-J, Hans von (s. 1859), saks.

protestanttinen kirkkohistorioitsija, v:sta 1891

professorina Strassburgissa, v:sta 1892 Kielissä,

v:sta 1906 Heidelbergissa. Pääteokset: ..Die

evang. Trauung" (1890), ,,Lehrbuch der Kirchen-

geschichte" I (2:nen pain. 1902), „Grundzuge der

Kirchengeschichte" (4:s pain. 1909), „Kirchen-

geschiehte Schleswig-Holsteins", I (1907), „Reich-

und Reformation" (1911), ,,Staat und Kirche in

den arianischen Königreichen und im Eeiche

Chlodvvigs" (1912). J. O.

Schuchardt [suhärt], Hugo (s. 1842). sak>.

kielentutkija, v :sta. 1873 romaanilaisen filolo-

gian professorina Haliessa ja v:sta 1876 Gra-

zissa; erosi 1901 täysinpalvelleena virastaan.

Tärkeimmät julkaisut: .,Der Vokalismus des

Vulffärlateins"' (3 os., 1866-68), „Kreolische
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Studien" (6 os., 1882-90). „Slawo-Deutsches und
Slawo-Italienisches" (1885), ,.Cber die Lautge-
setze" i1885). »Romanisches und Keltisches"

(1886). „Baskisch vuid Bomanisch" (1886), ..Bo-

manische Etymologie" (2 os., 1898-90). ..Ba-

skische Studien" 1 (1893), „tJher den passiven
Charakter des Transitivs in den kaukasischen
Sprachen" (1895), „tJber das Georgische" (1895).

»Magyar Nyelvör"issä S. on julkaissut tutkiel-

man unkarin kielen romaanilaisista aineksista.

Schuckert /*«-/• S i e g m u n d i1S4(i-95i.

saks. tehtailija. Suoritettuaan kansakoulun ja

4-vuotisen oppiajan konealalla, työskennellyt m.
m. Siemensillä ja Edisonilla, kunnes 1873 pe-

rusti Nurnbergiin pienen konepajan, josta pian
kehittyi maailmankuulu sähkökonetehdas. Ai-
koinaan olivat hyvässä maineessa ja yleisesti käy-

tettyjä S:n dynamot, kaarilamput, sähkömitta-
rit, sähkövaloheijastajat y. m. tuotteet. Liike
yhdistettiin 190:5 toiminimi Siemens & ITalsken
kanssa. I'. //.

Schuckertin-lamppu [sukertin-] ks. Kaari-
1 a m p p u.

Schulte /suli,)/. ,) o h a n n F r i e d r i c h v o n

(s. 1827), saks. teologi, tuli 1855 kirkko-oikeuden
professoriksi Praagiin, 1872 Bonniin, virasta

eronnut 1906. S. oli vanhakatolisen (ks. t.) liik-

keen johtajia ja kirkko-oikeudellinen asiantun-
tija ja neuvonantaja. Teoksia: ..Handbuch des
katholischen Eherechts'* (1855). ..Katholisches

Kirchenrecht" (1856-60). ..Die Macht der rö-

mischen Päpste" (1871), ..Der Altkatholizismus"
(1887). ..Lebenserinnerungen" (3 nid. 1908).

E. Ka.
Schulten /.iultr'n]. 1. Nathanael Ger-

hard af S. (1794-1860), suom. tiedemies, yli-

opp. Upsalassa 1809, fil. maist. 1815. siirtyi sam.
v. Turun yliopistoon, tuli täällä matematiikan
dosentiksi 1816. matematiikan apulaiseksi 1817
ja professoriksi 1826; erosi täysinpalvelleena
1855. -— S. oli tunnettu sekä laajasta ja perus-
teellisesta tieteellisestä työstään että innok-
kaasta opettajatoimestaan. S. on julkaissut

tutkimuksiaan yliopistollisina väitöskirjoina

(m. m. ,.De motu corporum libero in medio re-

sistente", 1815-17) sekä koti- että ulkomaisissa
tieteellisissä julkaisuissa: Suomen tiedeseuran
aktoissa »Memoire snr les principes fondamen-
taux de 1'algfebre" (1832), ..Considcrations sur la

maniere la plus eonvenable d'6tablir les princi-

pes du calcul differentiel" (1839). ..Note sur la

theorie analytique des maxima et minima" (1839),

..Note sur les premiers principes de 1'algebre"

(1841). Ruotsin tiedeseuran julkaisuihin S. on kir-

joittanut m. in. ..Bidrag tili teorin om enkla op-

tiska Lilas'* (1821), Pietarin tiedeakatemian julkai-

suihin ..In quaestionem de collisione corporum soli-

dorum latissimo sensu acceptam, disquisitio"! 1832)

ja „Astronomische N'achriehten"iin matemaatikko-
jen piireissä huomiota herättäneen ..Note sur la

Inision des fils elastiques" (1829). Matemaattisten
opintojen edistämiseksi hiin julkaisi ..Strödda an-
teckningar rörande grunderna af aritmetiken och
geometrin" (1849-52) ja maamme oppikouluissa-
kin kauan käytetyn ,,Logaritmiska och trigono-
metriska tabeller" (1841). (U. 8:n.)

2. M a x i m u s Y i d e k i n d a f S. (1 849 99
,

suom. kirurgi, edellisen veljenpoika, lääket. toht.

1877, dosentti 1878. ylim. prof. 1883. kirurgisen

kliniikan prof. 1892. J. A. Estlanderin assistent-

tina ja ulkomaanmatkoilla S. kehittyi sekä ete-

väksi opettajaksi että taitavaksi ja kekseliääksi

operatööriksi. Ei mikään kirurgian monista aloista

ollut hänelle outo. Hän oli Pohjoismaiden kirur-

gisen yhdistyksen perustajia ja vaikutusvoiniai-

nen jäsen. S:n laajasta kirjallisesta tuotannosta
mainittakoon: ..Om ankylos af underkäken och

dess behandling" (1877), ..Experimentela och kli-

niska undersökningar beträffande hjärnskador
och deras inflytande pä ögats circulationsförhäl-

landen" (1882). »Iakttagelser om den modärna
särbehandlingen i Frankrike, England och Tysk-
land" (1880), ..Om klinisk forskning grundad pä
samai hete. mcd särskild tillämpning pä kirur-

gin" (1882). ..Om Gustaf Samuel Crusell och l.e-

tydelsen af hans uppiinningar pä den kirurgiska
teknikens omräde" (1884), ,,Kirurgiska iakttagelser
och spörjsmäl" T, II (1889-90), »Bidrag tili kän-
uedom om maligna tumörer i strupen" (1891).

..Ku metod att ersättä en defekt af den ena läp-

pen medelst en bryggformad lainbä frän den
andra" (1893), „Om osteoplastik för fyllandel at

benhälor" (1894), »Bidrag tili bukhälans kirurgi",
I, II. III (1895-96), „Operation mcd lyckligut-
gäng af en hjärnabscess efter suppurativ otit

jänite anmärkningar om denna äkommas diagnos
och behandling" (1897), ..En metod att genom
en plastisk operation utfylla benhälor i femur*'

(1897), ,,Till kännedom om exstirpation af pro-
cessiis vermiformis i ett icke akut stadium och

dess indikationer" (1897). Sukunsa edustajana
S. oli v:sta 1882 valtiopäivillä, toimi Helsingin

kaupunginvaltuuston puheenjohtajana 1883-S7 ja

monet vuodet terveydenhoitolautakunnan puheen-
johtajana. ///. r. J{.

3. August Benjamin af S. (1 856- 1912),

suom. kemisti, yliopp. 1873, fil. kand. 1877, fil.

toht. 1881 ; v:sta 1881 kemian dosenttina yliopistos-

samme. Opiskeli useita vuosia ulkomailla, etu-

päässä Pariisissa. Otti sekä laboraattorina (1878-

79) että dosenttina tarmokkaasti osaa kemian
opetukseen yliopistossa ja hoiti väliaikaisesti

sekä kemian että mineralogian ja geologian
professorinvirkoja. V. 1901 hän lähti Rosenbergin
apurahalla uudelleen Pariisiin, jossa sitten asui

kuolemaansa a-sti. Hänen erikoisalansa oli mi-
neraloginen kemia ja ensi sijassa mineraalisyn
teesi. Jo lisensiaatti-väitöskirjassaan „Syntes
af Analcim" hän käsitteli tätä ainetta. Lukui-
sissa kirjoituksissa, etupäässä ransk. aikakaus-
kirjoissa, hän on julkaissut tutkimuksiaan tällä

alalla, jolla hän lienee ollut viime aikojen etevin

erikoistutkija. Hän julkaisi myös alkeisoppikir-

joja kvalitatiivisessa ja kvantitatiivisessa ana-
lyysissa sekä oli Helsingissä ilmestyvän, lyhyt-

aikaisen ..Naturen" nimisen aikakauskirjan pää-
toimittaja. Kdr. II j.

Schultze /siilts.)/, Fritz (1846-1908), saks.

filosofinen kirjailija, synt. Cellessä Hannove
rissa. v:sta 1876 filosofian professorina Dresde
uin 1'olvteknikutnissa. Kirjoitti tn. m.: ..1'hilo-

sophie der Naturwissenschaft" (2 os. 1882),
,.\ ere-leichende Seelenkunde" I (1892-97), „Psy-
chologie der Naturvölker" (1900). ..Credo und
Spera. Bausteine zu einer kritischen Welt-
erkenntnis" (1906), sekä filosofian historiaa kä-

sitteleviä teoksia. Kuului filosofisilta mielipiteil-

tään uuskantilaiseen oppisuuntaan. A. Gr.
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Schultze [sultsaj, M a x (1825-74), saks. lää-

käri, anatomian professorina Haliessa v:sta

1854, Bonnissa v:sta 1859. Hänen ansionsa ovat

etupäässä mikroskooppisen anatomian, solun ja

alkuliman ynnä hermoston histologian alalla. Pe-

rustava merkitys soluopin alalla on ollut S :n

teoksella ,,Cber Muskelkörperchen und das, \vas

man eine Zelle zu nennen habe" (1861). Julkaisi

huomattavia tutkimuksia myöskin ripsimadoista

ja juurijalkaisista. S. perusti aikakauskirjan
,,Archiv fiir mikroskopisehe Anatomie" (1865).

,1/. OB.
Schulze [sultSB], F r a n z E i 1 h a r d (s. 1840).

saks. eläintieteilijä, tuli 1865 vertailevan anato-

mian professoriksi Rostockiin, 1873 eläintieteen

professoriksi Graziin, 1884 Berliiniin. S. on jul-

kaissut tärkeitä tutkimuksia sienieläimistä y. m.
selkärangattomista merieläimistä, lisäksi selkä-

rankaisten anatomian alalta y. m. Teoksia: ,,Un-

tersuchungen iiber Bau und Entwickelung der

Spongien" (1875-81), „Zur Stammesgeschichte der

Hexaktinelliden" (1887), ,,Cber die innern Kie-

men der Batraehierlarven" (1888 ja 1892), „Bei-

träge zur Anatomie der Säugetierlungen" (1906)

sekä joukko laajoja julkaisuja useiden meritut-
kimusretkien sienieläinaineistosta y. m. V :sta

1897 ilmestyvän kokoomateoksen ..Das Tierreieh"

päätoimittaja.

Schulze [sultssj. 1. Friedrich Gottlob
S. (1795-1860), saks. maatalouspedagogi; v:sta

1821 professorina Jenassa; perusti yliopiston yh-

teyteen maatalousoppilaitoksen, joka vaikutti

kauan tuntuvasti Saksan maatalouden kehityk-

seen. S. ei pitänyt silmällä yksinomaan maa-
talouden luonnontieteellistä puolta, vaan koetti

perustella sitä myöskin kansantaloudelliselta

kannalta. J. F.

2. H e r m a n von S.-G ä v e r n i t z (1824-

88), saks. valtio-oikeuden tutkija, edellisen poika.

Tuli professoriksi Jenaan 1850. Breslauhun
1857, Heidelbergiin 1878. Julkaissut joukon huo-

mattavia teoksia, m. m. ..Das Recht der Erstge-

burt in den deutschen Fiirstenhäusern" (1851),

,,Lehrbuch des deutschen Staatsrechts" (1881-86),

„Das preussische Staatsreeht auf Grundlage des

deutschen Staatsrechts dargestellt" (1870-77;

2:nen pain. 1880-90). R. E.

3. Gerhart von S.-Gävernitz (s.

1864), taloustieteilijä, edellisen poika; v:stal893
professorina Breisgaun Freiburgissa; teoksia:

,.Zum sozialen Frieden. Darstellung der sozial-

politischen Erziehung des englischen Volkes im
19. Jahrhundert" (1890), ,,Der Grossbetrieb. ein

\virtschaftlicher und sozialer Fortschritt" (1892),

,,Volkswirtschaftliche Studien aus Russland"
(1899), ..Britischer Imperialismus und englischer

Freihaiulel zu Beginn des 20. Jahrhunderts"
(1906). J. F.

Schulze [sultsgj, Gottlob Ernst ( 1761-

1833), saks. filosofi. v:sta 1788 professorina

llelmstädtissä, v:sta 1810 Göttingenissä. Eteviin-

mässä teoksessaan ,,/Enesidemus" (1792) S. terävä-

järkisesti osoitti vaikeuksia ja ristiriitoja Kantin
esittämässä ja Reinholdin kehittämässä oppi-

järjestelmässä sekä päätyi omasta puolestaan

tieto-opillisissa peruskysymyksissä skeptillisiin

johtopäätöksiin. Myöhemmissä teoksissaan S.

m. m. vastusti spekulatiivista filosofiaa, erit-

täinkin Schellingiä, sekä läheni itse puoles-

taan Jacobin ..uskonfilosofiaa". Julkaisi m. m.
,,Encyclopädie der philosophischen Wissenschaf-
ten" (1814) ja ..Psychische Anthropologie" (1816).

A. Gr.

Schulze [sultsa] (t. Schultz), Johann
(1739-1805). tunnettu Kantin filosofian selittä-

jänä, toimi ensin pappina, sai 1776 ,,hovisaar-

naajan" arvon, tuli 1786 matematiikan profes-

soriksi Königsbergin yliopistoon. Julkaisi ..Ei-

läuterungen iiber des Herra Professor Kant Cri-

tik der reinen Vernunft" (1785), joka teos sisäl-

tää erittäin onnistuneen selostuksen Kantin tieto-

kritiikin perusaatteista ; sen ohessa ..Priifung der
Kantischen Critik der reinen Vernunft" (2 os..

1789-92), matemaattisia väitöskirjoja v. m.

A. Gr.

Schulze-Delitzsch [sultss-delits], Franz
H e r m a n n (1808-83), saks. osuustoimintaliik-
keen alkuunpanija; toimi jonkun aikaa tuoma-
rina; valittiin 1848 Preussin kansalliskokouk-
seen, 1849 Preussin toiseen kamariin; v:sta 1861
Preussin maapäivien ja sittemmin myös Saksan
valtiopäivien jäsenenä ollen edistyspuolueen joh-

tajia. V. 1849 S. kotikaupungissaan Delitzschissä

perusti ensimäisen saks. raaka-aineyhdistyksen
ja seur. v. ensimäisen saks. luotto-osuuskunnan
pienten käsityöläisten taloudellisen aseman paran-
tamiseksi. Hänen johdollaan syntyi sitten .suuri

joukko omaan apuun perustuvia osuustoiminnal-
lisia yhtymiä: osuuskassoja y. m., pitkin koko
Saksaa. S:n onnistui v. 1859 saada aikaan näi-

den eri osuuskuntien kesken läheinen yhteys,

josta kehittyi mahtava osuuskuntien liitto ..All-

gemeiner Verband deutscher Enverbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften" (1864). V. 1865 perus-

tettiin hänen aloitteestaan yleinen saks. osuus-

kuntapankki. S:n toiminta tarkoitti n. s. keski-

säädyn taloudellisen aseman tukemista; julkaisi

työalaltaan joukon kirjoitelmia m. m. ..Vor-

schussvereine als Volksbanken" (1855). S:nransk.
Bastiafn mielipiteisiin perustuva ,,Kapitel zu

einem deutschen Arbeiterkatechismus" (1863)

antoi F. Lassallelle aiheen ankaraan ja ivalli-

seen vastakirjoitukseen ..Herr Bastiat-Schulze

von Delitzsch. der ökonomische Julian" (18ti4i
;

muistopatsas Delitzschissä ja Berliinissä. [Bern-

stein, ,,S.-D.. Leben und Wirken".] J. F.

Schulze-Gävernitz [sultsa-gSvarnits] k>.

Schulze.
Schulzenheim [sultsanhäim], David S c h u 1 z

von, ruots. lääkäri ja kansantaloustieteilijä

(1732-1823), v:sta 1761 lapsenpäästöopin profes-

sorina Tukholmassa. Tunnettu Ruotsissa m. m.

panentarokotuksen käytäntöönottajana, jota oli

käynyt oppimassa Englannissa. V. 1809 S. tuli

..Collegium medicum"in esimieheksi ja oli inu

kana sen uudestaanjärjestämisessä „Sundhets-

kollegium"iksi. M. OB.
Schumacher [sumahsrj, Fritz is. 1862),

saks. arkkitehti, uudenaikaisen taiteellisen liik-

keen kyvykkäimpiä. tarmokkaimpia edistäjiä >ekä

kirjailijana että rakentajana; Dresdenin korkea-

koulun professori v:sta 1901. Hampurin &taats

baudirektor 1900. Töitä, paitsi lukuisia asuin

rakennuksia, m. m. Dresdenin krematori. Bre-

menin Kran/.ius -muistomerkki ja Leipzigin

kauppakorkeakoulu. ' -" N.

Schumacher [sumahorj, Peder ka. G r i f-

f e n f e 1 d.
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(SH. Robert Schumann.

Schumann /.sm-/. 1. Robert S. (1810-56 r , saks.

säveltäjä. Hänen isänsä oli varakas ja sivistynyt
kirjakauppias Zwickaussa,
missä poika kouluaj al-

iansa osoitti taipumusta
runouteen ja muuhun kir-

jalliseen harrastukseen
yhtä paljon kuin musiik-
kiin. V. 1828 S. läksi

Leipzigiin juridisia opin-

toja alkaakseeu, mutta
käyttikin enimmän ai-

kansa musiikkityöhön.
Hänen opettajanaan sävel-

lyksessä, oli Dorn ja pia-

nonsoitossa Wieck, jonka

tytär Klara (ks. edem-

pänä) sittemmin monien
romanttisten vaiheiden jäl-

keen tuli hänen puolisok-

seen. Pianistiuran ehkäisi häneltä pian vika,

jonka hän oli saanut ymmärtämättömillä sormen-
notkeuskokeillaan. Paitsi sävellystyötään, johon

hän tämän jälkeen antautui entistä innokkaam-
min, ryhtyi S. eräiden ystäviensä avulla toi-

mittamaan musiikkilehteä (Neue Zeitschrift fiir

Musik. 1834-44), jonka tarkoituksena oli ,,Davidin
liittokuntana" taistella taiteellista ,.filistealai-

suutta" vastaan, ilmenipä se sitten poroporva-

rillisessa muodollisuudessa tahi it. oopperan ja

salonkimusiikin (Czerny, Herz y. m.) edusta-

massa pintapuolisuudessa. Uuden terveen taide-

kauden koittavina tähtinä hän innostunein kir-

joituksin tervehti Chopinia (1831) ja Brahmsia
(1853). Musiikkiarvostelijana S. osoitti kaiken
suoruutensa ja joskus tarvittavan jyrkkyytensä-
kin ohella harvinaista ymmärtämyksen moni-
puolisuutta ja syvyyttä; hän vaikutti aikansa
musiikkikehit ykseen virittävästi ja hedelmöittä-

västä aikaansaaden ratkaisevan käänteen sen

suunnassa. Sävelsi ensimältä (1829-39) pelkäs-

tään pianomusiikkia, enimmäkseen moniosaisia

sarjasävellyksiä. jotka suppeine, vaihteleville

ja luonteenomaisille osineen olivat uutuutena alal-

laan ja vielä nykyään kuuluvat pianistiohjel-

mistojen viehättävimpiin esitettäviin („Papil-

lons". „Die Davidsbiindler", ,,Carnaval", ..Kin-

derszenen", ,.Kreisleriana" y. m.). Kotinsa perus-

tamisvuotena (1840) S. sävelsi enimmät soolo-

laulunsa (lähes 150). niiden joukossa 2 laulu-

sarjaa : Chamisson ..Frauenliebe und Leben" ja

Heinen ..Diehl erliebe". Pian tämän jälkeen hän
kääntyi myös orkesterin ja kamarimusiikin y. m.
laajempien muotojen alalle (4 sinfoniaa, 3 jousi-

kvartettia, pianokvintetti, pianokvartetti, piano-

konsertto, kuoroteos „Paradies und Peri", oop-

pera ..Genoveva", näyttämömusiikki Goethen
..Faustiin" ja Byronin ..Manfrediin" y. m.). Kai-
kessa S : n tuotannossa ilmenee mitä herkintä
runollisuutta yhtyneenä syvään vakavuuteen ja

miltei poikamaiseen nuorteuteen. Hänen lauluis

saan esiintyy tosin harvoin Schubertin kaltaista

suuripiirteisyyttä. Mutta niiden metodiikassa
sulavat sanat ja sävelet niin täydesti toisiinsa,

kuin tuskin koskaan ennen häntä; ja piano-

säestyskin esiintyy vasta S :11a täysin yksilölli-

sesti väritettynä ja viimeisteltynä." Melodiikan
horjahtamaton jalous, runollisuus ja omintakei-
suus sekä rytmin säihkyvä joustavuus ovat S:n

laajempienkin teoksien tuntomerkkinä. Sitävas-

toin niiltä toisinaan puuttuu draamallisen keski-

tyksen johdonmukaisuutta. Myös orkesterisoitin-

n us on usein epäkäytännöllinen eikä ilmennä
säveltäjän sisimpiä tarkoituksia. S:n tuotannon
kehitystä ehkäisi aika ajoin ilmenevä hermosai-

raus, joka lopulta katkaisi hänen uransa ja

elämänsä. Vakinaiseen ulkopuoliseen toimintaan
S :n oli vaikea perehtyä ja sopeutua. Toimi
1843-44 partituurisoiton opettajana ystävänsä
Mendelssohnin perustamassa Leipzigin konserva-

torissa, muutti sitten Dresdeniin, jossa johti

mieskuoroa iv:sta 1847) ja perusti sekakuoron

(1848), ja tuli 1850 Diisseldorfiin musiikin-
johtajaksi. Viimeiset vuotensa (1854-56) hän
vietti mielisairaalassa. [Jansen, ,,R. S:s Briefe"

(1904), ,,R. S:s Gesammelte Schriften uber Musik
und Musiker" (1891).] — 2. K 1 a r a S. (1819-96),

pianisti, edellisen puoliso, pianopedagogi Fried-

rich YVieckin tytär, sai isältään jo varhain
taiteellista opetusta ja esiintyi hänen seuras-

saan konserttimatkoilla (v.sta 1832) sekä Sak-

sassa että Wienissä ja Pariisissa. Hänen erikois-

alanaan olivat Beethovenin, Chopinin ja Schu-

mannin teokset. Avioliittonsakin aikana (1840-56)

hän esiintyi usein konserteissa eri paikkakun-
nilla; m. m. tekivät puolisot yhteisen konsertti

matkan Venäjälle 1844. Leskeksi jäätyään hän
enimmäkseen konserttiensa tuloilla piti huolta

lastensa toimeentulosta. Toimi myös konservato-

rin opettajana Frankfurt am Mainissa 1878-92.

Sävelsi lauluja, piano- ja viulukappaleita, piano-

konserton v. m. [Litzmann. , .Clara Schumann"'
IIII (1902-10).] /. Ä.

Schuppe [supd], Wilhelm (1836-1913), saks.

filosofi, vaikutti 1873-1910 professorina Greifs-

\valdissa. Julkaisi m. m.: ..Erkenntnistheoretische

Logik" (1878). ,,Grundziige der Ethik und Rechts-

philosophie" (1882). Edusti omituista tieto-opil-

lista oppisuuntaa, ,.immanenssifilosofiaa" (ks. t.).

Schuvalovo ks. Suvalovo.
Schwab [svab], Gustav (1792-1850), saks.

runoilija. S. on Uhlandin ja Körnerin rinnalla

huomattavin svaabilaisen runoilijarykmän edus-

tajista. Etevimmät hänen tuotteistaan ovat hänen
romanssinsa. Paitsi runoja (,,Gedichte" ; 2 nid.

1828-29) hän on julkaissut suositun nuorten kir-

jan ..Die sehönslen Sagen des klassischen Alter-

tums" (3 nid. 1838-40), kokoelman ..Deutsche

Volksbucher" (15 :s pain. 1894) sekä Schillerin

elämäkerran ,,Schillers Leben" (1840). //. Kr-ti.

Schwabach-kirjasimet [sväbah-J, pyöristetty,

antiikvaa lähentelevä fraktuura. Esim.

Gietosanaftrja
Schwaben ks. § v a a b i.

Schvvabenilaiset ks. s v a abilaise t.

Schwabenin kaupunkiliitto ks. s v a a h i.

Schwabenspiegel [sväbgnspigdl], n. v:n 1275

tienoilla syntynyl kokoelma Etelä-Saksan oikeutta,

laadittu yläsaksan murteella. S::i tekijä on tun-

tematon. Sen lähteenä on etupäässä ..Deutschen-

spiegel", joka puolestaan seuraa ..Saehsen-
spiegeliä (ks. t.) : mutta siinä on lisäksi

aineksia Baierin ja alemannien kansanoikeuk-
sista, frankkilaishallitsi jäin kapitulaareista y. m.

S. saavutti suuren maineen Saksassa ja ulko-

mailla: siitä julkaistiin käännöksiä latinan,

ranskan ja tsekin kielillä. El. K.
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Schwaiger [svaigdr], Hans (s. 1854), itäv.

taidemaalari; opiskellut Wienin taideakatemiassa,
ollut professorina Praagin akatemiassa, sittem-

min Brunnissä. S. on enimmäkseen vesiväreillä

maalaamissaan teoksissaan käsitellyt satuaiheita,

kansantaruja y. m. s. ja luonut kuvansa omitui-

seen keskiaikaiseen sävyyn. Hän on myös maa-
lannut alttaritauluja, freskoja, tehnyt kirjojen

kuvituksia y. m. [Elämäk. kirj. Graul (1894)

ja Täborsk/ (1904).] E. R-r.

Schwalbe [svalbd], Gustav (s. 1844), tun-

nettu saks. anatomi ja antropologi, tuli 1871 ylim.

professoriksi Leipzigiin, 1873 vak. professoriksi

Jenaan, 1881 Königsbergiin ja 1883 Strassbur-

giin. Julkaissut suuren joukon tutkimuksia his-

tologian, anatomian, ihmisen polveutumisen y. m.
aloilta. Laajemmista teoksista mainittakoon ,,Stu-

dien iiber d. Pithecanthropus erectus" (1899), „Der
Neanderthalschädel" (1901), ,,Die Vorgeschichte
des Menschen" (1904), ,,Die Stellung des Menschen
im zoologisehen System" (1904), ,,Studien zur Vor-
geschichte des Menschen" (1905) y. m. Julkaisee
sarjoja ,,Zeitschrift fiir Morphologie und Anthro-
pologie" (v:sta 1899), ,,Jahresberichte iiber die

Fortschritte der Anatomie und Ent\vickelungsge-

schichte" (v:sta 1897) ja ,,Beiträge zur Anthropo-
logie Elsass-Lothringens" (v :sta 1898).

Schwanenflugel [sväridnflygslj, Hermann
Heinrich Louis (s. 1844), tansk. sivistys-

historiantutkija, suoritti kandidaattitutkinnon
historiassa 1874, tuli f il. toht. 1891, sai profes-

sorin arvonimen 1908 ; toiminut osittain kirjal-

lisella, osittain opetusalalla, viimeksi tutkijana
yliopiston preliminääritutkinnossa ja opettajana
upseerikoulussa. S:n pääteos on ,,01dtidens Kul-
turhistorie" (1884), joka sisältää m. m. erikoi-

sen luvun Kalevalasta; tämä ilmestyi erikseen

loistopainoksena, nimenä , .Kalevala. Finnernes
Nationalepos. En kulturhistorisk skitse" (1891).

[Valvoja 1909, siv. 337 ja 1910, siv. 214-218.]

E. N. 8.

Schwann [sv-], Theodor (1810-82), saks.

luonnontutkija, tuli 1838 anatomian professoriksi

Leuveniin, 1848 Liege'iin (fysiologian prof. v:sta

1858), tunnettu etenkin histologina ja fysio-

logina (Joh. Miillerin oppilas ja apulainen).

S. tutki m. m. lihasten ja hermokudoksen
rakennetta (,,Schwannin-tuppi", ks. Hermo-
kudos) ja fysiologiaa, ruuansulatusta (keksi

m. m. pepsiinin), käymisilmiöitä, alkusyntyä
y. m. Ensimäisenä Miillerin oppilaista S. koetti

puhtaasti luonnontieteellisesti, vitalismista luo-

puen, selittää elonilmiöitä. S:n tärkein teos on
,,Mikroskopische Untersuchungen iiber die "tfber-

einstimmung in der Struktur und dem Wachstum
der Tiere und Pflanzen" (1839). Siinä hän ensi-

mäisenä osoittaa, että myöskin eläinruumiin
.peruselin" on solu. Aikaisemmin tämä oli huo-
mattu kasveihin nähden. Itse solun luonteesta

S :11a sen sijaan oli väärä käsitys (Schvvann-
Schleidenin soluteoria, vrt. Solu). (I. V-s.)

Sch.wanth.aler [sväntälar], Ludwig von
(1802-48), saks. kuvanveistäjä; isänsä, hovikuvan-
veistäjä Franz S:n (k. 1820) oppilas. Saanut
Roomassa vaikutusta uusklassillisesta taidesuun-
nasta, jonka muodoille lian usein antoi romantti-
sen, varsinkin germaanilaiseen jumalaistarustoon
perustuvan sisällön. S. oli aikanaan Miinchenin
vaikutusvaltaisin kuvanveistäjä, joka Ludvik I:n

toimesta sai suorittaa kaikki tärkeimmät julkiset

veistokset (pääteos 19 m korkea jättiläispatsas

,,Bavaria", 1837-48). Hänen muodonkäsittelyltääu
puuttuu yleensä hienoutta, ja hänen taiteilija-

arvonsa on nykypäivinä hyvin alhainen. S. oli

v:sta 1835 taideakatemian professorina Miinche-
nissä, jonne hänen kuoltuaan on perustettu erityi-

nen S.-museo. [Elämäk. kirj. Trautmann (1858).]

E. R-r.

Schwappach [svapah], Adam Friedrich
(s. 1851), saks. metsänhoitomies, v:sta 1881 pro-

fessorina Giessenissä, v:sta 1886 metsätieteellisen

osaston päällikkönä Eberswalden metsäakatemian
koelaitoksella Preussissa. S:n lukuisista teok-

sista mainittakoon : ,,Grundriss der Forst- und
Jagdgeschichte Deutschlands" (2:nen pain. 1892),

,,Handbuch der Forstvervvaltungskunde" (1884),

,,Handbuch der Forst- und Jagdgeschichte Deutsch-
lands" (1885-88), ..Leitfaden der Holzmesskunde"
(2:nen pain. 1903), ,,Forstpolitik, Jagd- und
Fischereipolitik" (1894), ,,Untersuchungen uber
Kaumgevvicht und Druckfestigkeit des Holzes
wichtiger Waldbäume" (1887-93, 2 os.), „Ge-
scKichte des forstlichen Versuchsvvesens in Preus-
sen" (1904). O. Lth.

Schvarcz, Gyula [svarts djula] (1839-1900U
unk. valtiotieteilijä ja historioitsija; oli 1868-79

ja 1887-94 eduskunnan jäsenenä, v:sta 1894 van-
han ajan historian professorina Budapestissä;
huomattavin teos ,,Die Demokratie", josta ilmes-

tyi vain osat ,,Die Demokratie von Athen" (1882)

ja ..Die Römische Massenherrschaft" (I, 1893;

II 1898). [Sclnvicker, „Julius S. und seine

Schriften" (1882).]

Schwartz [svarts]. 1. Gustaf Magnus S.

(1783-1858), ylitirehtööri, keksijä, oli syntynyt
Helsingissä, missä isä oli kauppias. Tuli 1799
ylioppilaaksi Turussa, jossa suoritti vuoritutkin-

non, mutta siirtyi senjälkeen Ruotsiin. Oli apu-
laisena Rörstrandin posliinitehtaassa, jossa pani
toimeen parannuksia, tuli 1809 fysiikan ja tekno-

logian professoriksi tiedeakatemiaan, 1816 kont-

rollilaitoksen ja 1826 silloin perustetun tekno-

logisen laitoksen ylitirehtööriksi. K. G.

\. M a r i e S o p h i e S. (1819-94), ruots. kirjai-

lijatar, edellisen puoliso, omaa sukua B i r a t h.

S:n jännittävät, tendenssimäiset romaanit saavut-

tivat aikoinaan Ruotsissa sekä ulkomailla suuren

yleisön suosion, huolimatta kirjallisen arvostelun

huomauttamista puutteellisuuksista. Varhemmissa
romaaneissaan (,,Mannen af börd och qvinnan af

folket", 1858; ,,Arbetet adlar mannen", 1859:

,,Börd och bildning", 1861) hän taistelee aatelis-

säädyn etuoikeuksia vastaan, myöhemmissä teok-

sissa, jotka ovat vähemmän tendenssimäisiä, voi

huomata. Dickens : n terveellistä vaikutusta. Paras

näistä on ,,Positivspelarens son" (1863). Rouva S:ii

kootut teokset, ..Valda romaner", ilmestyivät

1886 (7 nid.). H. Kr-n.

Schwartze [svartsa], Hermann (1837-1910),

saks. lääkäri, korvatautien prof. Haliessa

v:sta 1868. Tieteellisen korvatautiopin perusta-

jia; kirjoittanut useita oppikirjoja alaltaan;

v:sta 1872 ,,Archiv fiir Ohrenheilkunde" aika

kauskirjan toimittaja. M. OB.
Schwarz [svarts], B e r t Ii o 1 d (myös 1'.. An k

litzcn), kertomuksen mukaan 1200- tai 1300-

luvulla Freiburgissa elänyt fransiskaanimunkki.

alkemisti, jonka sanotaan harrastaneen kemialli-
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sia kokeiluja ja jota väärin on luultu ruudin
keksijäksi. S. lienee käyttänyt ruutia heittovoi-

mana jonkunlaisessa tykintapaisessa.

Schwarz [svarts], II e r m a u n A m a n d u s

is. 1843), saks. matemaatikko, Weierstrassin
etevimpiä oppilaita. Saatuaan minimaalipintoja
koskettelevasta tutkimuksesta Berliinin akate-

mian palkinnon S. tuli 1807 ylim. professoriksi

lialleen, siirtyi 1869 polyteknillisen opiston pro-

fessoriksi Ziirichiin. 1875 Göttingenin ja 1892

Berliinin yliopistoon. Hänen tärkeimmät tutki-

muksensa kuuluvat minimaalipinta- ja funktsioni
teorian alaan. Opettajana S:n vaikutus ulottui

tuntuvasti suomalaisiinkin matemaatikkoihin.
Osan VYeierstrassin tutkimuksien tuloksia S.

kehitteli ja keräili teokseen „Formeln und Lehr-

sätze zum Gebrauch der elliptischen Funktionen"
(2:nen pain. 1893). S:n „Gesammelte mathema-
tische Abhandlungen" ilmestyiväl 1890 (2 nid.).

I . S:n.
Schwarz [svarts]. Karl (1812-85). evankeli-

nen teologi. S., joka oli Hegelin oppilas, liittyi

teologina vapaamielisiin, tuli 1849 professoriksi

lialleen ja 1876 Gothan kenraalisuperintenden-
tiksi. jossa toimessa kuoli. Kirkkohallinnossa
hän vaikutti sekä liturgian että uskonnonopetuk-
sen alalla vapaamieliseen suuntaan. Hänen teke-

mänsä, uusia uria kulkeva oppikirja „Leitfaden
för den Religionsunterricht" (1866) tuli käytän-
töön sekä Sveitsissä että Badenissa. S. oli myös
protestanttisen yhdistyksen perustajia. E. K-u.

Schwarzburg [svartsburhj], kreivillinen suku,
esiintyy 1100-luvulla (sen esi-isän Giintherin sano-

taan saaneen kasteen Bonifatiukselta jo 700-

luvulla). Erään sukuhaaran jäsen oli Giinther

Schwarzburgilainen, joka 1349 valittiin Saksan
hallitsijaksi, mutta kuoli sam. v. V:sta 1584 sukua
on ollut kaksi haaraa: S.-Rudolstadtin ja S.-Son-
(lershausenin (alkuaan S.-Arnstadt l. S.-Rudol-
stadtin haara otti 1711 ruhtinasarvon. Ruhtinas
Giinther sääsi 1816 perustuslain (uudistettu 1854
ja 1870). S.-Rudolstadtin ruhtinaskunta yhtyi
1866 Pohjois-Saksan liittokuntaan, 1870 Saksan
valtakuntaan. — S.-Sondershausen sai ruhtinas-
arvon 1697. Ruhtinas Giinther Friedrich Karl II

antoi perustuslain 1841 (uudistettu 1849 ja 1857).

S.-Sondershausenin ruhtinaskunta yhtyi Pohjois-
Saksan liittokuntaan 1867, Saksan valtakuntaan
1870. O. R.

Schwarzburg-Rudolstadt [stoartsburh j-rudol-

stat], Saksan valtakuntaan kuuluva ruhtinas-
kunta Thiiringenissä

;
941 km 2

. 100,702 as. (joista

99,210 evankelista), 107 kin-:llä (1910). —
S.-R. jakaantuu kolmeen, toisistaan erillään ole-

vaan pääosaan sekä muutamaan pieneen eksklaa-
viin. Suurin osista on Thiiringerwaldilla (Gross-

farmdenkopf 872 m ja Wurzelberg 828 m yi.

merenp.) ja sen pohjoisjuurella leviävällä kumpu-
maalla oleva Oberherrschaft (733 kun, jonka

itäpuolella on siihen luettu Leutenbergin oikeus-

piirikunta. Kauempana pohjoisessa, suurimmaksi
osaksi Saksin maakunnan ympäröimänä, on kum-
puinen (korkein kohla Kyffhäuser. 466 m yi.

meren]). i Unterherrschaft (207 km2
). Oberherr-

sehaftin pääjoki on Saale, Unterherrschaft in

Wip_per. — Pinta-alasta 1900 oli peltoa ja puu-
tarhaa 41.;';. niittyä ja laidunta vain 8.9%.
metsää 44 % (Thiiringerxvaldilla arvokkaita havu-
metsiä). .Maanviljely tuottaa etupäässä peru-

noita (85.600 ton. 1913), vähemmän kauraa,
ruista ja vehnää. V. 1913 S.-R:ssa oli 2:'..">'iu

nautaa, 37.400 sikaa, lisäksi hevosia, lampaita
ja vuohia. Pääelinkeinona on tehdas- ja koti-

teollisuus: 1907 tähän elinkeinoryhmään (vuori-

työ mukaan otettuna) kuului 54% kaikista elin-

keinoja harjoittavista. Tärkeimmät haarat ovat
posliini- ja lasiteollisuus (Oberherrschaftissat.
puuteosten, koneitten, leikkikalujen y. m. val-

mistus. Mineraalikunnan tuotteita ovat liuske.

rautamalmi, ruskohiili. Y. 1912 tehtaissa ja kai-
voksissa työskenteli 11.787 henkeä (näistä pos-

liini-, lasi- y. m. s. tehtaissa 4.4S7
1 . — Rauta-

teitä S.-H:n rajojen sisäpuolella on 127 km
(1912). — S.-R. on v:sta 1909 personaaliunio-
nissa Schwarzburg-Sondershausenin ruhtinaskun-
nan kanssa. Hallitusmuodon järjestää perustus-
laki v:lta 1854 (muutettu 1870). .Maapäivillä

16 edustajaa (4 korkeimmin verotettujen. 12 mui-
den valitsemia) . Pääkaupunki Rudolstadt. —
S.-R:llä on yksi ääni Saksan liittoneuvostossa ja
yksi edustaja Saksan valtiopäivillä. — Valtion
tulo- ja menoarvio vuosittain tilikaudella 1912-14

päättyi 4.2 milj. mk:aan (suurimmat tulot.

1.9 milj. mk., metsistä). Valtiovelka 1913
5,« milj. mk. — Pienessä vaakunassa on kultai-

sella pohjalla Saksan vanha valtakunnankotka.
rinnassa kultainen, ruhtinaank ruumilla varus-
tettu sydänkilpi. Isossa vaakunassa on lisäksi

Sclnvarzburgin maakuntain vaakunat. Sehuarz
burgin vanha sukuvaakuna (kultainen leijona

sinisellä pohjalla) y. m. Maan värit : sininen,

valkoinen. Historiasta ks. S c h w a r z 1> u r g,

E. E. K.

Scbwarzburg-Sondershausen [svartsburh j-

zoncL>rsh(iit~:»)iJ. Saksan valtakuntaan kuuluva
ruhtinaskunta Thiiringenissä: 862 km 2

. 89.917 as.

(joista 87,836 evankelisia), 104 km2 :llä (1910).
— S. -S. jakaantuu, pienempiä eksklaaveja lukuun-
ottamatta. Thuringerxvaldilla ja sen pohjoisjuu-
rella olevaan, kaksiosaiseen Oberherrschaftiin

(343 km3
)

ja siitä pohjoiseen, suurimmaksi osaksi
Saksin maakunnan ympäröimään, kumpuiseen
Unterherrschaftiin (519 km2

). Pinta-alasta
1900 oli peltoa ja puutarhaa 56.8%. niittyä ja

laidunta vain 5,2 %. metsää 30,9 %. Maanviljely
tuottaa perunoita (80.300 ton. 1912), vähemmän
kauraa, vehnää, ohraa ja ruista. Hedelmäpuu- ja

kasvitarhanhoito tärkeä elinkeino. V. 1913
S.-S:ssa oli 42,300 sikaa, 25,900 nautaa. 24.600
lammasta y. m. karjaa. Maataloutta jonkun ver-

ran tärkeämpi on tehdas- ja kotiteollisuus: 1907
niitä (ynnä vuorityötä) harjoitti 50. 1 % kaikista

elinkeinoja harjoittavista henkilöistä. Tärkeim-
mät haarat ovat posliini- ja lasiteosten, koneit-

ten, kojeitten, nahkatavarain y. m. m. valmistus.

.Mineraalikunnan tuotteista mainittakoon kali-

suola. V. 1912 kaikissa tehtaissa ja kaivoksissa
työskenteli 11.101 henkeä (joista posliini-, lasi-

y. m. s. tehtaissa 2.681). -- Rautateitä S.-S:n

rajojen sisäpuolella 148 km (1912). — S. -S. on
v:sta 1909 personaaliunionissa Schwarzburg-
Rudolstadtin kanssa. Perustuslaki v:lta 1857

(myöhemmin useasti muutettu) järjestää hallitus-

muodon. Maapäivillä 18 edustajaa, joista nihti

aas nimittää elinajaksi, ti valitseva! korkeim-
min verotetut ja 6 muut äänioikeutetut. Pää-
kaupunki S o n d e r s h a u s e n (7.759 as. 1910).— S. -S :11a on vksi ääni Saksan liittoneuvostossa
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ja yksi edustaja Saksan valtiopäivillä. — Val-

tion tulo- ja menoarvio vuosittain tilikaudelle

1912-15 päättyi 4,2 milj. mk:aan (suurimmat tulot,

l.s milj. mk., metsistä). Valtiovelka 4.9 milj.,

Iisaksi n. s. kamarivelka 2,6 milj. mk. — Pie-

nensä vaakunassa on kultaisella pohjalla Saksau
vanha vaakunakotka, rinnassa kultainen, ruhti-

naanhatulla varustettu sydänkilpi. Isossa vaaku-

nassa lisäksi Schvvarzburgin maakuntain vaaku-

nat. Sclnvarzburgin vanha sukuvaakuna (kultai-

nen leijona sinisellä pohjalla) y. m. Maan värit

:

valkoinen, sininen. Historiasta ks. S e h vv a r z-

b u r g. E. E. K.

Schwarze [svartsd], Friedrich Oskar
von (1816-86), saks. oikeusoppinut, kriminalisti,

edustajana Reichstagissa kuului vapaamieliseen

valtakunnanpuolueeseen. Julkaissut ..Das deutsche

Schwurgericht" (1865) sekä kommentaareja Sak-

san yleiseen rikoslakiin y. m.
Schwarzenberg [svartsonberltjj, vanha saks.

tätä nykyä Itävallassa elävä ylimyssuku ; sai

kreivinarvon 1599, ruhtinaanarvon 1670.

1. Karl Philipp S. (1771-1820), ruhtinas,

itäv. sotapäällikkö. Tultuaan 1788 upseeriksi S.

otti osaa Itävallan sotiin Turkkia ja Ranskaa
vastaan: oli 1808 lähettiläänä Pietarissa, tuli

1809 ratsuväen kenraaliksi
;

johti lähettiläänä

Pariisissa Napoleonin ja Marie Louisen avioliit-

toa koskevia neuvotteluja. Napoleonin toivomuk-
sesta hänelle uskottiin Itävallan apujoukon johto

Venäjän sodassa 1812; nimitettiin sam. v. sota-

marsalkaksi. Koetettuaan huhtik. 1813 turhaan
saada aikaan rauhaa Ranskan ja Venäjän vä-

lillä hän Pariisista palattuaan tuli liittoutuneit-

ten armeian ylipäälliköksi
;
joutui tappiolle Dres-

denin tappelussa, mutta Leipzigin voitto kohotti

jälleen hänen mainettansa; johti sitten seuraa-

van vuoden 1814 sotaretken onnelliseen loppuun.
[Prokesch-Osten, ,.Denkwiirdigkeiten aus dem Le-

ben des Feldmarschalls Fiirsten S."]

2. Felix S. (1800-52), ruhtinas, itäv. valtio-

mies; palveli ensin upseerina, sittemmin diplo-

maattina; otti brigadikenraalina osaa Lombar-
dian sotaretkeen 1848; tuli marrask. sam. v.

Itävallan pää- ja ulkoasiainministeriksi toimien
häikäilemättömällä tarmolla valtakuntaa uhkaa-
vien sisäisten ja ulkonaisten vaarain torjumi-
seksi. Hänen onnistuikin palauttaa sisällinen

rauha ja itsevaltainen hallitusjärjestelmä sa-

malla kuin hän pakotti Preussin nöyryyttävään
Olmiitzin sopimukseen ja uudisti entisen Saksan
liiton ja Itävallan vaikutusvallan Saksassa. [Ber-

ger. „Felix Furst zu S."] J. F.

Schwarzwald [svartsvaltj (= .,musta metsä" ;

roomalaisten Silva marciana = ,,markomannien
metsä", myös Abnoba), vuoristo Lounais-Sak-
sassa, Reinin laakson oik. puolella, vastapäätä
Vogeeseja. S. ulottuu etelästä, Reinin laak-

sosta (joka erottaa sen Jura-vuoristosta) Säckin-

genin luota pohjoiseen Durlachin luo (jossa

Kraichgauer Liicke erottaa S:n Odemvaldista)
158 km, kaventuen samalla 60 km:stä 30 km:iin.
S. viettää jyrkästi Reinin laaksoon, muualle loi-

vasti. S:ssa ei ole mitään yhtenäistä vuorenhar-
jannetta vaan on se jakaantunut pyöreämuotoi-
siin kukkuloihin ja syvien jokilaaksojen toisis-

taan erottamiin, ylätasangonluontoisiin vuoriin ja

vuorenselkiin. Korkeimmat kohdat ovat etelä.ssä.

jossa myös S:n korkein huippu, Feldberg, 1.494 m

(S.H.) Järvi Schwarzwaldissa.

yi. meren p. Kinzig-joen pohjoispuolella oleva osa

(Ala-S. ; korkein huippu Hornisgrinde 1,164 m)
on keskimäärin vain 600 m yi. merenp. — Geo-

logisesti S. on pääosaltaan gneissiä ja graniittia :

reunoilla ja paikoin muualla on nuorempia ainek-

sia (vrt. myös Saksa, geologinen rakenne ja

pinnanmuodostus). — S. on yleensä hyvin sade-

rikas (Feldbergillä sataa vuosittain 1,870 mm).
Lähteitä on paljon (joukossa tunnettuja terveys-

lähteitä, kuten Baden, Säckingen, Wildbad), sa-

(S.H.) Talonpoikaistalo Schwarzwaldissa.

moin vuoristojärviä ja -soita; Reiniin laskee

paljon jokia ja puroja, ja Tonava alkaa S :11a.

Ilmanala korkeimmissa osissa on kylmä, mutta
vain muutamat korkeimmat huiput ovat siitä

syystä metsättömiä. Muuten rinteet ovat taajo-

jen, tummien havumetsien (josta nimi) peitossa
;

paikoitellen niiden lomissa kasvaa pyökki-, koivu-,

tammi- y. m. lehtimetsiä. Metsistä vuoristo-

kylien asukkaat, alemannien, svaabilaisten ja

frankkilaisten jälkeläiset, saavatkin suuren osan

toimeentulostaan. Paitsi lautoja y. m. s. metsän,

tuotteita S:n asukkaat valmistavat suuressa

määrässä kaikenlaisia puuleikkauksia, puukeiloja,

soittokoneita y. m. Alppien naapuruuden takia

matkailijaliikenne ei ole niin suuri kuin S:n
monien viehättävien maisemien perusteella voisi

olettaa. Useat rautatiet kulkevat S :n poikki ja

monet tunkeutuvat sitäpaitsi sen sisäosiin.

E. E. K.

Schwatka [iv-], Frederick (1849-92),

yhdysvaltalainen pohjoisnapaseutujen tutkija,

etsi 1878-80 turhaan Franklinin retkikunnan täh-
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teitä Hudsonin-lahdelta alkaen Ison Kalajoen
suun tienoille ja Kuningas Vilhelmin-maahan
asti. Teki sitten retkiä Yukon-joelle (1883) ja

Elias-vuorelle (1886), jonka huipulle turhaan
koetti kiivetä. Julkaissut ,,Report of a mili-

tary reconnaissance in Alaska" (1S85), ..Along

Alaska's great river" (1885) y. ui.

Schwedler [svedlsr], Johann Wilhelm
(1823-94), saks. insinööri ja sillanrakentaja, ke-

hittänyt huomattavasti rakennuskonstruktsionien

ja erittäinkin siltarakenteiden statiikkaa ja vai-

kuttanut opettajana ja virastonpäällikkönä pal-

jon sillanrakennustaidon nopeaan kehitykseen
Saksassa. Hänen nimeään kantaa m. m. eräs

varsin yleinen rautainen kupukattorakenne. hy-

vin tavallinen kääntösiltamuoto ja eräs laji ris-

likkosiltoja, jota aikoinaan käytettiin paljon

meidän rautateillämme, (ks. Silta.) J. C-4n.

Schwegler [sveglar], Albert (1819-57). saks.

tiedemies, antautui ensin jumaluusoppiin, mutta
joutui, kuuluen Baurin (ks. t.) oppisuuntaan,
kiistoihin YViirttembergin kirkollisvirastojen

kanssa, joiden johdosta luopui teologin urasta.

Tuli 1843 dosentiksi ja 1848 roomalaisen filo-

logian ylimäär. professoriksi Tubingeniin. Jul-

kaisi kirkkohistoriaa, filosofian historiaa ja

yleistä historiaa käsitteleviä teoksia, niinkuin

„Das naehapostolische Zeitalter" (2 os.), Hegelin

henkeen kirjoitetun, aikoinaan hyvin paljon käy-

tetyn lyhyen oppikirjan „Geschichte der Philo-

sophie im Umriss", Aristoteleen ,.Metafysiikan"
painoksen, käännöksen ja selitykset (4 os.), ,,Rö-

rnische C4eschichte" (3 os.) y. m. A. Gr.

Schweigaard [sveigörd], Anton Martin
(1808-70), norj. oikeusoppinut, taloustieteilijä ja

valtiomies; tuli 1835 lainopin lehtoriksi, 1840

lainopin, valtiotalouden ja tilastotieteen profes-

soriksi; toimi v:sta 1846 myöskin yhtenä Nor-

jan pankin Kristiaanian osaston administraatto-

rina. S. otti 1832 osaa „Vidar" viikkolehden pe-

rustamiseen ajaen siinä ensimäisenä Norjassa
reaalisivistyksen asiaa. V. 1836 hän tuli konser-

vatiivisen päivälehden, ,,Den constitutionelle"n,

toimitukseen jatkaen siinä taistelua latinan ja

kreikan kielen koulussa saavuttamaa valta-ase-

maa vastaan. Vv. 1842-69 S. oli Kristiaanian

edustajana suurkäräjillä ja saavutti pian keskei-

sen aseman sen ajan lainsäätämistyössä, mutta
puolueen johtajaa hänestä ei koskaan tullut;

hän piti aina silmällä vain asiain reaalista hyö-

tyä, eikä koskaan kysynyt, oliko hänellä siinä

enemmistö puolellaan vai ei. Taloustieteilijänä

S. oli vapaakaupan mies, niinkuin näkyy hänen
v. 1836 julkaisemastaan kirjoitelmasta ..Tndfor-

selstolden og dens historie"; taloushistorialli-

sesti tärkeä on ..Norges statistik" (1841). Hä-
nen lainopillisista teoksistaan, joilla on perus-

tava merkitys Norjan oikeustieteen kehityksessä,

mainittakoon: ..Den norske handelsret" (1841)

ja ..Den norske proces" (1849, 1858). [E. Hertz-

berg, ,,A. M. S." sarjassa ,,Nordmsend i det 19

aa rh."] J. F.

Schweiger-Lerchenfeld [sväigar-lerhhanfelt],

A m a n d von (1846-1910), vapaaherra, itäv.

matkailija, tunnetuimpia ja eniten luettuja

maant. matkakuvausten tekijöitä, monilla mat-
koilla perehtynyt varsinkin Välimeren itäosan

ympärillii oleviin maihin. Julkaissut ..Unter

dem Halbmond" (1876). ..Armenien" (1878).

.,Bosnien" (1878), „Zwischen Pontus und Adria"
(1879). „Arabische Landschaften" (1879). „Der
Orient" (1881), „Die Adria" (1882), „Z\vischen

Donau und Kaukasus" (1886), ..Das Mittelmeer"

(1888), „Die Donau"' (1895) y. m.; lisäksi kuvi-

tettuja sivistyshist. teoksia m. m. ..Das Frauen-
leben der Erde" (1880), „Die Frauen des Orients"

(1903) ja useita matkaoppaita Italiasta. Krei-
kasta, Dalmatsiasta y. m.
Schweinfurth [sväinfurt], Georg August

(s. 1836), Itämerenmaakuntain saksalainen, huo-
mattavimpia Koillis-Afrikan tutkijoita, tutki

Niilin tienoita 1863-66, lähti 1868 Berliinin

Humboldt-seuran toimesta Khartumiin, josta

käsin tutki dinka-, bongo-, niam-niam ja mang-
battu-heimoja ja niiden asumia maita, löytäen
samalla akka-kääpiökansan ja Uba ngi-U ellen -

joen, palasi Khartumiin 1871. Matkusti Rohlfsin

keralla 1873-74 Libyassa, perusti Egyptin khe-

divin toimesta 1875 Kairon maant. seuran vii-

pyen Egyptissä v:een 1889; sillä aikaa S.

monilla matkoilla tutki Egyptiä ja sen naapuri-
alueita, m. m. myös osia Arabiasta. Myöhem-
min, 1891, 1892 ja 1894 S. matkusteli Italian

Eritreassa. Matkoillaan S. kiinnitti sangen
suurta huomiota kansatieteellisiin, kasvitieteelli-

siin ja myös geologisiin kysymyksiin yleismaan-
tieteellisten seikkojen lisäksi. Julkaissut ,,Beitrag

zur Flora Äthiopiens" (1867), ,.Im Herzen von
Afrika" (1874), ,,Artes africanse" (1875), ,,Flora
von Ägypten'' (1887; Aschersonin keralla),

,,Sammlung arabisch-äthiopischer Pflanzen" (1894)

y. m. E. E. K.
Schweinfurtin vihreä, keisarinvihreä,

Kasselin-, Englannin-, Pariisi n-v i h-

r e ä, kaunis, vihreä, myrkyllinen väriaine, sisäl-

tää vaskiasetaattia ja vaskiarseniittia. Käytet-
tiin ennen paljon tapettivärinä, maalatessa, hyön-
teismyrkkynä y. m. S. S.

Schweitzer [sväitsdr], Johann Baptist
(1833-75), saks. sosialisti; toimi ensin asianaja-

jana, liittyi F. Lassallen perustamaan ,,yleiseen

saksalaiseen työväenyhdistykseen"; toimitti v :sta

1864 lassallelaisen työväenpuolueen lehteä „So-

zialdemokrat" ja tuli 1867 tämän puolueen esi-

mieheksi; hän koetti ohjata Saksan työväenlii-

kettä kansalliseen suuntaan ja oli 1867-70 edus-

tajana Pohjois-Saksan liiton valtiopäivillä, mutta
joutui marxilaisen suunnan vihoihin ja vetäytyi

syrjään 1871; julkaissut,- paitsi useita näytel-

miä, romaanin „Lucinde oder Kapital und Ar-

beit" (1863-64). J. F.

Schweiz ks. Sveitsi.
Schweizer [sväitsar], Alexander (1 808-

88), saks. evank. teologi. Opiskeltuaan Berlii-

nissä, jossa erityisesti kiintyi Sehleiermacheriin,

S. tuli 1835 Zurichin yliopiston professoriksi ja

1844 pääkirkon saarnaajaksi. S. vastusti jyr-

kästi Straussin kutsumista professoriksi Zii-

richiin ja taisteli tämän edustamaa radikalismia

vastaan, mutta vaati toiselta puolen vapaamieli-

siä uudistuksia. Teologisesti hän innokkaasti

puolusti reformeerattuja aatteita luterilaisuutta

vastaan ja esitti predestinatsionioppia protestan-

tismin perusteena. S:llä oli suuri spekulatiivi-

nen kyky. Pääteokset: ,,Die Glaubenslehre der

ev.-reform. Kirche" (1844-47), „Die protest. Zent-

raldogmen" (1854-56), „Die christl. Glaubenslehre

naoh prot. Grundsätzen" (1863-69), „Homiletik"
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(1848), .,Pastoraltheorie" (1875), ,,Autobiographie"

(julk. P. Schweizer. 1889). E. K-a.

Schwenckfeld [sverjk-J, Kaspar (1489-1561)

,

saks. uskonnollisen lahkon perustaja, opiskeli

^Kölnissä ja Frankfurtissa, astui 1510 Liegnitzin

herttuan palvelukseen, mutta luopui hovipalve-

luksesta 1522. Talvella 1521-22 hän tutustui us-

konpuhdistajiin Wittenbergissä, mutta erosi 1524

Lutherista, joka hänen mielestään pilasi uskon-

puhdistuksen kirkkolaitoksellaan. Erottuaan us-

konpuhdistajista S. lähestyi kasteenuudistajia,

joiden kanssa hänellä oli paljon yhteistä. Hän
nimittäin teroitti välitöntä hengen ilmoitusta,

jota hän vastoin ulkonaista sanaa nimitti s i s ä 1-

liseksi sanaksi. Raamattu on kuitenkin

tarpeellinen ohjeena, jonka kautta oikea hengen
ilmoitus erotetaan väärästä. Kirkko on usko-

vaisten näkymätön yhteys. Sakramenteista S :llä

oli oma mystillinen käsityksensä. Hänen op-

pinsa nimenomaan kirotaan Sovinnon kaavassa,

gleesiassa ja Itä-Preussissa muodostui hänen kan-

nattajistaan pieniä seurakuntia, jotka vainosta

huolimatta jatkuvasti pysyivät voimassa. V. 1720
ankara vaino pakotti jätteet siirtymään Sachse-

niin, josta sitten muuttivat Ameriikkaan. Penn-
sylvaniassa on vielä n. 700 kannattajaa, joilla on

oma v. 1782 laadittu kirkkojärjestys. He ovat

myöskin pitäneet huolta S:n teosten uudestaan
painattamisesta. [,,Corpus Schvvenkfeldianorum"

(julk. Ch. D. Hartrauft, I 1907, II 1911. III

1913) ; Karl Eeke, ,,Schwenckfeld, Luther und der

Gedanke einer apostolischen Reformation" (1911)
;

Kriebel, ,,The Schweuckfelders in Pennsylvania"

(1905).] E. K-a.

Schwendener [svendenar], Simon (s. 1829),

kuuluisa saks. kasvitieteilijä. Tuli professoriksi

Baseliin 1867, Tiibingeniin 1877, Berliiniin 1878.

On julkaissut perustavia tutkimuksia jäkäläin

anatomiasta ja esittänyt uuden, kiivaan taiste-

lun jälkeen voittaneena pidetyn opin jäkäläin

kaksoisolentoisuudesta (vrt. Nylander, Wil-
liam). Myöhemmin S. tutki ja selvitti perus-

teellisesti kasvien rakenteen ja kehityksen me-
kaanisia perusteita. Julkaisuja m. m.: „Die Al-

gentypen der Flechtengonidien'' (1869), ,,Das

mechanische Prinzip im anatomischen Bau der

Monocotylen" (1874), ,,Mechanische Theorie der

Blattstellungen" (1878) ja ,,ttber Bau und Me-
chanik der Spaltöffnungen" (1881). K. L.

Schwerin [sverl'nj. 1. ks. M e c k 1 e n-

b u r g-Schwerin, historia. — 2. Mecklenburg-
Sclnverinin suurherttuakunnan pääkaupunki, kau-

niilla paikalla S:n-järven (22 km pitkä, 6

km leveä, 37 m yi. merenp., laskee Storin

kautta Elbeen ; kalarikas) länsirannalla, rata-

risteyksessä; 42,519 as. (1910). — Useita kau-

niita katuja ja toreja, saarella S:n-järven ja

Burgseen välillä komea suurherttuallinen linna

(rak. 1845-58, läntinen osa paloi 1913) arvok-

kaine kokoelmineen, goot. tuomiokirkko (1365-

1 4:10
;

paljon muistomerkkejä), ministeriö, arse-

naali, teatteri y. m. Suurherttua Paul Fried-

richin, Bismarckin y. m. muistopatsaat, sotilas-

muistomerkki. — Lukio, reaalilukio, pappis-

seminaari, museo, kirjasto. — Sekalainen teol-

lisuus (konepajoja, oluttehtaita y. m.) verra-

ten vähäpätöinen, samoin kauppa. — S. (en-

nen vanhaan Zicarin 1. Siverin) on slaav.

juurta., sai kaupunginoikeudet 1161 tullen sa-

malla kreivikunnan pääkaupungiksi ja 1167
piispanistuimeksi, joutui 1648 Mecklenburgille.
— 3. Piirikunnan kaupunki Preussissa, Posenin
hallitusalueessa, Obran ja Warthen yhtymäkoh-
dassa; 6,768 as. (1905), enimmäkseen evankeli-

sia. — Opettajaseminaari, reaalikoulu. •— Huone-
kalu-, saha- y. m. teollisuutta. E. E. K.

Schwerin [sverVn], alkuansa pommerilainen
suku; yksi haara koteutunut Ruotsissa.

1. Kurt Christoph S. (1684-1757), kreivi,

preussil. sotapäällikkö; valloitti 1741 Ylä-Slee-

sian ja ratkaisi Molhvitzin tappelun ; kaatui

Praagin luona 1757.

2. Fredrik Bogislaus von S. (1764-

1834), kreivi, ruots. pappi, valtiopäivämies, fi-

nanssimies. S. tuli 1777 upseeriksi ja kävi sit-

temmin Berliinin sota-akatemian, mutta erosi

jo 1784 sotapalveluksesta ja rupesi papiksi; tuli

1788 Salan kirkkoherraksi. S. herätti sittem-

min suurta huomiota esiintymisellään valtio-

päivämiehenä ; v. 1815 hän, pitäen Englannin par-

lamenttaarisia oloja esikuvana, muodosti ensimäi-

sen järjestetyn oppositsionin aatelissäädyssä.

Valtiopankin puheenjohtajana S. suunnitteli ja

ajoi perille v:n 1830 raharealisatsionin
;

jul-

kaissut myöskin kirjoitelmia eri aloilta.

3. Vilhelm Johan Ludvig von S.

(1792-1808). ruots. soturi; edellisen poika. Kes-
keytti opintonsa kadettikoulussa lähteäkseen

tykkiväen aliluutnanttina Suomen sotaan. Ömos-
san kahakassa ja kohta jälkeenpäin Oravaisten

taistelussa (lokak.) hän osoitti loistavaa urhoolli-

suutta, mutta haavoittui viimemainitussa tilai-

suudessa niin pahoin, että hän pari viikkoa myö-
hemmin kuoli Kalajoella, jonka hautausmaalla
S:n muistopatsas. Nuoren sankarin nimen on
Runeberg ikuistanut Vänrikki Stoolin tarinoissa.

G. R.

4. Maxim ilian S.-Putzar (1804-72),

kreivi, preussil. valtiomies ; oli maalisk.-heinäk.

1848 kultusministerinä Arnimin ministeristössä:

kuului Frankfurtin parlamentissa äärimäiseen

oikeistoon ja oli sittemmin Preussin toisen ka-

marin jäsenenä, vv. 1849-55 sen esimiehenä;

1859-62 sisäasiainministerinä vapaamielisessä mi-

nisteristössä; taisteli sen jälkeen vanhaliberaa-

lien johtajana edustajakamarissa perustuslaillis-

ten oikeuksien puolesta, mutta oli ensimäisiä va-

paamielisiä, jotka v. 1866 yhtyivät kannattamaan
Bismarckia. Pohjois-Saksan liiton valtiopäivillä

S. kuului kansallisvapaamielisiin. J. F.

5. HansHugoldvonS. (1853-1912). vapaa-

herra, ruots. maantieteilijä, 1884 maantieteen ja

valtiotieteen dosentti, v:sta 1897 maantieteen ja

historian. v:sta 1902 historian prof. Lundin yli-

opistossa; matkusteli 1885-87 alisen Kongon tie-

noilla. Julkaissut ,,Herodots f ramställning af

Europas geografi" (1884), ,,Slafveri ocli slafhandel

i Afrika" (1892), „Om kustfolks olika sjödug-

lighet" (1900), .,De stora upptiickternas tidevarf"

(1900) y. m.
Schweriner See [sverfnar ze] 1. S c h w e-

r i n i n-j ä r v i ks. S c h w e r i n.

Schwicker [svikkärj, Janos Henrik (Jo-

hann Heinrich) (1839-1902), unk. historioit-

sija, v:sta 1869 Budapestin opettajaopiston joh-

tajana, v :sta 1871 saksan kielen opettajana Pes-

tin lyseossa; valittiin valtiopäivämieheksi 1887,

jolloin erosi opettajanvirastaan. Julkaissut m. m.
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.Geschichte des Temeser Banats" (1861, 2:nen

pain. 1872), .,Die letzten Regierungsjahre der

Kaiserin-Königin Maria Theresia" (2 os.. 1871-

72), „Politische Geschichte der Serben in Ungarn"
(1880), ..Die Deutschen in Ungarn und Sieben-

biirgen" 1I88I), ,,Geschichte der ungar. Littera-

tur" (1889), ..Die national-politischen Anspriiche

der Rumänen in Ungarn" (1894), ..Der Dakoro-

manismus" (1894).

Schwind [svintj, Moritz von (1804-71).

saks. taidemaalari ja piirustaja; synt. Wienissä,

jonka taideakatemiassa hän opiskeli ja jossa hän
kuului säveltäjä .Schubertin ystäväpiiriin; oles-

keli \ :sta 1828 Mönchenissä saaden vaikutusta

Corneliukselta, kävi 1835 Koomassa ja asui sit-

temmin Karlsruhessa ja Frankfurt am Mainissa,

nimitettiin 1847 taideakatemian professoriksi

Miimheniin. jossa kuoli. S. on hengeltään aito-

saksalainen, romantiikan myöhemmän kauden
päämestari. Suurempiin tehtäviin eivät hänen
voimansa riittäneet, mutta pienemmissä töissään

hän osoittautuu erinomaiseksi kertojaksi ja lyy-

rilliseksi saturunöilijaksi, joka puutteellisesta

väriaististaan huolimatta kuvaa unelmamaail-
niansa omintakeisella viivakielellään. S:n kuu-

luisimpia teoksia ovat vesivärein maalatut sarja-

kuvat, esim. pääteokset ..Seitsemän korppia"

1 1858. VYeimarissa) ja ..Kaunis Melusine" (1870,

Wienissä). Hänen tunnetuimmat öljyväriset

taulukuvansa (esim. vuoripeikko Riibezahl.

..Aamuhetki" ja ..Häämatka") ovat Schackin gal-

leriassa Miinchenissä. Hänen seinämaalauksiansa

on Miinchenissä. Hohenschwangaussa, Karlsru-

hessa. Wartburgissa (pyhä Eliisabet ja laulukil-

pailu), Wienin oopperassa y. m. S. on myös teh-

nyt muotokuvia, radeerauksia, taideteollisuus-

luonnoksia sekä ..Fliegende Blätter"iin haave-

maisen runollisia piirustuksia, jotka ilmaisevat

hänelle ominaista lapsen ja taiteilijan naiivi-

suutta. [Grautoff, ..Moritz v. S." (1905): ..Mo-

ritz \. S., des Meisters Werke in 1265 Abbildun-

gen" (1906); Pastor, ..Moritz \. S." (1907);

rlaack, ...Moritz v. S." (3:8 pain. 1908).]

/•:. R-r.

Schvindt [svint], Petter Theodor
is. 18.51). muinais- ja kansatieteentutkija, koti-

maisen kansat ieteemme ladunhiiht äjiä ja koti-

seutututkimuksemme järjestelijöitä; yliopi). 1869,

fil. kand. 1885. fil. lis. 1892. arkeologisen toi-

miston intendentti v:sta 1893. S. hoiti ylioppilas-

osakuntien kansatieteellistä museota sen perusta-

misesta alkaen siksi kunnes se joutui valtion

huostaan (1876-93). oli »Muurahaiset" (ks. t.)

nimisen seuran perustaja ja johtaja 1886-1900

ja on Suomen kotiseutututkimuksen keskusvalio-

kunnan puheenjohtaja (sen perustamisesta asti)

v:sta 1909: oli' 1906 ja 1910 asetettujen ja toi-

mineiden kansankirjastokomiteojen puheenjohtaja,
edusta jana kirkolliskokouksissa 1886 ja 1903, por-

varissäädyn jäsenenä valtiopäivillä' 1894. 1900,

19(14-05 ja 1905-06. S:n julkaisuista mainitta-

koon: ..Ajanjakso Käkisalmen historiasta 1580-

1597" (Kaukomieli 1876), ..Kansantaruja kaato

kan luoteisrannikolta" (1883), ..Luettelo Suomen
ylioppilas-osakuntien kansat ieleellisistä kokoel-

mista" 1-3 (1883, 1885, 1889). ..Tietoja Karjalan
rautakaudesta Käkisalmen kihlakunnan alalta

saatujen löytöjen mukaan" (1892), ..Suomalaisia

koristeita"*! (Ompelukoristeita, 1894). II, 1, 2

(Nauhakoristeita, 1904), ..Käkisalmen pesälinnan

ja entisen linnoitetun kaupungin rakennushisto-

rian aineksia" (1898), ,,Suomalaisia kansallis-

pukuja" (19(»2). ..Suomalainen kansatieteellinen

kuvasto. I. Metsänkäynti ja kalastus" (1905),

,,Suomen kansan pukuja. I. Karjala" (1913).

Schwyz [svits] (myös Bchwiz). 1. Yksi Sveit-

sin kolmesta alku- ja neljästä n. s. metsäkanto-
nista \ ieru aldstätter-järven itäpuolella: 908 km*
(josta järviä 47 km 2 )'. 58,910 as. (1912; 1910:

58,428 as., joista uskonnoltaan katolisia 56.04:1 ja

kieleltään saksalaisia 56.424). 65 km 2 :llä (Sveit-

sin harvimmin asuttuja kantoneja). — S. kuu-

luu Alppien rinnemaahan, jakaantuen kahteen

pääosaan: \usser-S:iiu pohjoisessa, josta vedet

laskevat VVäggitaler Aan ja Sihlin kautta

Ziirich järveen, ja Inner-S :iin. joka Muota-joen
kautta laskee Vier\vald.-4ätter-järveen. Inner-

S:n länsipäässä on luonnonkauneudestaan ja

matkapaikkana tunnettu Iligi. Ilmasto laak-

soissa hyvin suojaisa, korkeammalla olevissa ky-

lissä kolea (vielä Einsiedelnissä v:n keskilämiiö

vain -f-5,5°C). — Elinkeinoista maata-
lous on tärkein; 1912 kantonin pinta-alasta oli

metsiä 20,6%, peltoa ja niittyä sekä laidun-

maata 58,i'%. Kantonin luontoon parhaiten so-

veltuu karjanhoito, joka tuottaakin erinomaisia

tuloksia. V. 1911 S:ssä oli 1,349 hevosta, 34.208

nautaa, 11,467 sikaa, 4.581 lammasta ja 9,485

vuohta. Hedelmäpuiden viljely on huomattava.
M et välituotteita riittää myötäväksi. Sangen tär-

keitä ovat koti- ja tehdasteollisuus. Kehitty-

neimmät ovat silkki- ja puuvillateollisuus. V. 1911

työskenteli teollisuuslain alaisissa tehtaissa

4,050 henkeä, pienempien tehtaiden työväestöä

lukuunottamatta. V. 1905 oli kotiteollisuuden

harjoittajia kaikkiaan 2,508 henkeä; näistä

silkkikankaiden valmistuksessa työskenteli 2.195

henkeä. •— Opetusolot hyvällä kannalla; katoli-

suudestaan huolimatta kansa on valveutunutta.
- Hallitusmuoto kansanvaltainen: kansanäänes-

tys. Lakia säätää 4 v :ksi valittu kantonineu-

vosto (Kantonsrat), joka taas keskuudestaan va-

litsee 7-henkisen toimeenpanevan hallintoneuvos-

ton (Begierungsrat) ;
viimemainitun puheenjoh-

tajana on Lundammnnn. — Pääkaupunki S. 2.

E. E. K.

Historia. S. mainitaan ensikerran 972; se

oli alusta alkaen vapaiden talonpoikain yhdys-

kuntana, joka kuitenkin oli Habsburg-suvun
tuomiovallan alaisena. Vaikka keisari Fredrik II

1240 vapautti S:n asukkaat tästä riippuvaisuu-

desta, eivät he kuitenkaan saaneet Habsburg-

sukua tunnustamaan tätä oikeuttaan. V. 1291

S. teki n. s. ikuisen liiton Uri'n ja Unter\valdenin

kanssa, sai Henrik VTI:lt8 valtakunnanvapau-

tensa vahvistuksen 1309 ja turvasi sen Morgar-
tenin solassa 1315 habsburgilaisista saadulla voi-

tollaan. Asukastensa urhoollisuuden tähden S.

sai jonkinlaisen hegemonian Sveitsissä ; sen

nimeä rupesivat ensin vieraat kansat käyttämään
koko valaliitosta. Uskonpuhdistusta S. kiivaasti

vastusti; Eelvetian kokonais-tasavaltaan se yhtyi

vasta urhoollisen vastarinnan jälkeen 1798.

V:n 1815 jälkeen S. oli taantumuksen päätuki

Sveitsissä. V. 1833 sen täytyi pitkällisen riidan

jälkeen myöntää alusmailleen (Einsiedeln y. m.)

valtiollinen tasa-arvoisuus. S. oli ..Sonder-

bund"in innokas jäsen '(ks. Sveitsi, historia).



993 Schvväbischer Jura— Schutz 994

V. 1848 ja 1855 S:n valtiosääntö muutettiin

vapaamieliseen suuntaan. V:n 1876 valtiosääntö

määräsi pakollisen kansanäänestyksen (referen-

dumin). V. 1898 säädettiin suhteellinen vaali-

tapa. G. R.

2. Yllämain. kantonin pääkaupunki, kauniissa

laaksossa lähellä (5 km: n päässä) Vier\valdstät-

ter-järveä ja St.-Gotthardin rataa; 7,403 as.

(1900). — Suuri kirkko (valmistunut 1774),

raatihuone, maa-arkisto (jossa vanhin liittokirja

v:lta 1291), useita huomattavia taloja. Maria-
hilfin kollegi, pari luostaria y. m. (E. E. K.)

Schwäbischer Jura ks. J u r a.

Schybergson [sybersonj. 1. Magnus G o t t-

frid S. (s. 1851), suom. historiantutkija, tuli

ylioppilaaksi 1868, fil. maisteriksi 1873, lisen-

siaatiksi 1875, dosentiksi 1878 ja yleisen histo-

rian ylimääräiseksi professoriksi 1883. Julkais-

sut m. m.: ,,Bidrag tili Finlands inre historia

1721-31" (1875), „Hugenotterna under hertig

Rohans ledning" (1877), „Underhandlingarna
ora en evangelisk allians 1624-25" (1880), ..Fin-

lands historia" (1887-89, uusi painos 1903) ; myös
käännetty suomeksi sekä lyhennettynä F. Arn-
lieimin toimittamana laitoksena saksaksi nimellä

,,Geschichte Finnlands", 1896), ,,Försvarskriget

i Savolaks och Karelen 1741-42" (1887). ..Histo-

riens studium vid Äbo universitet" (1891), ,,Ur

Finlands konstitutionella historia 1809-63" (1898,

myös suomeksi), „Henrik Gabriel Porthan. Lef-

nadsteckning" (2 osaa, 1908, 1911), y. m. S. on
ottanut uutterasti osaa Suomen ruots. kirjalli-

suudenseuran toimintaan (v:sta 1897 sen esimie-

henä). Ollut kauan ,,Finsk tidskrift" nimisen
aikakauskirjan toimittajana.

2. Ernst Emil S. (s. 1856), pankinjohtaja,
valtiopäivä- ja kunnallismies; edellisen veli, yliop-

pilas 1872, lakit. kand. 1880; toimi ensin Suo-

men pankin palveluksessa, m. m. v:sta 1888 Pie-

tarin konttorin komisariuksena; tuli 1890 oikeus-

neuvosmieheksi Helsingin maistraattiin; otti te-

hokasta osaa pankkilaitoksen ..Privatbanken" pe-

rustamiseen tullen 1896 sen johtajaksi; karkoi-

tettiin 1904 Novgorodiin, sai palata 1905; v:sta

1906 Suomen hypoteekkiyhdistyksen toimitusjoh-

taja; oli v:stä 1885 lähtien porvarissäädyn jä-

senenä useimmilla 'säätyvaltiopäivillä, v:sta 1907
uuden eduskunnan jäsen. S. on myöskin toimi-

nut sanomalehtialalla; julkaissut m. m. ..Fin-

lands Bank 1811-1911" (1914).

Schiick [syk], Johan Henrik Emil (s.

1855), ruots. kirjallisuushistorioitsija, tuli 1890
estetiikan, kirjallisuus- ja taidehistorian pro-

fessoriksi Lundiin ja 1898 Upsalaan. S. on pe-

rusteellisesti tutkinut sekä koti- että ulkomaista
kirjallisuutta. Hänen huomattavasta kirjalli-

sesta toiminnastaan mainittakoon 1883-84 jul-

kaistu ,,William Shakespere, hans lif och verk-
samhet" sekä syvällistä lähdetutkimusta ja tark-

kaa psykologista huomiokykyä osoittava sekä ete-

vällä esitystaidolla suoritettu, 1885 aloitettu, laa-

jasti suunniteltu ,,Svensk litteraturhistoria",

jonka 1 :nen nide valmistui 1890. Jatko ilmes-

tyi kuitenkin suppeammin suunniteltuna ja uu-
della nimellä: ..Illustrerad svensk litteraturhis-

toria" (1895-96; 2:nen pain. 1914). jossa v:n
1718 jälkeinen aika on K. YVarburgin esittämä.

S:n suuresta „Världslitteraturens historia" teok-

sesta on ilmestynyt vasta ensi niteet. ,,Ur gamla
32. VIII. Painettu 12

/6 16.

papper" on 7 sarjaa käsittävä kokoelma yleis-

tajuisia sivistyshistoriallisia esityksiä. Vielä mai-
nittakoon ,,Lars Wivallius, hans lif och dikter",

I, II (1893. 1895) ja ..Studier i nordisk littera-

tur- och religionshistoria" (1904). Yhdessä A.
Noreenin kanssa S. on julkaissut kirjallishisto-

rialliset lähdekokoelmat : .,1500- och 1600-talens

visböcker", O. Levertinin kanssa ,,Svenska me-
moarer och bref", yksinään m. m. ,,Vära äldsta

reformationsskrifter och deras författare" ja

R. G:son Bergin kanssa „Sveriges nationallitte-

ratur". Kirjoittanut vanhaa ja keskiaikaa kos-

kevan, 1914 ilmestyneen osan suureen ,,Svenska
folkets historia'' uimiseen teokseen. Jo 1906 S.

aiottiin tehdä akatemian jäseneksi, mutta tuuma
raukesi sen kritiikin johdosta, minkä hän oli

esittänyt akatemian perustajasta teoksessaan

„Gustaf III, en karaktärsstudie" (1904) ;
tuli

akatemian jäseneksi 1913.

Schiicking [sykit)], Levin (1814-83), saks.

kirjailija. S:n runot ja näytelmät ovat vähäar-

voisia, sensijaan hänen Westfalenin oloja ku-

vaavat romaaninsa (,,Die Ritterbiirtigen", 3 nid.

1846; „Der Bauernfurst", 2 nid. 1851; ,,Paul

Bronckhorst", 3 nid. 1858 y. m.) saavuttivat

aikoinaan suurta suosiota. S:n ,,Lebenserinne-

rungen" ilmestyi 1886 ja hänen kirjeenvaih-

tonsa Annette v. Droste-Hulshoffin kanssa 1893.

H. Kr-n.

Schiicking [sykit}], Walter (s. 1875), saks.

oikeusoppinut, Marburgin yliopiston professori.

S. on tunnettu sekä etevänä että erinomaisen

edistysmielisenä julkisen oikeuden ja erittäin-

kin kansainvälisen oikeuden tutkijana; hän on

niitä tämän tieteen edustajia, jotka välittömästi

ottavat osaa rauhanliikkeeseen. Julkaissut m. m.

,,Das Kustenmeer im internationalen Recht"

(1897), „Das Nationalitätenproblem" (1908),

,,Das Staatsrecht des Grossherzogtums Olden-

hurg" (1911), ,,Der Staatenverband der Haager
Konferenzen" (1912), ,,Neue Ziele der staatlichen

Entwicklung" (1913). N. E.

Schudlöffel [sydlöfgl], Gustav Heinrich
(1798-1859), vir. pappi ja kirjailija. Tullut tun-

netuksi kansanrunouden kerääjänä (m. m. Kale-

vipoegia koskevia satuja). Hän on ensimäinen.

joka (eräässä 1844 julkaisemassaan kirjasessa)

on noudattanut viron kielen oikeinkirjoituksessa

suomen kielen mukaista kirjoitustapaa, ilmeisesti

Eduard Ahrensin (ks. t.) vaikutuksesta. //. O.

Schiirer [syrarj, Emil (1844-1910), evanke-

linen teologi, tuli dosentiksi Leipzigiin 1869. yli-

määräiseksi professoriksi 1873 ja toimi sitten va-

kinaisena teologian professorina Giessenissä, Kie-

lissä ja v:sta 1895 Göttingenissä. Hänen suurin

ja tunnetuin teoksensa on „Geschichte des j ii -

disclien Yolkes im Zeitalter Jesu Christi" (3:S

pain. 1898); julkaisi v:sta 1876 saakka viidessä

A. Uarnackin kanssa laajalle. Saksan ulkopuo-

lellekin levinnyttä „Theologische Litteraturzei-

tung"ia. •'''• H-

Schiitt ks. C säilökö z.

Schutz, A d a m ks. F r e d e n s t i e r n a.

Schutz [syts] (S a g i 1 1 a r i u s), Heinrich
(1585-1672), saks. säveltäjä. Toteutti ensimäi-

senä Saksassa sen perinpohjaisen tyylinmuutok-

sen, joka 1600:n paikkeilla sai alkunsa Ita-

liassa (ks. M o n o d i a). Kirkollisena säveltä-

jä nii S. oli tärkeimpiä Bachin edeltäjiä. Otti jo
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kouluajallaan osaa Kasselin hovikuoroon sop-

raanolaulajana. Lähti 1609 Venetsiaan Gab-
rielia oppilaaksi. Hessenin maakreivi Moritzin

antaman vuotuisen opintorahan varassa. Palasi

1613 Kasseliin hovikapellimestariksi, mutta siir-

tyi jo seur. v. Dresdeniin samaan tehtävään. V.

1628-29 hän teki uuden opintomatkan Italiaan.

Kun sodan tähden orkesteri oli pitemmän aikaa

hajalla, toimi S. väliaikaisesti Kööpenhaminassa
(1633-35 ja 1642-45), Braunschweigissa ja lian

noverissa. Sävelsi 1627 ensimäisen saks. ooppe-

lan (,.Daphne"). Siitä on säilössä vain Opitzin

italiaa kielestä kääntämä teksti. Suuri taidearvo

mi S: n passiosävellyksillä (jokaisen 4 evankelis-

tan inukaan) sekä pääsiäis- ja joulu. .histo-

rioilla". Sävelsi myös madrigaaleja, psalmeja, mo-
tetteja y. m. /. K.

Schäfer [sefar], Dietrich (s. 1845), saks.

historioitsija; v:sta 1903 professorina Berliinissä

;

tunnettu varsinkin Hansan historian tutkijana;

julkaisuja: ..Die Hansestädte uud Waldemar von

Dänemark" (1879); „Rezesse der Hansetage 1477-

1530"; ,,Die Hanse" (1903), jatkanut Dahlmannin
teosta ,,Geschichte von Dänemark". ./. F.

Schäffle [se-], Albert Eberhard F r i e d-

rich (1831-1903), saks. taloustieteilijä ja sosio-

logi. Toimittuaan ensin sanomalehtimiehenä S.

tuli 1860 professoriksi Tiibingeniin; oli 1862-65

\Vurttembergin maapäivien jäsenenä; kutsuttiin

1868 professoriksi Wieniin ja oli helmik.-lokak.

1871 kauppaministerinä Itävallassa; antautui sen

jälkeen kokonaan kirjalliseen työhön. Teokses-

saan „Kapitalismus und Sozialismus" (1870) ja

varsinkin kuuluisassa lentokirjassaan ,,Die

(Jvintessenz des Sozialismus" (1874) hän osoit-

tautui varsin suosiolliseksi sosialismia kohtaan,

vaikka hän olikin sosiaalidemokratian vastus-

taja, mikä käy ilmi hänen kirjoitelmistaan ..Die

Aussichtslosigkeit der Sozialdemokratie" (1885)

ja „Bekämpfung der Sozialdemokratie ohne Aus-

nahmegesetz" (1890). S:n pääteos on ,,Bau und
Leben des sozialen Körpers" (1875-78), suuripiir-

teinen, luonnontieteelliselle pohjalle rakentuva
sosiologian esitys, ensimäinen laatuaan Saksan
tieteellisessä kirjallisuudessa; muita julkaisuja:

„Die Steuern" (1895, 1897), „Gesammelte Auf-

sätze" (1885-87). ..Deutsche Kera- und Zeitfra-

gen" (1894-95)
;

julkaisi aikakauskirjaa ..Zeit-

schrift f ii r die gesammte Staatswissenschaft". V.

1904 julkaistiin hänen muistelmansa „Aus mei-

nem Leben". J. F.

Schässburg ks. S e g e s v ä i

.

Schäufelein (S c h ä u f e 1 i n i [söifeläin],

Hans Leonhard (n. 1490-n. 1540), saks. taide-

maalari; työskennellyt Niirnbergissä, A.ugsbur-

gissa ja varsinkin Nördlingenissä. Ollen täydelli-

sesti opettajansa A. Diirerin vaikutuksen alainen

s. mi maalannut uskonnollia-raamatullisia kuvia

sekä tehnyt erittäin lukuisasti piirustuksia puu-

piirroksia varten. [U. Thieme. ..Hans Leonhard
S:s maleriscbe Tätigkeit" (1892).] E. R-r.

Schöffen [söfan] (sanasta schöpfen = luoda)

,

Saksassa muinoin ne tuomioistuimen jäsenet,

joiden tehtävänä oli laatia oikeuden esimiehen

julistettava tuomioistuimen päätös; nykyään
pien iii rikosasioita ensi asteessa käsitteleviin

tuomioistuimiin (Amtsgeriöliie, rikostuomioistui-

mina myös Schöffengerichte) kuuluvat kaksi

maallikkojäsentä, joilla kummallakin on asioita

ratkaistaessa sama sananvalta kuin oikeuden lain-

oppineella esimiehellä / Amtsrichter). K. Ka.
Schöffer [söfer], Peter (1425-15021. saks.

kirjanpainaja, kirjapainotaidon alkajia, ks.

K i r
j
a p a i n o täit o, palsta 966 ja 967.

Schömann Iso-], Georg Friedrich (1793-

1879), saks. filologi; v :sta 1826 professori Greifs-

\\ahlissa. tutki varsinkin muinaiskreik. valtio-

järjestystä ja oikeuslaitosta. Pääteokset: ,,l)ei

attische Prozess" (yhdessä M. II. E. Meierin

kanssa 1824; toinen. J. II. Lipsiuksen muovai-

lema laitos 1883-87; v. 1905 alkoi kolmas laitos

ilmestyä Lipsiuksen toimittamana ..Das attische

Recht und Rechtsverfahren, mit Benutzung des

attischen Prozesses von Meier und Schömann
dargestellt" nimellisenä teoksena), ,.Antiquita-

tes juris publici gra>corum" (1838). ..(irie

chische Alterthiimer" (1855-59; 4:s. J. II. Lip-

siuksen toimittama laitos, 1898-1902). 0. E. T.

Schön [sön], Heinrich Theodor v o n

(1773-1856), preussil. virkamies; rupesi valtion

palvelukseen 179S. otti sittemmin v:sta 1807 läh-

tien tehokkaasti osaa Steinin ja Hardenbergin
reformeihin, tuli istti Länsi-Preussin ja 1824

koko Preussin ylipresidentiksi ; kannatti 1840-

luvun alussa esitettyä vaatimusta valtiosäätyjen

kokoonkutsumisesta; vv. 1875-83 julkaistiin „Aus
dea Papieren des Ministers und Burggrafen von

Marienburg, Th. v. S." [Lehmann, ..Knesebeck

und S."; Stein. ..Seharnhorst und S."] ./. F.

Schönbein [söribäin], Christian Fried-
rich (1799-1868). saks. kemisti, prof. Baselissa,

teki useita tärkeitä kem. keksintöjä, joista mai-

nittavimmat ovat otsonin, pumpuliruudin ( 1 846

>

ja kollodiumin keksiminen. Ed/v. IIj.

Schönberg [sönbärj], Anders (1737-1811).

ruots. historiankirjoittaja, tuli Upsalassa opin-

toja harjoitettuansa ja kansliakollegissa palvel-

tuansa 1761 valtakunnanhistorioitsijaksi, 1773

valtakunnanheraldikoksi, 1776 kanslianeuvok-

seksi. Otti uutterasti osaa valtiopäiviin 1760-92.

jolloin suuri joukko memoriaaleja ja lentokirja-

sia lähti hiinen kynästään. S. oli rehellinen luonne

ja koetti aikakaudellaan, jolloin puoluenäkökoh

dat melkein yksin määräsivät kaiken, arvostella

asioita puolueettomasti. S :n kirjoituksista on

ensi sijassa mainittava ..Historiska bref om det

svenska regeringssättet i iildre och nyare tider"

(1777-78, sarja katkaistiin Kustaa 111 : n tyyty-

mättömyyden takia siinä lausuttujen mielipitei

den vuoksi, ja ilmestyi vasta 1849-51 A. 1. Anvids
sonin toimesta täydellisesti)

;
hiin julkaisi lisäksi

..Kort utdrag af K. Carl XI :s historia" (1785-90)

y. m. Hänen laaja kirjeenvaihtonsa .1. Tengströ-

min kanssa säilytetään Helsingin yliopiston kir-

jastossa. A". G.

Schönberg [sGnberhj], G us ta v F r i e d

rieh (1839-1908), saks. taloustieteilijä; oliv:sta

1873 professorina, v:sta 1900 kanslerina Tiibin-

genin yliopistossa; yhdistyksen ..Verein fiir So-

zialpolitik" perustajia: julkaissut kokoelmateok-

sen ..Ilandbuch der politischen ökonomie" (1883).

„Finanzverhältnisse der Stadt Basel im 14. und
i.-.. Jahrhundert" i1S79) y. m. J. F.

Schönbrunn /sun-/, keis. huvilinna Wienissä.

Wienin-joen oik. rannalla, valmistunut Maria
Teresian aikana 1744-50. Julkisivu 156 m pitkä,

sivurakennukset lukuunotettuina 1,441 huonetta.

Hovin asunto keviiisin ja syksyisin. Kaunis, ylei
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sölle avoin puisto. — S:ssa päätettiin Wienin
rauha 1800.

Schönhausen ( soulia itzan], kylä Preussissa,

Magdeburgin hallitusalueessa ; 2,069 as. (1905).

— Bismarckin syntymäpaikka. Linnassa Bis-

marckin puisto. Schönhauser Stiftung niinisen

laitoksen (pääoma 1,5 milj. mk.) kotipaikka. Sen
tarkoituksena on korkeampien oppilaitosten opet-

tajien avustaminen tiet. tutkimuksissa sekä näi-

den leskien ja orpojen toimeentulon turvaaminen.

Schönherr, Gyula [sonhär djidaj (1804-1908).

unk. historioitsija, toimi Unkarin kansallis-

museon arkistonhoitajana sekä Budapestin yli-

opiston dosenttina. Julkaisuja: ..Hunyadi Corvin
Janos" (1894), ,,Anjoun hallitsijasuvun perijät"

(1895), ,,Napoli'n Ladislauksen hallitsijaehdok-

kuus" (1898), ,,Mathias kuninkaan ja Rooman
paavien kirjeenvaihto" (,,Monumenta vaticana"ssa,

ks. Fraknö , V.); v:sta 1900 Unkarin histo-

riallisen seuran julkaiseman „Historiallisia elämä-

kertoja" sarjan toimittaja. Y. W.
Scliönherr [sön-J, Karl (s. 1869), itäv. kir-

jailija ja lääkäri, Schnitzlerin rinnalla nyk.

Itävallan etevimpiä draamankirjoittajia. Hänen
näytelmistään mainittakoon: ..Bildschnitzer"

(1900), ,,Sonnen\vendtag" (1902), ,.Karrnerleut"

(1905), „Familie" (1906), „Erde" (1908; suom.),

„Glaube und Heimat" (1910), „Der Weibsteufel"

(1915). Julkaissut myös useita novellikokoelmia.

H. Kr-n.

Schönlein [sönläinj, Johann L u k a s (1793-

1S64), saks. lääkäri, tuli sisätautiopin professo-

riksi Wurzburgiin 1820, Ziiriehiin 1833, siirtyen

1839 Berliiniin. S. asettui luonnonfilosofista kat-

santokantaa vastaan perustamalla n. s. luonnon-
tieteellisen koulun lääketieteessä. Hän koetti ryh-

mittää taudit luokkiin ja heimoihin sovitetun

järjestelmän mukaan. S:n julkaisuista mainit-

takoon: ,,Allgemeine und spezielle Pathologie
und Therapie". M. OB.
Schönthan [söntänj, Franz von, Edler

von Pernvvald (1849-1913), saks. kirjailija.

S. toimi useita vuosia teatterinjohtajana sekä
Berliinissä että Wienissä. Hän on kirjoittanut
osittain yksin, osittain toisten kanssa suuren
joukon huvinäytelmiä ja ilveilyjä, jotka, vaikkei
niillä olekkaan suurta kirjallista arvoa, ovat saa-

vuttaneet suuren näyttämömenestyksen. Ensimäi-
nen näytelmä, joka teki hänen nimensä tunne-
tuksi, oi ,,Das Mädchen aus der Fremde" (1879).

Sen jälkeen hän yhdessä G. M o s e r i n (ks. t.)

kanssa sepitti näytelmät: „Krieg im Frieden"
(1881; suom. „Sota rauhan aikana"), ,,Unsere

Frauen" (1882), ..Beif von Reiflingen" (sam. v.),

veljensä Paul v. S:n kanssa ,,Der Baub von
Sabinerinnen" (1885; suom. ,,Sabinitarten

ryöstö") ja „Das gelobte Land" (1892) sekä
G. Kadelburgin (ks. t.) kanssa eräitä fars-

seja. Muista S:n näytelmistä mainittakoon:
„Goldfische" (1886), »Cornelius Voss" (1888),

,.Der Herr Senator" (1894), ,,Klein Dorrit"

(1905), ..Sherlock Holmes" (1906). H. Kr-n.
Schöyen [söi-], Elisabeth (s. 1852), norj.

kirjailijatar, aloitti 18-vuotiaana ,,Johanna d'Arc"
nimisellä draamalla (1870) ja julkaisi sittemmin
salanimellä Paul A g a t h o n kertomukset
,,Bagnvald eller Folkehojskolela?reren" (1873) ja

,,Kamilla" (sam. v.). Paitsi lukuisia nykyaikais-

Fomaaneja (,,Kvindeskj«;bner". 1886; ,,Den svenske

nattergal", 1890) S. on kirjoittanut useita Nor-
jan historiaa käsitteleviä romaaneja (,,Hellig

Olaf", 1896; „Magnus den Gode", 1899; ..Kong
Sverre", 1902). II. Kr-n.

Sciara ks. Sääsket.
Scientia [-e'-] (lat.), tieto, tiede. — Scienti-

fic [sai9nti'fik] (engl.), tieteellinen.

Scilicet ks. Se.

Scilla, sinililja (ks. t.).

Scilly-saaret [sili-] (engl. Scilly islcs), saari-

ryhmä Englannin kanaalin länsisuun pohjois-

puolella, 40 km Corrnvallin läntisimmästä kär-

jestä länsi-lounaiseen; n. 40 saarta ja lukemat-
tomia kareja ja kallioita, kaikkiaan 14 km 2

.

Saarista vain 5, St Mary's, Tresco, St Martin's,

St Agnes ja Bryher asuttuja; 2.092 as. (1901).— S. ovat kokonaan graniittia, Cornvvallin uloim-
pia tähteitä. Varsinaisia metsiä ei ole, mutta
tavattoman lauhkean ilmaston (kesän keski-

lämpö + 14,5
C
C, talven +7,»°C) takia ulkosalla

kasvavat fuksiat, geraniumit, myrtit. saavuttaen
harvinaisen suuren koon ; vielä menestyvät aloet.

kaktukset, palmut y. m. etelämaiset kasvit.

Myrskyt yleisiä; ennen paljon haaksirikkoja.
Eläimistössä vetävät huomion puoleensa lintu- ja

kaniiniparvet. Pääelinkeinoina nyk. kevätvihan-
nesten ja kukkien viljely; lisäksi harjoitetaan
kalastusta ja rannikkoliikennettä. Puhelin- ja

sähkölennätinjohto mantereelle; samoin höyry-
laivayhteys. Pääkaupunki Hugh Town St Ma-
ry's-saarella; hyvä satama. — S :11a on saman-
laisia muinaisaikaisia muistomerkkejä kuin Corn-
vvallilla. E. E. K.
Scincus ks. Skinkkisisilisko.
Scipio l-ip-J, muin.-roomal. patriisisuku, Cor-

nelius-suvun haara. Sen jäsenistä mainittakoon:
1. Pubi i us Cornelius S., konsulina 218

e. Kr., jolle Hannibal tuotti tappion Ticinus-joen
luona (218 e. Kr.). Yhdessä veljensä Gnseuksen
kanssa hän sitten taisteli onnellisesti karthago-
laisia vastaan Hispaniassa, kunnes molemmat
kärsivät täydellisen tappion ja saivat surmansa
212/11 e. Kr. [Frantz. ..Die Kriege der Scipionen

in Spanien" (1883).]

2. Publius Cornelius S. Africanus
m a i o r (n. 235-183 e. Kr.), edellisen poika, lähe-

tettiin isänsä ja setänsä kaaduttua 211 e. Kr. His-

paniaan, missä rohkealla hyökkäyksellä valloitti

Uuden-Karthagon, voitti seur. vuosina karthago-
laiset päälliköt ja pani 206 e. Kr. täydellisesti toi-

meen Hispanian kukistuksen. Palattuaan Hispa-

niasta S. valittiin konsuliksi v:ksi 205 e. Kr. ja sai

toimekseen Afrikassa ahdistaa karthagolaisia. Lo-

pulla v. 204 e. Kr. hän nousi maihin Afrikassa,

voitti karthagolaiset 203 e. Kr. ja löi Hanniba-
lin ratkaisevasti Zaman taistelussa 202 e. Kr.,

jonka jälkeen Karthago pakotettiin rauhan-

tekoon 201 e. Kr. Roomaan palattuaan hän
vietti voittokulkua ja sai lisänimen ..Africanus".

Hän oli censorina 199, toisen kerran konsulina

194 ja otti 190 Lucius veljensä legaattina huo-

mattavalla tavalla osaa sotaan Syyrian Antiokhos

III: ta vastaan. Mutta kun sodan jälkeen häntä

syytettiin lahjusten otosta, niin hän närkästy-

neenä vetäytyi pois Roomasta maatilalleen Li-

ternumiin, missä eli harrastaen kirjallisuutta.

3. L n c i u s Cornelius S. A s i a t i c u s (t.

A s i a g e n u s), edellisen veli. taisteli legaattina

Hispaniassa, Sisiliassa ja Afrikassa, oli 190 e. Kr>
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konsulina ja roomalaisten ylipäällikkönä sodassa

Syyrian Antiokhos IIT:ta vastaan, jonka hän

voitti Magnesian taistelussa isam. v.). Sodan on-

nellisesta suorituksesta hän sai kunnianimen

„Asiaticus", mutta tuomittiin sotasaaliin kaval-

luksesta.

4. P u b 1 i u s Cornelius S. Africanus
minor (185-129 6. Kr.), Lucius /Emilius Pau-

luksen poika ja S. Africanus maiorin pojan, Eub-

liuksen, ottopoika, saavutti jo nuorena sotatoi-

millaan sellaisen maineen, että ennen määrä-

ikäii valittiin konsuliksi 3 :nnen puunilaissodan

(147 e. Kim päättämistä varten. Niinpä hän mitä

kiivaimmasta vastarinnasta huolimatta valloitt ikin

Karthagon 140' e. Kr. Toistamiseen konsuliksi va-

littuna hiin valloitti ja hävitti maan tasalle mitä

urboollisimmin puolustautuneen Numantian (133

e. Kr.). S., joka ei ollut hyväksynyt lankonsa

Tiberius Gracchuksen uudistushankkeita, toimi

paraillaan tämän lakien kumoamiseksi, kun hänet

eräänä päivänä tavattiin murhattuna, todenna

köisesti puoluekiihkon uhrina (129 e. Kr.). S.

oli hienosti sivistynyt ja erittäin perehtynyt

kreik. kirjallisuuteen; hänen lähimpään seurus-

telupiiriinsä kuuluivat stoalainen Panaitios, his-

torioitsija Polybios, satiirikko Lucilius ja kome-

diankirjoittaja Terentius. [Fröhlich, ,,Lebensbil-

der beröhmter Feldherren des Altertums"

(1895).] E. R-n.

Scirocco [siro'kko], Välimeren maissa talvi-

kuukausina etelästä ja kaakosta puhaltava, (var-

sinkin Italiassa) sadetta tuova kuuma tuuli, il-

mestyy tav. barometrisen minimin itäsivulla. —
Aivan päinvastainen kosteudenpitoisuudeltaan on

Sisiliassa ja osaksi Etelä-Italiassa kaikkina vuo-

denaikoina esiintyvä, myöskin s:ksi nimitetty.

eteläiseltä suunnalta puhaltava tuuli, joka en tuka-

lin! tavan kuuma ja kuiva ja joskus tuo Pohjois-

Af rikasta mukanaan hienoa, punertavaa tomua.

Scirpus, kaisla (osa lajeista 1 u i k k a nimi-

siä), sarakasvien heimoon kuuluva kasvisuku.

Kapealehtisiä, hyvin erinäköisiä,

heinämaisia kasveja. Kukinto joko

yksinäinen, yksinkertainen t. ker-

rottu tähkä t. useampia tähkiä viuh-

komaisessa kukinnossa. Kukat 2-

neuvoisia. Kehänä 6 sukasta, he-

teitä 3. Meillä 14 lajia, jotka

kaikki -kasvavat vedessä t. märillä

paikoilla. Tunnetuin on järvi-
kaisla (ks. Kaisla). Litteälehti-

uen, komea m e t s ä k a i s 1 a ( S. sil-

vaticus) kasvaa melkein yleisenä pu-

ronvarsilla, lehtomaisissa korvissa

j. n. e.. Pohjois-Suomessa jo harvi-

naisena. Letoilla, lihavilla nevoilla ja

rämeillä kasvaa hyvin tiheämättäi-

nen t u p a s t a v a 1 u i k k a (B.

vcespitosus). Alasukuun Ueleocharis

(Elcocliaris) kuuluvat hyvin hento, vain 2-5 cm
korkea, rannoilla vesirajassa kasvava hapsi-
luikka (S. acicularis) ja Lapissa asti yleinen

30-60 cm korkea, rantain ja kosteiden paikkaili

s u o 1 u i k k a »S. paluster). K. L.

Scitaminae, troopillisia yksisirkkaisia ruoho-

kasveja käsittävä parvi, jolle ovat ominaisia vas-

takkaiset t. täysin epämukaiset kukat, aina 1 :een

vähentynyt heteiden luku ja suuret ehytlaitaiset

lehdet, joissa on paksu keskisuoni. Edustajia m.

Scirpus (He-
leocharis) pa-

luster. (S.B )

m. banaani ja inkivääri, kumpikin omassa hei-

mossaan. K. L.

Sciuropterus ks. S i i p i o r a v a.

Sciurus k s. < > r a v a.

Sclater [skleita], Philip p Lutley (1829-

1913), tunnettu engl. eläintieteilijä, opiskeli ensin

matematiikkaa, sitten lakitiedettä ja toimi aluksi

asianajajana. Vv. 1859-1902 S. oli Lontoon ,,Zoo-

logical -oeiety"n sihteerinä. S. oli lintusyste-

matiikan parhaita tuntijoita. Hän teki itse

lukuisia tutkimusmatkoja kooten suuret kokoel-

mat ja julkaisi hyvin suuren joukon tutkielmia.

Perustava merkitys eläinmaantieteelle on ollut

S:n kirjoitelmassa ..On the general geographicäl

distribution of the members of the class Aves"
(Journ. Linn. Soc. Zool., 1858) esittämällä ja

A. R. WallaceQ täydentämällä eläinmaantieteelli-

sellä aluejaoituksella (vrt. Eläinmaantiede).
S. toimitti ensimäisen sarjan tunnettua ornito

logista aikakauskirjaa ,,The Ibis". Nisäkkäiden
levenemistä käsittelee m. m. S :n yhdessä poikansa

kanssa julkaisema teos ,,The geography of Mam-
mals" (1899).

Sclera, kovakalvo, ks. S i 1 m ä.

Scleranthus, j ä s e n k e i n ä. pieniä, viher-

kukkaisia, terättömiä, kapea- ja suippolehtisiä

C(iryo}>liyllaccce-heimon ruohoja. Meillä 2 lajia,

joista yksi harvinainen lastauspaikkain kasvi,

toinen, vihreä jäsenheinä (S. annuus),

Etelä- ja Keski-Suomessa yleinen hiekkaisilla

pelloilla, hiekkahaudoissa, kuivilla törmillä j.

n. e., melkein koko kesän kukkiva. A'. L.

Sclerotinia, kotelomaljaisten lahkoon kuu-

luva sienisuku, joka käsittää useita vaarallisia

lajeja, ks. Apilasmätä, Kotelomaljai-
set, Kasvitaudit, värill. liitekuva Kasvi-
tauteja I. kuva 17. ./. /. L.

Sclopis di Salerano [-rä!-], F e d e r i g o

(1798-1878), kreivi, it. oikeusoppinut. Tuli Sar-

dinian oikeusministeriksi 1848. Oli useissa val-

tiollisissa ja tieteellisissä toimissa, m. m. minis-

terinä sekä kuuluisassa Alabama-jutussa asete-

tun kansainvälisen välitystuomioistuimen pu-

heenjohtajana. Julkaissut m. m. ,,Storia della

Legislazione italiana" (2:nen pain. 1863). Ii. E.

Scolex, heisimatojen (ks. t.) pää.

Scolopax ks. Kurpat.
Scolopendra ks. Tuhatjalkaiset.
Scolopendrium vulgare, h i r v e n k i e 1 i, sa-

najalkaisheiiiion kasvi, jolla on ehyet, pitkän kie-

limäiset lehdet ja jota varsinkin Keski-Euroo-

passa yleisesti viljellään monina eri muunnok-
sina koristeeksi huoneissa ja puutarhoissa, meillä

harvoin. Kasvaa myös villinä Keski-Euroopassa.

Scomber ks. Makrilli.
Score [sko9j, engl. kappalemitta = 20 kpl., käy-

tetään kivihiilellä täytettyjen korien, vuotien,

villanaulojen, halkopilettien lukumäärän ilmaise-

miseksi. Kivihiilimittana s. = 21 Lontoon chal-

dronia (ks. t.), siis 504 (21x24) centweightiä

;

ennen 26.64 m 3
. (U. 8:n.)

Scorel [sko-]. Jan van (1495-1562), alankoni,

taidemaalari. Opiskeltuaan aluksi kotimaassaan

m. m. Mabusen johdolla S. lähti aikaisin matkoille

Saksaan (Nörnbergiin), Steiermarkiin. Kärnte-

niin. Venetsiaan, Palestiinaan (1521) jaPoomaan,
jossa hän oli maanmiehensä paavi lladrianus VI:n

suosiossa ja Vatikaanin Belvedere-kokoelman joh-

tajana. V:sta 1524 S. työskenteli pääasiallisesti
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Utrechtissa, jossa hänen mainitaan kuolleen ka-

niikkina. Nuoruudessaan hän noudatti kotoista

taidetta, mutta joutui Roomassa jäljittelemään

renesaussimestareita ja on siten italialaistuneen

maalaussuunriah ensimäisiä edustajia Hollannissa.

S. maalasi enimmäkseen uskonnollisia aiheita,

jotka kumminkaan eivät vedä vertoja hänen kan-

sallista ja omintakeista luonnetta ilmaiseville

muotokuvilleen ja maisemataustoilleen. [H. Toman,
„Studien iiber Jan van S." (1889).] E. R-r.

Scoresby [sközbij, William (1789-1857),

engl. pohjoisnapaseutujen tutkija, seurasi aluksi

isäänsä valaanpyyntiretkillä, tunkeutuen siihen

asti saavuttamattomalle leveysasteelle (81°30'),

saavutti napamerestä arvokkaita, tiet. tutkimuk-
siin perustuvia tuloksia, joilla on ollut myöskin
suuri käytännöllinen merkitys. Kartoitti ensi-

mäisenä Grönlannin länsirannikkoa. Julkaissut

.,Account of the arctic regions" (1820), ,.Journal

of a voyage to the northern whale-fishery"

(1823), „Magnetieal investigations" (1839-48).

Scorodosma fcetidum = Ferula asa fcetida, ks.

F e r u 1 a.

Scorpionidea ks. Hämähäkki eläimet
ja Skorpionit.
Scorzonera ks. Sikojuuri.
Scott, M. H. Baillie (s. 18-), nykyaikainen

skotl.-engl. arkkitehti ja sisustustaiteilija, raken-

tanut melkein yksinomaan maataloja (Black\vell-

talo) ja huviloita (suburban houses) sekä Eng-
lannissa että Euroopan mantereellakin. S:n
edustama, Morrisin herätyksen alainen suunta
korottaa ensisijalle sisähuoneen merkityksen it-

senäisenä, yhtenäisenä taideteoksena, jossa kai-

killa kotielämän eri puolilla on oleva omat si-

jansa ja jossa kaiken tulee yhtyä eheän lämpi-

män kodintunteen luomiseksi ; tärkeänä kodin
keskustana on halli. S :n kypsiä, konstruktiivi-

sen yksinkertaisia, mutta samalla luontevan me-
heviä, hienovärituntuisia interiöörejä on parina
viime vuosikymmenenä julkaistu, ,,Studio"ssa (ks.

esim. V, siv. 15) ja ,,Academy architecture"ssa

;

Suomen nuoren nousevan rakennustaiteen kehi-

tykselle näillä aikanaan oli perustava merkitys.

U-o N.
Scott JskotJ, llobert Falcon (1868-

1912), engl. meriupseeri ja etelänapaseutujen
tutkija, johti 1902-04 ,,Discovery"-retkikuntaa

(ks. t.), jonka tuloksista julkaisi matkakertomuk-
sen „The voyage of the Discovery" (1905), lähti

1910 ,,Terra Nova"lla uudelle tutkimusmatkalle
etelänapamaihin, perusti talviaseman Mc Mur-
don-salmelle, josta käsin lokak. 1911 neljän to-

verin keralla aloitti rekiretken etelänapaa koh-

den. Kestäen paljon suurempia epäsuotuisain

pinta- ja sääsuhteiden aiheuttamia vaikeuksia

kuin samoihin aikoihin, mutta idempää samaa
päämäärää kohden pyrkivä Amundsen, S. tove-

reineen saapuikin etelänavalle vasta 18 p. jou-

luk. 1912, tavaten siellä 14 p. jouluk. 1911 sinne

päässeen Amundsenin pystyttämän teltan ja Nor-
jan lipun. Paluumatkalla retkikunta joutui hir-

vittävien lumimyrskyjen piiriin, jotka estivät sen

kulkua, niin että retkeilijät menehtyivät parin
peninkulman päässä suurelta muonavarikolta
maaliskuun loppupäivinä, yhden osanottajan
kuoltua tapaturmaisesti jo aikaisemmin ja toi-

sen pahasti paleltuneena vähää ennen jättäydyt-
tyä tahallaan lumimyrskyyn helpottaakseen tove-

riensa pelastumista. ,,Terra Nova"sta lähetetty

avunantoretkikunta löysi marraskuussa 1912 S:n
teltan, S :n ja hänen molempain seuralaistensa ruu-

miit sekä kaikki muistiinpanot ja kokcelmat. —
S-:n ja muiden ,,Terra Nova"sta lähteneiden ret-

kikuntien tieteelliset tulokset ovat runsaimmat
mitä millään etelänaparetkellä on saatu ja kos-

kevat varsinkin geologiaa, meteorologiaa ja, mag-
netismia. Mainittakoon vielä, että Erebus-tuli-

vuori mitattiin ja tutkittiin perinpohjin. Yleis-

tajuinen kertomus tutkimusmatkan tuloksista

julkaistiin 1913 nimellä „The last journey of cap-

tain Scott". — S:n ja hänen onnettomuustove-
riensa perheiden avustamiseksi Englannissa pan-

tiin toimeen suurenmoinen kansalliskeräys.

Scott [ukot], Sir Georges Gilbert
(1811-78), engl. arkkitehti, uusgoottilaisen suun-

nan edustaja, suurten keskiaikaisten engl. kate-

draalien (Ely, Lichfield, Peterborough, Salisbury,

Worcester y. m.) kuuluisa uusija; suunnitellut

tavattoman määrän erilaisia monumentaaliraken-
nuksia, m. m. Lontoon St. Pancras-aseman, uudet
hallintorakennukset Whitehallissa (renesanssityy-

liä), kirkkoja, kouluja, maahoveja (mansions) ja

monumentteja (esim. Lontoon Albert-Memorialin).

S:n töiden lukumäärä Englannissa ja sen siirto-

maissa arvioidaan 750:ksi; m. m. Hampurin
Nikolainkirkko on S :n (1842-74) rakentama,
Hampurin uuden raatihuoneen kilpailussa hän
voitti ensi palkinnon. Kirjoittanut lisäksi lukui-

sia artikkeleita sekä selontekoja restaureeraus-

töistään; julkaisuja: ,,Conversations of s.ncient

architeeture monuments" (1864), ,,Lectures on the

rise and development of mediaeval architeeture"

(1878), ,,Personal and professional recollections"

(1840-97, S:n pojan julkaisema). U-o N.

Scott, Sir Walter (1771-1832), engl. kir-

jailija, syntyi 15 p. elok. 1771 Edinburghissa van-

hasta skotl. aatelissuvusta.

Lapsena hän oli kivuloinen

ja vaikean sairauden jäl-

keen hänen toinen jalkan-

sa rampautui. S. oleskeli

senvuoksi paljon maalla ja

sai siten jo varhain voi-

makkaita vaikutuksia
Skotlannin luonnosta sekä
sen vanhoista saduista ja

tarinoista. Käytyään kou-
lua Edinburgh'ssä hän
isänsä toivomuksesta an-

tautui lakitieteellisiin

opintoihin. Valmistut-
tuaan asianajajaksi S.

käytti kuitenkin kaikki (s. H.) Walter Scott,

vapaa-aikansa kirjallisiin

harrastuksiin. Percy'n kansanlaulukokoelman in

nostamana hän itse keräsi ja julkaisi skotl. bal-

ladeja (,,Minstrelsy of the Scottish border", 3os.;

1802-04), sekä, tutustuttuaan saks. runouteen.

käänsi englanniksi Goethen „Götz von Berliehin-

gen"in ja Biirgerin balladeja. V. 1805 S. jul-

kaisi ensimäisen oman sankari runoelmansa ,.The

lay of the last minstrel", jota seurasi joukko

runomuotoisia romanttisia kertomuksia (..M;u

mion" 1808, „The Lady of the lake" 1810, y. m.).

Sillä välin hän oli mennyt naimisiin ja ostanut

Abbotsfordin kartanon (ks. t.), jonka hän raken-

nutti keskiaikaisen linnan tyyliin, harjoittaen
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siellä suurenmoista vieraanvaraisuutta, mutta sen

ohella työskennellen harvinaisen uutterasti var-

sinkin sen jälkeen kuin hän 1826, kustantajansa
vararikon johdosta, joutui vastaamaan n. 120,000

punnan velkasitoumuksesta. Voidakseen suorittaa

tiimiin suunnattoman velan hän sai koko loppu-

ikänsä ylivoimaisesti raataa, kunnes kuolema 21 p.

syysk. 1832 mursi hänen voimansa. — Ensimäinen
S:n 29:stä hi>t. romaanista, jotka tekivät hänen
nimensä maailmankuuluksi. oli ,.Waverley"

(1814; suom.). jonka hän julkaisi salanimellä.

Sen jälkeen seurasi toinen suuri hist. teos

toistansa: „Guy Mannering" (1815), ,,The Anti-

mia ry" (1816), ..The biack dwarf" (sam. v.;

suom.), ..Old mortality" (sam. v.), ..Rob Roy"
(1817), ..The heart of Midlothian" (1818). „The
bride of Lammermoor" (1819; suom.). ..A legend

of Montrose" (sam. v.; suom.). ..Tvanhoe" (1820:

sumu. i. ..The monastery" (sam. v.), ,,The Abbot"
(sam, v.)'i ..Kenihvorth" (1821; suom.), „The pi-

rate" (sam. v.i. ..The fortunes of Nigel" (1822;
suom.), „Peveril of the Peak" (1823)", ,.Quentin

Dunvard" (sam. v. ; suom.), ,.St. Ronan's \vell"

(sain. v.), „Redgauntlet" (1824), „The betrothed"

(1825), ..The talisman" (sam. v.; suom.), „Wood-
stock" (1826), „The t\vo drovers" (1827), „The
highland \vido\v" (sam. v.), ..Tlie surgeou's daugh-
ter" (sam. v.). „The fair maid of Perth" (1828;

suom.), ,,Aune of Geriestein" (1829), ,,Count Ro-

bert of Paris" (1831), , .Castle dangerous" (sam.

v.). Näillä teoksillaan S. laski perustuksen uu-

denaikaiselle hist. romaanille, ja häntä on jälji-

telty kaikissa maissa, vaikkei missään voitettu.

Hiinen romaaninsa eroavat suuresti hänen edeltä-

jiensä samanlaatuisista tuotteista siinä suh-

teessa, että hän kuvasi hist. tositapahtumia mitä
suurimmalla tarkkuudella, ottaen huomioon sekä

ajan että ympäristön, jossa tapahtumat liikkui-

vat, sekä käsitteli henkilöitään syvällä psykologi-

sella ymmärtämyksellä ja lempeällä humaanisuu-
della. Lisäksi on useimmissa hänen teoksissaan läm-

min isänmaallinen pohja. Tämä hist. tarkkuus ja

perinpohjaisuus tosin tuo mukanaan raskautta

tyyliin ja suunnitteluun liiallista laajuutta, mutta
mestarillisesti kuvatut yksityiskohdat, mielikuvi-

tuksen lennokkuus, tapahtumien, jännittäväisyys.

oivalliset luonnekuvat ja eheä tunnelma saavat lu-

kijan antamaan anteeksi heikkoudet. — S. jul-

kaisi myös historiallisia tutkimuksia ja toi-

mitti painosta muiden teoksia. Näistä mainitta-

koon: „Sir Tristrem" (1804), „Thomas of Ercyl-

donne" (1808), „Works of Dryden" (sam. v.),

„Memoirs of the Earl of Monmouth" (sam. v.).

„Works of Swift" (1814-17), »The Somers Tracts"

(1810-15), „Paul's letters to his kinsfolk" (1815),

,,Border antiquities of Scotland" (1818), „Lives

of ten novelists" (1825), „The life of Napoleon"

(1827), »Tales of a grandfather" (1827-30, erin-

omainen nuorisolle kerrottu Skotlannin liistoria),

„Letters on demonology and witchcraft" (1830),

..History of Scotland" (1829-30). S:n kootut teok-

set (52 nid.) ilmestyivät 1839. [J. G. Lockhart,

»Life of Sir W. S." (7 nid. 1838); Hutton, ..Sir

W. S." (1878); .Journal of W. S. 1825-32" (2

nid. 1891) ; Taine, ..Ilistoire de la literature ang-

laise"; Georg Brandes, ..Naturalisinen i Eng-
land".] //. Kr-n.

Scotus, J o h a n n e s D u n s ks. 1) u n s S c o-

t u s.

Scotus Erigena ks. E r i g e n a.

Scout-liike (oik. boy-scout-liike, engl. < boy
= poika ja scoul = tiedustelija, tähystelijä, vakoi-

lija), engl. kenraalin Baden-Po\vellin (ks. t.) jär-

jestämä liike, jonka tarkoituksena' o"n käyttämällä
muotoja, jotka viehättävät poikien mieltä, „kas-

vattaa heistä kelpo kansalaisia", opettaa heitä

tulemaan omin päin toimeen, kehittää heissä reip-

pautta, rohkeutta, huomiokykyä. Tämä koetetaan

saavuttaa retkeilyillä luonnossa, kävelymatkoilla,

leirielämällä, opettamalla erilaisia käytännölli-

siä taitoja. Järjestys on osaksi sotilaallinen ja

scoutit käyttävät kaikkialla määrättyä scout-pu-

kua. Liikkeen perustaja ja johtajat eri maissa
huomauttavat kuitenkin nimenomaan, että tar-

koituksena ei ole sotilaiden kasvattaminen. Scou-

(S.H.) Suomalaisia toimenpoikia 1911.

tien laki teroittaa mieleen kunnian- ja velvolli-

suudentuntoa, toverihenkeä, ritarillisuutta, säiis

täväisyyttä, puhtautta. — Boy-scoutit ovat jaetut

6-8-miehisiin „vartioi'ain", joiden tulee toimia
mahdollisimman itsenäisesti. 4 vartiota liittyy

joukkueeksi, jota vanhempi henkilö (..scoutmas-

ter") johtaa. — Vartioon tullut poika on ensin

määrätyn ajan (1-3 kuukautta) kokelaana ja voi

sitten kokeet suoritettuaan päästä II :n ja vih-

doin I:n luokan scoutiksi, joilla on erityiset arvo-

merkkinsä (toisin paikoin '3 arvoluokkaa). Vaa-
timuksiin eri luokkia varten kuuluvat esim: uinti,

etäisyyksien määrääminen, kompassin käyttö, jäl-

kien seuraaminen, scout-merkkien tunteminen, sol-

mujen tekeminen, tulenteko, ruuanlaitto, parsimi-

nen ja paikkaaminen y. m. Vielä voi poika an

saita itselleen joukon muita taitomerkkejä kuten :

..sairaanhoitomerkin", „hengenpelastusmerkin",

..pyöräilijän", ,,luonnonmerkin" y. m. — V. 1908

ilmestyi Baden-Powellin käsikirja „Scouting for

boys" il!)lt suomeksi nimellä ..Partiopojat") ja

sam. v. perustettiin Englantiin ensimäiset scout-

yhdistykset. Nopeasti on liike sieltä levinnyt

useimpiin maihin. V. 1910 kesällä ja syksyllä pe-

rustettiin ensimäiset yhdistykset Suomeen (,,par-

tiopoikia". ..ritaripoikia". ..toimenpoikia") ja

seur. keväänä oli täällä scouteja jo tuhansia.

Myöskin tyttöyhdistyksiä oli perustettu. — Jo
syyskuussa 1911 tuli kuitenkin äkkiä perustele-

maton käsky lakkauttaa scout-yhdistysten toi-

minta. S. E. D.

Scranton [skräntanj, kauntin pääkaupunki
yhdysvalloissa, Pennsylvanian valtion koillis-

osassa, Roaring brook- ja Lackawanna-jokien
yhtymäkohdassa, usean radan risteyksessä, kes-

kellä Yhdysvaltain rikkainta kivihiilialuetta

;
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141,351 as. (1914; paljon ulkomailla, syntyneitä).
— Useita julkisia rakennuksia, kouluja, muse-

oita y. m. sivistyslaitoksia. Harjoitetaan suurta

silkki-, kone- ja rautateollisuutta (m. m. isot

rautatiekonepajat) ; 1909 valmistusarvo kaikkiaan
136,8 milj. mk. — Ensimäinen vakinainen asu-

tus S:n paikalle syntyi 1788.

Scribe [skrib], Augustin Eugene (1791-

1861). ransk. näytelmäkirjailija. S. hallitsi lukui-

silla näytelmillään lähes puolen vuosisataa Euroo-
pan näyttämöitä, noudattaen tarkasti yleisön

maun vaihteluita. Hän työskenteli usein yhdessä
toisten kirjailijoiden (Bayard'in, Delavignen, Le-

gouven y. m.) kanssa, mutta on itsekin kirjoitta-

nut n. 50 kappaletta. Niissä peittää luonteen-

kuvauksen pintapuolisuutta tavattoman näppä-
rästi suunniteltu juoni ja vilkas situatsionien

pitely. Huomattavimpia niistä ovat: ,.La camara-
derie" (1837), ,,Une chaine" (1841), „Le verre

d'eau'' (1840). ..Adrienne Lecouvreur" (1849;

suom.), ..Bataille des dames" (1851; suom.). S. on
kirjoittanut myös sanat useihin Auberin, Mever-
beerin, Halövyn, Verdi'n y. m. oopperoihin (,,La

daine blanehe". „Fra Diavolo", .,La juive",

,,Les Huguenots" y. m.). Hänen näytelmänsä
(..Theätre". 10 nid.) ilmestyivät 1856-59 ja kootut

teoksensa (,,(Euvres completes". 76 nid.) 1874-85.

(H. Kr-n.)

Scriptores historiae Augustse [-tö'- -to'- -gn's-j

(lat., = ..Keisarihistorian kirjoittajat"), 4:nnellä
vuosis. syntynyt kokoelma roomal. keisarien ja

vallananastajain elämäkertoja. Ainoastaan yh-
dessä käsikirjoituksessa säilyneen kokoelman
sepittäjiksi väitetään 6 kirjailijaa, joiden nimet
kuitenkin ovat suuressa määrin epäilyksenalaiset,

ja se käsittää vv:n 117-284 välisen ajanjakson,

lukuunottamatta vv. 244-253. S. h. A. on tosin

epätarkka ja virheellinen, taiteellista arvoa vailla

oleva sommitelma, mutta lähdekirjana tärkeä.

Sen ovat julkaisseet Jordan ja Eyssenhardt
il864, 2 os.) sekä Peter (2:nen pain. 1884. 2 os.).

[Peter. ..Die Scriptores historiae Augusta?" (1892).]

E. R-n.

Scriptum (lat., mon. scripta), kirjoitus, kir-

jallinen tehtävä.

Scriptura sacra [-tu'-J (lat.), ,,pyhä kirjoitus",

Raamattu.
Scrivener [skrivna], Frederick Henry

Ambrose (1813-91), engl. teologi. S., jokav:sta
1876 oli Hendonin kirkkoherra Middlessexissä,

harrasti Raamatun tekstin tutkimusta ja on siltä

alalta kirjoittanut useita teoksia, joissa puoluste-

taan vanhoillista katsantotapaa ; ,,Plain introduc-

tion to the criticism of the New Testament" (1861,

4:s pain. 1894), ,.Collations of the Sinaiticus and
Cod. Bezar" (1864). E. Ka.

Scriver [-var], Christian (1629-93) , saks.

evank. teologi, kirjoitti useita paljon luetuita

hartauskirjoja. Pääteos: ..Seelenschatz" (3 nid.

1675-92; suom. ..Sielunaarre"). [E. B. Krieg,
,.Chr. Scriver" (1871). H. Beck, „Die religiöse

Yolksliteratur" (1891).] E. Ka.
Scrophularia ks. Syyläjuuri.
Scrotum [-G-] (lat.), kivespussi, ,,pohjukainen".

Scrubs (engl., yksikkö scrub) [skraibz],

Austraalian perin kuivissa sisä- ja länsi- sekä
lounaisosissa laajoja aloja peittävät, usein aivan
läpitunkemattomat, tav. 3-4 m korkeat pensaikot
t. pensasmetsät. Kasvit ovat tyypillisiä kui-

vakkokasveja, sitkeitä ja kovia, nahkealehtisiä.

alativihreitä (väri yleensä yksitoikkoinen, likai-

sen harmaan- t. ruskeanvihreä), lehdet t. lehti-

liuskat kapeita, pistäviä, usein laidalleen asettu-

neita, laakaruodit tavallisia. Lajiluku on saneen
suuri, mutta joskus voi yksi t. joku harva laji

melkein yksinään vallita, esim. mallee-scrub (eten-

kin Encalyptits), mulga-serub (Acacia) y. m.
Lukuisimmin edustettuja heimoja ovat Proteacece,

Myrtacece (eräät Eucalypt »s-lajit, Melaleuca y. m.).

Mimosacecv (Acacia) y. m. vrt. A u s t r a a 1 i a.

/. V-s.

Scrutin [skrytä'], äänestys, vaali. — S. d e

liste [d.3 listj, lippuäänestys.

Scrutinium [-uti'-] (lat., = tutkinta), pätevyy-
den ja taidon arvioiminen ennen virkaanehdo-
tusta t. -määräämistä t. jotakin tutkintoa var-

ten suoritettujen näytteiden jälkeen.

Scudery [skydcrl ], Madeleine de (1607-

1701), ransk. kirjailijatar, henkevä ja aikoinaan
suuresti ihailtu nainen, joka kuului n. s. „pre-

cieuse*'ihin (ks. t.) ja Rambouillefn hotellin pii-

riin. Hänen laajat romaaninsa (,,Artamene ou
le Grand Cyrus", 10 nid. 1649-53, „Clelie".

10 nid. 1656-60, y. m.) ovat teennäisyydestään,
hempeämielisyydestään ja laajuudestaan huoli-

matta mielenkiintoisia ajankuvauksia. H. Kr-n.

Scudo (mon. scudi) , entinen it. hopearaha,
jonka arvo oli varsin vaihteleva; nyk. 5 liran

raha.

Sculpsit ks. P i n x i t.

Scutellaria ks. V u o h e n n o k k a.

Scutum [-ut-] (lat.), kilpi (ks. t.).

Scylla ks. S k y 1 1 a.

Scyllium ks. Kissahai ja Koira h ai.

Scyphomedusa ks. L i u s k a m e d u u s a t.

Scyphozoa ks. Liuskameduusat.
Sdunska Voija ks. Zdunskaja Voija.
Se, seleenin (ks. t.) kem. merkki.

Sealsfield [silzfild], Charles ks. Posti, K.
Seamozzi [scamo'tsiJ, Vincenzo (1552-

1616), it. renesanssiarkkitehti, Sansovinon oppilas,

Venetsian uusien prokuratsioiden, monien palat-

sien ja ,,villa"in m. m. Vicenzan Palazzo Tris-

sinon arkkitehti. Siirsi 1588 toimintansa Itä-

valtaan ja Galitsiaan, suunnitteli Salzburgiin

suurenmoisen tuomiokirkon (pienemmässä koossa

Santino Solari'n toteuttama), jossa renesanssin

suuret rakennusaatteet toisiintuivat ; huomattava
teoreetikko, julkaissut teoksen ,,Idea dell' Archi-

tettura universale" (2 nid. 1615). V-o N.

Seance ks. S e a n s s i.

Seanssi (ransk. seance), istunto, kokous; esitys.

Seapoy ks. S e p o y.

Season [sizn] (engl.) ks. Sesonki.
Seattle fsitl], kauniin pääkaupunki Yhdysval-

tain luoteisosassa, '\Yashingtonin valtiossa, 1'uget

soundin Admiralty bay nimisestä osasta itään pis-

tävän Elliott bay-lahden ja Lake Washington-
järven välisellä kapealla kannaksella, kolmen
pacific-radan päätekohdassa; 237,194 as. (1910.

Washingtonin suurin kaupunki; 1914: 313,029.

1900: 80,671 as.), joista 60,835 ulkomailla synty

neitä, 9,441 värillistä. — Kaupungin asema on

hyvin mäkinen; paljon puistoja. Useita huomat-

tavia virastojen rakennuksia. N. M. K. Y;n.

VVashingtonin university'n, Carnegien kirjaston

y. m. rakennukset; roomal.-katolinen St James-

katedraali y. m. kirkkoja. — YVashingionin uni-
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versity (per. 1861: 3.340 yliopp. ja 201 opettajan

1914), useita collegeja y. m. oppilaitoksia. Car-
negien kirjasto (128.000 nid. 1910); paljon hyvän-
tekeväisyyslaitoksia, sairaaloita, turvakoteja. —
Teollisuus (saa käyttövoimaa lähijokien koskista)

kukoistava (teurastimoita, Liha- ja kalasäilyke-

tehtaita, olutpanimo ita, konepajoja, rautatehtaita,

sahoja), valmistusarvoltaan 262 milj. mk. 1909
(suurin valtio-sai. Yhdysvaltain sotalaivavarikko,

telakoita. — S. on valtion suurin kauppakau-
punki : ulkomaankauppa käy Port Townsendin
tullikamarin kautta (ks. Puget sound), teh-

den suurimman osan kaikesta main. tullikamarin
välittämästä ulkomaankaupasta. S:stä lähetetään

ulkomaille vehnää, jauhoja, puutavaroita, heinää,
perunoita, karjaa, hedelmiä, kalaa, kauraa, kivi-

hiiltä y. m., ja tuodaan silkkiä, riisiä, kahvia.
teetä, sokeria y. m. Melkein koko Alaskan ja

Yukonin kulta ja 80 % koko Alaskan muusta
kaupasta käy S;n kautta. Ulkomainen ja koti-

mainen laivaliikenne 1909 u. 5 milj. rek.-ton.

Laivalinjoja pitkin rannikkoa Alaskaan pohjoi-

sessa ja Etelä Ameriikkaan etelässä, Aasiaan ja

Austraaliaan. — Suomalaisia S:ssä lienee 6,000-

7,000; heillä 'on siellä Suomi-synodiin kuuluva
seurakunta. — Ensimäinen vakinainen asutus
perust. 185.!. saaden S. nimen intiaanipäällikön
mukaan. V. 1856 intiaanit tekivät onnistumat-
toman hyökkäyksen S:eä vastaan; 1885-86 S:ssä
oli kiinalaisvihamielisiä mellakoita. Alaskan
kultalöydöt 1897 vaikuttivat voimakkaasti S:n
kehitykseen. E. E. K.

Sebaldus /-«'-/, saks. pyhimys, eli 700-luvulla;

saarnasi Nurnbergissä.

Sebaot f-öj, Israelin jumalan lisänimitys
(hepr. nu,uikku sanasta sä b

ä
'
- sotajoukko, siis =

sotajoukot, esiintyy varsinkin yhteydessä Jahve s.

= sotajoukkojen Jahve). Paitsi israelilaisia, ovat
Jahven sotajoukkoina jo aikaisin kauheat luon-

nonvoimat, kuten myrsky, maanjäristys ja tuli,

-il t emmin myös taivaalliset voimat, kuten tähdet.

enkelit y. m. A. F. Po.
Sebastes k-. R uija n-a h v e n.

Sebastian, kristitty pyhimys, jonka kerrotaan
saaneen surmansa keisari Diocletianuksen vai-

uossa. Tarun mukaan S. piti nuolilla ammut-
taman kuoliaaksi, mutta kun hän ei siitä kuol-
lutkaan, oli hänet sitten nuijalla surmattu. Keski-
ajan taide kuvasi häntä kauniiksi, nuolien lavi--

tiimaksi nuorukaiseksi. Tammik. 20 p. oli omis-

tettu hänelle. E. K-a.
Sebastian, Portugalin kuningas (1554-78). in-

Eantti Juhanan poika, Juhana III:n pojanpoika
ja seuraaja v:sta 1557. hallitsi ensin isiin-ä se-

dän, kardinaali Henrikin holhouksen alaisena.

Ollen kiihkoisen kirkollismielinen S. harrasti

ristiretkien elvyttämistä ja Afrikan valloitusta,

sekaantui siinä tarkoituksessa Marokon kruu-
auntavoittelijäin keskinäisiin taisteluihin, mutta
kärsi perinpohjaisen tappion maurilaisia Na-

taan Kasr el Kehirin luona ja kaatui itse. Hä-
nen kuolemaansa ei kansa tahtonut uskoa, jonka
tähden, sittenkuin Espanjan Filip II oli anasta
nut Portugalin kruunun, esiintyi S :n nimellä

useampia vallantavoittajia. G. R.

Sebastiani (-ni'J, Francois H o ra ce
(1772-1851), kreivi, ransk. marsalkka, kotoisin

Korsikasta; mentyään sotapalvelukseen Raha
ka--a kohosi nopeasti arvoasteissa ; oli 1806-07

Napoleonin lähettiläänä Konstantinopolissa;
toimi sittemmin uudelleen sotilaana; oli heinä-

kuun vallankumouksen jälkeen 1830 ensin meri
ministerinä, sitten marrask. 1830-34 ulkoasiain-
ministerinä, sen jälkeen lähettiläänä Napoli'ssa
ja Lontoossa. J. F.

Sebastiano del Piombo ks. P i o m b o.

Sebbskär ks. S ii p p i.

Sebeka, suomalaisasutus Yhdysvalloissa, Minne-
sotan valtion keskiosassa, Wadenan kauntissa,
VVadenasta pohjoiseen menevän radan varrella;

pieni, Suomi-synodiin kuuluva seurakunta. Suu-
rin osa suomalaisista on lajstadiolaisia. Seudulla
on monta muuta suomalaisaluetta, kuten Menahga,
VVadena, Paddock, New York Mills, Runeberg y. m.
Kaikkialla suomalaiset elävät etupäässä farma-
reina ; vrt. M i n n e s o t a.

Sebenico [-%'-] (kroats. Sibenik). kaupunki
Itävalta-Unkarissa, Dalmat siassa, järvenmuotoi-
seksi levinneen Kerka-joen suussa, aivan lähellä

Adrianmeren rantaa, rautatien varrella: 12,588

as. (1910), enimmäkseen roomal.-katolisia. —
Amfiteatterimaisesti rak. louhikkoisen vuoren
rinteelle, maan puolelta osaksi kehämuurin ym-
päröimä, kolmen hyljätyn linnan suojelema. Ra-
kennuksissa venetsialaisajan leima. Kaunis,
£oot. tuomiokirkko (1443-1555). kastekirkko.
vanha raatihuone lo^gioiiieen. muutamia luosta-

reita. Roomal. -katolisen (v:sta 1298) ja kreik.-

katolisen piispan istuin. Erinomainen satama.
jossa 1911 selvitettiin l.« milj. rek.-ton. (6:s

Itävallan satamista). Harjoitetaan kalastusta.

kauppaa, viinin ja öljypuunviljelyä, sekalaista

teollisuutta. — S. tuli 1100-luvulla tunnetuksi
kroats. kuningasten mielioleskelupaikkana, kuu-
lui 1358-1412 Unkarille, sitten Venetsialle; turk
kilai.-et piirittivät sitä menestyksettä 1647.

E. E. K.
Sebha ks. Sahara, palsta 505.

Seborrea (lat. sebnm = fali. ja kreik. rlicin =

juosta), sairaloinen ihorasvan erittyminen joko
kuivanrasvaisena köyhnänä (s. sicca) tai öljymäi-
senä (s. olcosaj. S:n ohella kehittyy usein kalju-

päisyys. J. J. K.
Sebra 1. s e e b r a ks. Tiike-rihevoset.
Sebroidi, Yhdysvaltain hevossiittolassa äsket-

täin aikaansaatu seebran ja muuliaasin sekasikiö,

josta toivotaan hyvää kuormajuhtaa. Ulkomuo-
doltaan s. muistuttaa muuliaasia. väri punaisen-
ruskea, tummahkojuovainen.
Sebu ks. M a r o k k o. palsta 88.

Sebulon (hepr. zabillun) . 1. Jaakobin kym-
menes poika (1 Moos. 3020 ) . 2. Israelin heimo,
joka aina mainitaan Isaskarin iks. t.) vieressä.

Sen alue, joka näyttää ulottuneen Ka mielistä

Taboriin ja Tiherian järveen, oli pieni, mutta
hedelmällinen, ja sen läpi kulki tärkeä kauppa-
tie' Itä-Jordanin maasta Välimeren rannikolle

(vrt. des. 803: 5 Moos. 33i8 seur.). S. otti osaa
Deboran (ks. t.) ja Parakin aikuiseen taisteluun

kanaanilaisia vastaan, mainitaan mukana Oi-

deonin retkellä midianilaisia vastaan (Tuom. 635),

mutta lienee kuningasajalla sulautunut viereisiin

heimoihin. Sen alueen lienee Tiglat-Pileser V. 734

e. Kr. yhdistänyt Assyyriaan. A. F. Po.
Sebum [-e-] (lat.), tali.

Secale ks. R u i -.

Secchi [sekki/. Angelo (1818-78). it. tähti-

tieteilijä, jesuiitta; v:sta 1849 Collegio Romanon
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observatorin johtaja. Toimi monella käytännölli-

sen astronomian, meteorologian ja geofysiikan

eri alalla, antautui kuitenkin etupäässä astro-

fysiikan tutkimiseen. Laati ensimäisen kiintotäh-

tien spektriluokittelun; myöskin S:n auringon-

fysiikkaa koskevilla tutkimuksilla (m. m. teos

,,Le Soleil") on pysyväistä arvoa. //. R.

Secco [sckko] ks. Resitatiivi.
Secco [sekko] (it.), kuiva. Maalata ai s. mer-

kitsee kivennäisväreillä maalaamista kuivalle

kalkkipohjalle (vastakohtana on ai fresco-maa-

laus, ks. Fresko maalaus). Keskiajan kalkki-

maalaukset ovat suureksi osaksi ai s. -töitä; kun
värit niissä helposti lohkeilevat ja karisevat pois,

tuli tämän maalaustavan sijaan ennenpitkää
freskomaalaus suurempaan käytäntöön. vrt.

S e i n ä m a a 1 a u s.

Secessionistit ks. Sesessionistit.
Secher, Vilhelm Adolf (s. 1851). tansk.

oikeushistorian tutkija ja arkistomies ; toimit-

tuaan jo aikaisemmin arkistoalalla tuli 1903

valtioarkistonhoitajaksi
;

julkaissut m. m. „Det
danske fyrva?sens historie" ja useita Tanskan
vanhojen oikeuslähteiden laitoksia, esim. ,,Danske
lov" (1891). J. F.

Sechium, kurkkukasvien heimoon (Cucurbita-

cece) kuuluva kiipeilevä, karhea ruohokasvi, jonka
ison, uurteisen, usein piikkisen hedelmän ainoa

siemen itää jo hedelmiin sisässä. Ainoa laji,

c h ay ote (S. editle), kasvaa Ameriikan lämpi-

mämmissä osissa ja oli jo aztekien keskuudessa
suosittu viljelyskasvi. Nykyään sitä viljellään

yhä lisääntyvässä määrässä sekä Ameriikassa
(etenkin Meksikossa) että muissakin maanosissa,
m. m. Algeriassa ja Etelä-Espanjassa. 600-700 g
painavat hedelmät säilyvät hyvin, ja monin tavoin

ruuaksi valmistettuina käytetään niitä jo Parii-

sissa ja Lontoossakin. Myös nuoret versot ovat
syötäviä (parsan tavoin) ja tärkkelysrikkaita juu-

ria voidaan käyttää sekä ihmis- että kotieläin -

ravinnoksi. (I. V-s.)

Seckendorff [zckon-]. Veit Ludwig
(1629-92), saks. valtiotieteellinen kirjailija: oli

v:sta 1664 Gothan, v:sta 1691 Hallen yliopiston

kanslerina; hänen teoksistansa on mainittavin
„Teutscher Fiirstenstaat" (1656), jossa hän hyl ;

kää. henkiveron, mutta puoltaa aksiisia ja kulutus-

veroja, samoin vientikieltoja
j

vastustaa koron-
kiskomista, monopoleja ja ammattipakkoa.

J. F.

Secondo [-ko'n-] (it., = toinen), mus., nelikäti-

sessä pianonsoitossa bassonpuolisen soittajan osa
(vrt. P r l m o). I. K.
Second sight [sekond sait], engl., ks. C 1 a i r-

v o y a n c e.

Secretan [-.tä'], Charles (1815-95), sveits.-

ransk. filosofinen kirjailija, synt. Lausannessa,
opiskeli syntymäkaupungissaan sekä myöskin
Mtinchenissä Sohellingin kuuntelijana, vaikutti

professorina Lausannessa 1838-46, NeuchAtelissa

1850-66, v:sta 1866 taas Lausannessa. Esitti oma-
peräistä, kristillismielistä filosofista maailman-
katsomustaan teoksissaan ..Philosophie de la li-

berte" (1849), jota pidetään hänen etevimpänä
teoksenaan. ,,La raisou et le christianisme"

(1863), ,,Principe de la morale" (1884), ,,La ci-

vilisation et la croyanee" (1887). ,.Mon utopie"

(1892) y, m. [PiUon, ,.La philosophie de S." („Re-
vue philos." 1897 ja eri kirjana)]. A. Gr.

Sectio aurea ks. Kultainen leikkaus.
Sectio caesarea ks. Keisarileikkaus.
Section [seksn], austr. pintamitta = 80 acres

- 32,374 ha; Poh jois-Ameriikassa = 640 acres =

259 ha.

Seculum 1. sseculum [se'-] (lat.), ikäkausi,

-luokka, nimenomaan vuosisata, myöh. aikakausi,

maallisuus, maallinen elämä, henki tai valta.

K. J. IL
Secunda ks. S e c u n d u s.

Secundus f-u'n-J (lat.), toinen; femin. ja

neutrin monikko secunda, ks. Sekunda.
Sedaine [sodPn], Michel .1 e a n (1719-97).

ransk. kirjailija, tunnettu varsinkin näytelmäs-
tään ..Le philosophe sans le savoir" (1765), joka
on parhaita ransk. porvarillisia huvinäytelmiä
18:nnella vuosis. Hän on kirjoittanut myös koo-

millisia ooppera tekstej ii (yli 20) ja sepittänyt

joukon runoja. //. Kr-n.
Sedän [sodä'J, arrondissementin pääkaupunki

Koillis-Ranskassa. Ardennes departementissa Maa-
sin oik. rannalla lähellä Belgian rajaa, Itäradan
ratahaarauksessa ; 19,516 as. (1911). — Pari
kirkkoa, synagoga, sitadellin rauniot, Turennen
(synt. S :ssa) muistopatsas; pari lukioa. museo,
kirjasto. . Melkoista verka- ja koneteollisuutta,

kauppaa. — Oli v : een 1875 linnoitettu. Tunnettu
saksalais- ranskalaisen sodan merkillisimmästä
taistelusta 1 p. syysk. 1870, jonka jälkeen koko
ransk. armeian (päällikkönä Wimpffen) 80,000

miestä, ja sen mukana olleen keisari Napoleon
lll:n oli pakko ehdoitta antautua saksalaisille.

S:n taistelusta välittömänä .seurauksena oli

Ranskan keisarivallan kukistuminen. — Suurval-

tain sodassa ranskalaiset taisteluiden jälkeen 31 p.

elok. 1914 peräytyivät von Hansenin johtamain
saksalaisten tieltä S:n luota, jättäen Maasin
rannat saksalaisten haltuun. J. F. d- E. E. K.

Sedativa (lat. sedtVrr = rauhoittaa), rauhoitta-

vat, tuskia lieventävät lääkkeet, esim. morfiini,

bromivalmisteet, y. m. 8. 8.

Seddon [sedän], Richard J o h n (1845-1906).

uusseelantilainen politikko ja yhteiskuntarefor-

maattori; lähti 1863 Englannista Austraaliaan
toimien siellä ensin kullankaivajana, sittemmin
insinöörinä; tuli 1879 Uuden Seelannin parla-

menttiin ja vähää myöhemmin hallitukseen, jossa

hän ajoi perille suuren joukon yhteiskunnalli-

sia, osittain valtiososialistista luonnetta olevia

uudistuksia; 1893-1906 hän pääministerinä toimi

miltei diktaattorin vallalla — hän saikin nimen
..saarivaltion kruunaamaton kuningas". S. kan-

natti Chamberlainin imperialismia ja lähemmän
yhteyden aikaansaamista emämaan ja siirtomai-

den kesken.

Sedekia, Juudan viimeinen kuningas (597-586

e. Kr.), Josian poika. Nelmkadnesar, viedessään

osan juutalaisia Babylonian vankeuteen, asetti

hänet maahan jätettyjen kuninkaaksi ja muutti

hänen nimensä IMaitanjasta S:ksi (2 Kun. 24i 7 ).

Kiihkokansallisten ainesten painostamana ja

Egyptin apuun toivoen S. nousi kapinaan (vrt.

Jer. 27 seur.). Sitä seuraavan Jerusalemin piiri-

tyksen aikana hän koetti paeta, mutta saatiin

kiinni «Jerikon lähellä, vietiin Nebukadnesarin
päämajaan Kihlaan, soaistiin ja lähetettiin van-

kina Baabeliin, missä kuoli (2 Kun. 25o seur.;

Jer. 52ii). vrt. Jeremia. A. F. Po.
Sederholm [se-]. 1. .1 o li a n S. (1722-1805),
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kauppaneuvos ; aloitti erään toisen henkilön
kanssa 174S kauppaliikkeen Helsingissä; har-

joitti sittemmin suurta laivanvarustusliikettä ja

omisti Helsingin laivatelakan. Helsingin ulko-

puolella olevalle kämpille hän 1774 perusti

hurstitehtaan ja omistamalleen Hertonilsin tilalle

kaakeli- ja savenvalajatehtaan; oli Helsingin
edustajana valtiopäivillä 1769, 1778, jolloin m. m.
sai kunnian olla Kustaa (IV) Aadolfin kummina
ja 1789. [A. Cederholm, ,,Johan Sederholms hus"
(1912).]

2. Karl S. (1789-1867), uskonnollisfilosofi-

nen kirjailija, edellisen pojanpoika, s. Tuusu-
lassa Kellokosken kartanossa, ylioppilas 1807;
läksi 1810 kotoa karkuretkelle Viipuriin, koska
hänen isänsä tahtoi pakottaa hänet maanvil-
jelijäksi. Muutti 1811 Venäjälle, missä sittem-

min toimi evankelisena pappina. V. 1818 Pieta-

rin evankelinen konsistori selitti erään S:n jul-

kaiseman oppikirjan (..Kleiner Katechismus")
vääräoppiseksi ja erotti hänet sentähden papin-
virasta. S. lähti Moskovaan, sai 1823-50 taas toi-

mittaa papinvirkaa saks. seurakunnissa eri pai-

koissa Venäjällä, oli ajoittain myöskin opettajana
Moskovan kadetticpistossa ja lääket. akatemiassa.
V. 1825 hän tuli lii. tohtoriksi, esitettyään Kö-
nigsbergin yliopistolle latinankielisen filosofisen

tutkielman. V. 1850 hänet taas erotettiin papin-

virasta, koska oli puhunut sitä käännytystointa
vastaan, jota venäläiset harjoittivat etenkin Vi-

ron evankelisuskoisten keskuudessa. Eli loppu-

ikänsä, pienehköä maanviljelystä harjoittaen,

vävynsä maatilalla Tulan kuvernementissa. —
S. oli Turussa ollut G. I. Hartmanin (ks. t.)

oppilaana ja on esittänyt opettajansa elämää
3ekä" filosofiaa kirjassaan. ..Studien I" (1830).

Koko elinaikanansa S. antautui innokkaasti ja

huomattavalla kyvyllä uskonnonfilosofisiin mie-
tiskelyihin. joiden tuloksia hän julkaisi ensiksi

kirjassaan .,f'ber die Möglichkeit und die Bedin-
gungen einer Religionsphilosophie" (1829) sekä sit-

ten, yhä uudelleen muovaillen aatteitaan täydelli-

sempään muotoon, teoksissa ..T)ie Weltansicht"
(1836). ,,T)ie euigen Thatsachen" (1845; sen alku-
nsa ..Noetiikka". ilmestyi ..kokonaan uudistetussa"
laitoksessa 1850). ..Der geistige Kosmos. Eine Welt-
anschauung der Versöhnung" (1859; tämän lopul-

lisen esityksen ensi osastoksi on katsottava äsken-

mainittu ..Noetiikan" toinen laitos). Julkaisi vielä

teoksen ,,Der Urstoff und der VVeltäther" (1864).

S:n filosofisen ajattelun tarkoituksena on raken-

taa sovinto kristinuskon ja filosofian välillä; se

nojautuu osaksi G. T. Hartmanin filosofiaan, osaksi

myöskin Schellingin pyrkimyksiin ..positiivisen",

uskonnollismielisen filosofian perustamiseen.

—

Sitäpaitsi S. esiintyi saksankielisenä runoilijana

yhtenäisellä. 12:een ..näkyyn" (..Gesicht") jae-

tulla runoelmalla ..Die Erlösung" (1833) ynnä
runokokoelmilla ,,Gedichte" (1828) ja ..Zum An-
denken'' (1866); julkaisi uskonopillisia teoksia,

m. m. „Evangelisches Erbauungsbuch" (1835,

2:nen pain. 1842) ja ..Leitfaden der evangelischen
Glaubens- und Sittenlehre" (1865), venäjänkieli-

siä oppikirjoja eri aineissa ynnä saksannoksia
slaav. kaunokirjallisuuden tuotteista. — Eräs S:n
poika rupesi venäläiseksi munkiksi, pahoittaen
sillä kovasti isän mieltä. [Finsk tidskrift 1879).

1

A. (ir.

3. Carl Robert S. (1818-1903), sotilasinsi-

nööri. edellisen veljenpoika, toimi linnoitusten-

rakentajana Mustanmeren rannalla ja Etelä-Ve-
näjällä, joutui sotavangiksi itämaisessa sodassa.

Sai vapaaksi päästyään tehtäväkseen Kertsin-
salmen ja Asovan-meren rannikon linnoittami-

sen, jossa t\ össä toimeenpani suunnittelemiaan
tarketa uudistuksia linnoitustaidon alalla, kohosi
Kertsin komendantiksi ja Itä-Krimin puolusta-

jaksi pysyen t.
: i>sä toimessa v:een 1883. Palasi

Suomeen Venäjän insinöörikunnan suom. osas-

ton päälliköksi. Toimensa ohella S. harrasti us-

konnonfilosofiaa julkaisten teoksia tältä alalta.

Niistä mainittakoon: ..Andens eller det rena
förnuftets religion" (1883), ..Buddha den upp-
lyste oeh hans liira" (1886), ..Kristendomen och

därmed öfverensstämmande religioner och filo-

sofemer" (1888), ,,Den moderna spiritualismen,

dess filosofi och ethik" (1889), „Kort utkast tili

imi världsäskädning och därpä grundad idealets

religion" (1902), ,,Samvetets religion" (1903).

Elämänsä loppuaikoina hän puuhun leikkaa

maila valmisti pienoisjäljennöksiä eri kansain
huomattavimmista rakennustaiteen tuotteista,

joista hän julkaisi selittävän luettelon.

4. Carl 'Adolf Theodor S. (1824-1911).

senaattori, aateloituna Cederholm, tuli 1869
prokuraattorin apulaiseksi, 1873 senaattoriksi,

1877 prokuraattoriksi ja 1882 jälleen senaatto-

riksi toimien kuitenkin aluksi, v:een 1888, jäse-

nenä Suomen asiain komiteassa Pietarissa, tuli

1898 oikeusosaston varapuheenjohtajaksi ja erosi

1900. Korotettiin 1886 aatelissäätyyn.

5. Claes Theodor S. (1832-81), kirjailija,

ylioppilas 1851, yliopiston konsistorin ama-
nuenssi 1863, antautui kirjallisiin yrityksiin, jul-

kaisi 1860-61 naisille tarkoitettua lehteä ..Frän

närä och fjerran". 1868-73 lastenlehteä ,,Troll-

sländan", kertomuskokoelman ,.I Finland" (3 vih-

koa, 1863-67). y. m.
6. Jakob Johannes S. (s. 1863), geologi,

edellisen poika, yliopp. 1882, fil. kand. 1885, fil.

Ms. 1892, tuli valtion geologiksi 1888 ja Geolo-

gisen toimiston johtajaksi 1893. Tässä toimessa
S. on pannut käytäntöön nykyaikaiset tutkimus-
tavat sekä suunnitellut ja johtanut Suomen geo

logista tutkimusta siten, että maamme on ny-

kyään sekä kvartäärigeologiansa että alkuvuo-
rensa puolesta parhaiten tunnettuja maailmassa.
S:n erikoisala on alkuvuorigeologia. Teoksia:

..Ueber archäische Eruptivgesteine uus dem siid-

\vestlichen Finland'' (1891). „tJber eine archäische

Sedimentformation im siiihvestlichen Finnland"
(1899), joissa S. osoittaa mitä selvimmin n. s. ak
tualistisen prinsiipin paikkansapitäväisyyden ai

kuvuoreenkin nähden (vrt. Aktualismi).
Yhtä tärkeä on S :n ja hänen työtoverienpa ai-

kaansaama Suomen prekamhrisen vuoriperiin ja

oittelu eri muodostumiin, jota geologisessa kar-

toituksessa on voitu sovelluttaa yli koko maan
(Suomen kartasto 1910; ks. myös F e n n o s k a n-

d i a). „0m granit och gneiss"-teoksessa (1907)
s. esittää suurta huomiota herättäneitä tutki

muksiaan niistä ilmiöistä, jotka johtuvat gra-

niittimagmojen tunkeutumisesta vanhempiin vuori-

lajeihin (vrt. Graniitti). — Tiedemiehenä S.

on saavuttanut suurta tunnustusta ulkomaillakin,

hänet on m. m. vihitty kunniatohtoriksi Kris-

tiaaniassa ja Torontossa. V. 1910 S. sai ylim. pro-

fessorin arvonimen. S. on ottanut osaa myöskin
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yhteiskunnalliseen toimintaan, m. m. edusmiehenä
valtiopäivillä 1906 ja valtuusmiehenä Helsingissä.

Työn tieteellisen ,,protaktiikan" (n. s. Taylor-jär-
jestelmän) innokkaana harrastajana S. on julkais-

sut teoksen „Arbetets vetenskap" (1915; suom.).

Sedes apostolica [se- -to'-] (lat.), apostolinen

[s. o. paavini istuin.

Sedimentti (lat. sedime'ntum = pohjasako), ir-

rallisista osasista muodostunut aine, joka on kul-

keutunut ilman tai veden mukana ja asettunut
kerrostumiksi. Vesi-s:ejä ovat esim. savi, hiekka
ja vierinkivisora. Näistä savi on n. s. liete-s.,

jonka osaset ovat pysyneet vedessä koholla tämän
virratessa ja laskeutuneet seisovasta vedestä joen
suun edustalle. Hiekan ja soran ainekset taas ovat
kulkeutuneet pohjaa myöten vierimällä. Tuulen
kuljettama ilma-s. on lentohiekka. P. E.

Sedimenttivuorilajit (ks. Sedimentti) 1.

kerrostuneet vuorilajit, kaikki sellai-

set vuori- sekä maalajit, jotka ovat syntyneet
kerrostumalla. Niiden ainekset ovat peräisin toi-

sista, rapautumisen hajoittamista vuorilajeista

t. eliöiden jätteistä. S. jaetaan syntymis-
tapansa mukaan mekaanisiin, kemialli-
siin ja organogeenisiin s:hin. Ensin-
mainittuihin kuuluu savi ja lössi (peliitit),

hiekka ja hiekkakivi (psefiitit) sekä sora ja

konglomeraatti (psammiitit). Kemiallisia s:ja

ovat suolakivet : vuorisuola, anhydriitti, kipsi ja

kalisuolat sekä lisäksi sedimenttiset rautamalmit
ja lähdekalkki. Nämä kaikki ovat syntyneet suo-

rastaan vedestä kiteytymällä tai saostumalla.

Organogeeuisia s :ja ovat merieläinten kasaantu-
neista kalkkiosista muodostunut kalkkikivi sekä
eräät muut vähemmän levinneet, eläinjätteistä

syntyneet kerrostumat, kuten fosforiitti ja pii-

guuri. Lisäksi s:hin luetaan aivan toisenlaatui-

set hiilivuorilajit, nim. turve, ruskohiili, kivi-

hiili ja antrasiitti, jotka kaikki ovat kasvin-
jäännöksistä syntyneitä. — Ennen käytettiin

s :sta nimitystä neptuuniset vuorilajit,
jolloin ajateltiin niitä yleensä veden välityksellä

syntyneiksi, jommoisia kaikki s. eivät kummin-
kaan ole. P. E.

Sedmigradskij f-o'-], Franz Fredrik
(1783-1855), lahjoittaja, synt. Tukholmassa (sie-

benbiirgeniläistä sukua) ; nimitettiin 1812 ylim.

piirustuksen opettajaksi Turun akatemiaan, toimi
Pietarissa piirustuksen opettajana. Oleskeli lo-

put ikäänsä Helsingissä; lahjoitti kokoamansa
omaisuuden, yli 11,000 ruplaa sekä talon, pienten-

lastenkoulun perustamiseksi ja ylläpitämiseksi
Helsingissä. G. R.

S^domierz [sundomjes] (ven. frandömir), piiri-

kunnankaupunki Etelä-Puolassa, Radomin kuver-
uementissa, vuorella Veikselin vas. rannalla,

vastapäätä Galitsiassa olevaa Nadbrzezieu kau-
punkia; 7,325 as. (1910). — Roomal. -katolisen
piispan istuin (v:sta 1236). vanha tuomiokirkko,
Kasimir Suuren rak. linna. — S. on hyvin vanha
kaupunki; 1100-luvun alkupuolella siitä tuli eri

ruhtinaskunnan pääkaupunki. Tataarit y. m. ha-
vittelivat sitä usein ja ruotsalaiset 1656, jolloin

arkisto tuhoutui ja 2,000 as. sai surmansa. V. 1570
S :ssa Puolan protestantit tekivät liiton keske-
nään ja sopivat yhteisestä uskontunnustuksesta
(consensus Handomiriensis). Suurvaltain sodan
aikana syksyllä 1914 S. siirtyi kädestä käteen,
keväällä 1915 joutuen saks. -itävaltalaisille.

Sedum, maksaruoho. Muutamia lajeja viljel-

lään koristekasveina puutarhoissa, meillä kenties
yleisimmin keltakukkaista Siperian maksa-
ruohoa (8. aizoon). Suvun tuntomerkeistä ja

kotimaisista lajeista ks. Maksaruohot.
Seebeck [zvbekj. 1. Thomas Johann S.

(1770-18.31), saks. fyysikko, lääket. toht. Göttin-
genissä 1802, eli Jenassa 1802-10, sittemmin
Berliinissä. Hänen tunnetuin fysikaalinen saa-

vutuksensa on termoelektrisiteetin 1. lämpösähkön
keksiminen 1823. S. on kirjoittanut Herschelin
kokeista, jotka koskettelivat auringon lähettämiä
lämpösäteitä, ja julkaissut myös tutkimuksia
magnetismista ja sähköopista. — 2. Ludwig
Friedrich Wilhelm August S. (1805-49),

edellisen poika, fyysikko, Dresdenin teknillisen

oppilaitoksen johtaja 1843. kutsuttiin professo-

riksi Leipzigiin 1849. S. suunnitteli akustisen
sireenin (ks. t.), joka, ollen yksinkertaisempi kuin
Cagniard de la Tourin keksimä, kuitenkin sovel-

tuu monen tärkeän kokeen esittämiseen. Hän on
tutkinut äänen resonanssi-ilmiöitä ja valon polari-

satsionikulman suuruutta (Bre\vsterin lakia).

U. Sf.-n.

Seeberg [zeberhj], Reinhold (s. 1859),

saks. evank. teologi, syntyisin Liivinmaalta.

toimi ensin Tarton yliopistossa, tuli 1889 kirkko-

historian ja U:n T:n eksegetiikan professoriksi

Erlangeniin, 1894 systemaattisen teologian pro-

fessoriksi ja kutsuttiin 1898 samaan virkaan Ber-

liinin yliopistoon. Hänen tieteellisestä tuotan-

nostaan mainittakoon: ,,Die Apologie des Aris-

tides" (1894), ,,Lehrbuch der Dogmengeschiehte"
(2 nid., 1895-98), „Die Kirche Deutschlands im
19. Jahrhundert" (3 :s pain. 1910), ..Grundriss d.

Dogmengeschiehte" (2:nen pain. 1905), „Die
Gruiuhvahrheiten der christlichen Religion" (5 :s

pam. 1910).

Seebohm [siboumj, Frederic (s. 1833),

engl. kulttuurihistorioitsija ; meni 1856 erään
pankkiliikkeen palvelukseen, mutta harjoitti sen

ohessa historiantutkimusta
;
teoksia : ,,The Oxford

reformers of 1498" (1867), ,,The era of protes-

tant revolution" (1874), ,,The english village

eommunity etc." (1883), ,,The tribal system of

Wales" (1895), ,,Tribal custon) in anglo-saxon

law" (1902). J. F.

Seebra ks. T i i k e r i h e v o s e t.

Seebrapeippo ks. H ä k k i 1 i n n u t.

Seebu ks. Z e e b u.

Seebär [zf-J (Barc). Itämeren rannikolla jos-

kus, tyvenelläkin säällä, yhtäkkiä nouseva, seiniin

tapainen, kaksikin m korkea aalto. Ilmiö on

samantapainen kuin Gen§ve-järven scicltcs, joh-

tuen suljettujen vesialtaiden pinnan ilmanpaineen
vaihteluiden aiheuttamista vaakasuorista heilah-

duksista. •

Seeck [zelc], Otto (s. 1850), saks. historioit-

sija, v:sta 1S81 ylim., v:sta 1885 vak. vanhan
ajan historian professori Greifswaldissa. Hänen
teoksistaan mainittakoon: ,,Die Quellen der Odys-

see" (1887), ..Geschichte des Untergangs der

antiken Welt" (1895-1913, 5 os. ; 1 :sen osan

3:s pain. 1910), ,.Die Ent\vickelung der antiken

Gescliichtsschreibung" (1898), ..Kaiser Augustus"
(1902). E. h'-)).

Seederiöljy ks. S e t r i ö 1 j y.

Seehandlung /£("-/, alkuansa Seehand-
lung s s o e i e t ii t (-gesellschaft), preus. valtio-
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pankki, per. 1772: oli alkuansa kauppayhtiö,
jolla oli tärkeitä monopolioikeuksia ulkomaan
kaupan alalla, m. m. yksinomainen oikeus suola-

kauppaan. ./. F.

Seeland ks. Zeeland ja S j ae 1 1 a n d.

Seeley [sili]. Sir John Robert (1834-95),

engl. historioitsija, v:sta 1869 uudemman ajan
liistorian professorina Cambridge'issä; teoksia:

,,Ecee homo; a survey of the life and \vork of

Jesus Christ" (1865), „Natural religion" (1882),

.,The expansion of England" (1883), jolla hän
laski perustuksen imperialistiselle ajatussuun-
nalle Englannissa. ..The growth of british policv"

(1895). J. F.
Seeliger [zeligsr], TI u g o Hans (s. 1849),

saks. tähtitieteilijä. v:sta 1882 tähtitieteen pro-

fessori ja Miinehenin observatorin johtaja. Tut-
kinut kaksoistähtiä, tähtiryhmiä, astronomista
optiikkaa, kiintotähtien jakautumista eri osiin

avaruutta y. m. ja julkaissut pitkän sarjan teok-

sia kaikilta näiltä aloilta. 77. 7?.

Seem, Noan kolmas poika, joka n. s. kansa in-

taulussa (1 Moos. 10) mainitaan Hamin ja

Jafetin rinnalla. S:stä polveutuviin seemi-
läisiin kansoihin luetaan 1 Moos. 1022 :ssa

,,Elam (elamilaiset), Assur (assyrialaiset), Arpak-
sad (ehkä = babyl. Arbakisädu, neljänrannan maa
s. o. Babylonia). Lud (lyydialaiset) ja Aram
(aramealaiset)". ks. S e e m i 1 ii i s e t.

A. F. Po.
Seemiläiset on seemiläistä kieltä puhuvien

kansojen yhteisnimitys. Se tuli käytäntöön
saks. Schlözerin ehdotuksesta 1781 ja perustuu
1 Moos. 10 olevaan kansain jakoon, jonka mukaan
enimmät tähän ryhmään kuuluvat kansat polveu-

tuvat Noan pojasta Seemistä. Koska Raamatun
jako ei kumminkaan perustu kielellisiin eikä

kansatieteellisiin, vaan maantieteellisiin tai val-

tiollisiin näkökohtiin, ei se vastaa nykyistä
jakoa, jonka mukaan seemiläisiin kuuluvat assy-

rialaiset, babylonialaiset, 'kaldealaiset, aramea-
laiset. kanaanilaiset, heprealaiset (juutalaiset),

foinikialaiset, arabialaiset ja etiopialaiset. See-

miläisten alkukotina pidetään tavallisesti Ara-
biaa (tai Itä-Afrikkaa). Heidän historiansa var-

sinaisena näyttämönä oli se Etu-Aasian osa,

joka ulottuu Arabian merestä Armeenian rajoille

ja Zagros-vuorilta Välimereen. Todennäköisesti
kuuluivat muinaisegyptiläisetkin .seemiläisten ryh-

mään, ja juutalaiset sekä arabialaiset levisi-

vät myöhemmin kauas seemiläisten varsinaisen

alueen ulkopuolelle, vrt. Seemiläiset kie-
let ja yksityisten kansain nimet. [Hommel,
,.Die semitischen Volker und Sprachen" (1883),

sama, „Grundriss der Geographie und Geschichte
des alten Orients" (1904) ;

Winckler, ,,Die Volker
Vorderasiens" (2:nen pain. 1903).] A". T-l.

Seemiläiset kielet ovat saaneet nimensä Noan
pojasta Seemistä (vrt. Seemiläiset) ja muo-
dostavat jokseenkin yhtenäisen ja muista kielistä

helposti erotettavissa olevan kielikunnan, jonka
tärkeimpiä ominaisuuksia on lueteltu artikke-
lissa Heprean kieli ja kirjallisuus.
Ottamatta lukuun muinaisegyptin kieltä, joka
aikaisin jouduttuansa erilleen muitten seemiläis-

ten kielten yhteydestä vieraan kansanrodun vai-

kutuksesta kehittyi omaan suuntaan, seemiläinen
kielikunta jakautuu kolmeen pääryhmään, itä-,

länsi- ja eteläseemiiäiseen. Itäseemiläinen ryhmä

käsittää muinaisen babylonian ja a^syrian kielet,

joitten keskinäiset eroavaisuudet eivät ole suurem-
pia kuin että niitä yhteisnimellä myös sanotaan
assyriaksi 1. akkadin kieleksi. Assyria otti omak-
seen suuren joukon lainasanoja Babylonian kult-

tuurin perustajilta sumerilaisilta ja kehittyi kai-

killa s:stä k:stä ensimäisenä kirjakieleksi, jonka
nuolenpääkirjoituksessa säilyneet muistomerkit
ulottuvat ainakin 4:nneltä vuosituhannelta vii-

meiseen vuosisataan e. Kr., vrt. Nuolenpää-
kirjoitus. Länsiseemiläiseen ryhmään kuuluu
kanaani ja aramea. Kanaanin vanhimmat näyt-

teet esiintyvät lainasanoina ja selityksinä Teli

el Amarna-tauluissa ja ovat siis 1400-luvulta

e. Kr. (ks. Amarna ja vrt. Böhl, ..Die Sprache
der Amarnabriefe", 1909). Lähinnä vanhimman
alkuperäisen kielennäytteen (800-luvulta) tarjoo
Moabista löydetty Mesa-kivi (ks. Mek). Tär-
kein kanaanilainen murre on heprea eli V:n T:n
päii kieli (vrt. Heprean kieli ja k i r j a 1-

I i suu s). Neljännen kanaanilaisen murteen muo-
dostaa foinikia ynnä siitä kehittynyt puunilainen
murre (ks. Foinikian kieli). Aramea,
joka puhekielenä aikaisin tunkeutui assyrian ja

heprean sijaan ja persialaisten aikakaudella oli

virallisena kielenä Eufratin länsipuolella olevissa

maakunnissa, esiintyy ensin Kilammun, Panam-
mun ja Bar-Rkbin Senzirlistä sekä Zkrin Ha-
mathista löydetyissä piirtokirjoituksissa (800- ja

700-luvuilta) sekä kahdessa Nerabista Damas-
koksen läheisyydestä tavatussa muistomerkissä.
Nuoremmat aramealaiset murteet jakautuvat
länsi- ja itäaramealaisiin. Edellisissä verbin pre-

teritumin yksikön 3:s pers. mask. ja mon. 3 pers.

mask. ja fem. muodostetaan i prefiksillä niin-

kuin muissa seemiläisissä kielissä ja n. s. status

emfatikuksen pääte -n säilyttää determineeraavan
merkityksensä. Jälkimäisessä ryhmässä verbin

mainitut muodot muodostetaan ra prefiksillä ja

nominin -ä pääte on vailla determineeraavaa
funktsionia. Länsiarameaan kuuluvat: 1. egyp-

tiläis-aramealainen murre, joka esiintyy Assua-
nista löydetyissä juutalaisten papyruksissa ja

asiakirjoissa vv :lta 471-411 e. Kr. ja Elefantinen

juutalaisten pyyntökirjoituksessa Juudan persia-

laiselle maaherralle v:lta 408/7 (vrt. Sayce-

Covvley, ..Aramaie papyri discovered at Assuan"!
1906; Staerk, ..Die jiidisch-aramäischen Papyri
von Assuan erklärt", 1907; Sachau, ..T)ie ara-

mäischen Papyrusurkunden aus Elephantine".

1907 ; Ungnad. ..Aramäisehe Papyrus aus Elephan-
tine", 1911); 2. juutalais-aramea, joka esiintyy

muutamissa Danielin ja Esran kirjojen osissa

(myös Jer. 10 u ja useissa U:n T:n sanoissa ja

lauseissa) sekä Onkelos ja Jonathan nimisissa*

tooran ja profeettain käännöksissä ja jerusalemi-

laisissa targumeissa (vrt. Kautzschin, Martin
ja Strackin kielioppeja sekä Dalman, ,,Gramma-
tik des judischpalästinisehen Aramäisch", 2. pain.

1905); 3. galilealais-aramea jerusalemilaisessa

Talmudissa, samarialaisten pentateUkkikäännök-
sessä ja Palestiinan kristittyjen (melkiittain)

evankeliumikäännöksessa" y. m. (vrt. Petermann.
..Brevis linguse samaritanas grammatica", 1873;

Schulthess, ,,Lexicon Syropalästinum", 1903)

:

4. Palmyran murre piirtokirjoituksissa ajalta

viililiä ennen Kristuksen syntymää 3:nteen vuo
sis.; 5. nabatealaisten murre rahoissa ja muisto-

merkeissä n. v:een 100 j. Kr. Muutamia länsi-



1017 Seerumdiagnoosi—Seerum diagnostiikka 1018

aramean jätteitä on säilynyt tähän päivään
saakka kolmessa Antilibanonin kylässä Damas-
koksen läheisyydessä. Itä-arameaan kuuluvat
bab. Talmudissa ja mandealaisten gnostilaisessa

kirjallisuudessa esiintyvä murre (vrt. Luzzatto,

..Grammatik der biblisch-ehaldäischen Spraehe
und des Idioms des Talmud Babli", 1873; Levias,

..A grammar of the Aramaic idiom, contained

in the Babylonian Talmud". 1900; Nöldeke,

..Mandäische Grammatik". 1875), ja tärkein kai-

kista aramean murteista, syyria (ks. t.). Itä-

arameastakin on säilynyt elävinä muutamia mur-
teita Mesopotamian Tiir Abdinin vuoristossa,

Mogulin itä- ja pohjoispuolella, kurdilaisten vuo-

ristossa ja Urmiajärven länsirannalla (vrt. Nöl-

deke, ,,Neusyrische Grammatik" 1868; Prym ja

Socin, ..Der neuaramäische Dialekt des Tur Abdin"
1881; Maclean, ,,Grammar of the dialects of

vernacular Syriac" 1895; Guidi, ,.Beiträge zur

Kenntnis des Fellichi-Dialekts von Mosnl" 1895
;

Sachau, ..Skizze des Fellichi-Dialekts von Mosul''

1895. Etelä-seemiläiseen ryhmään kuuluvat (poh-

jois) arabia (ks. Arabian kieli ja kirjal-
lisuus), Etelä-Arabiassa muinoin käytetyt Minän
ja Saban murteet (ks. Minän k i e 1 i) ja niitten

kanssa lähintä sukua oleva etiopian kieli (ks. t.).

— Yksityisten seemiläisten kielten tunteminen
on vielä monissa kohdin hyvin puutteellinen

;

kielikunnan historiallinen ja vertaileva tutkimus
on vasta alulla. [Renan, ..Histoire ggnörale et sys-

teme comparö des langues semitiques" (4:s pain.

1864) ; Hommel. ,,Die semitischen Volker und
Sprachen" (1881-83); Wright, ..Leetures on the
comparative grammar of the Semitic languages"

(1890); Zimmern. ..Vergleiehende Grammatik der
semitischen Sprachen" (1898); Brockelmann.
„Grundriss der vergleichenden Grammatik der
semitischen Sprachen" (I-II, 1908-13). sama.
.,Kurzgefasste vergleiehende Grammatik der se-

mit. Sprachen" (1908), sama, ..Semitische Sprach-
\vissenschaft" (Sammlung Göschen. 1906); Zetter-

steen. ,.De semitiska spräken" (1914); Möller;

.,Semitisch und Indogermanisch" (1906).]

K. T-t.

Seerumdiagnoosi, seerumilla tehty diagnoosi,

ks. S e e r u m d i a g n o s t i i k k a.

Seerumdiagnostiikka (ks. Seerumi ja

Diagnostiikka), taudinlaadun selvittämi-

nen seerumin avulla. Bakteerien ja niiden myrk-
kyjen joutuessa verenkiertoon kehittyy seerumissa
erinäisiä suojelusaineita (saks. Antikörper), joi-

hin elimistön kyky vastustaa tautia ja taudista

paraneminen suureksi osaksi perustuu. Nämä
suojelus- 1. vasta-aineet ovat kussakin eri tau-

dissa erilaiset, minkä takia tutkimalla, mitä
vasta-aineita seerumissa kulloinkin on, usein voi-

daan ratkaista, mitä tautia potilas sairastaa. —
Suojelusaineet jaetaan vaikutuksensa mukaan eri

ryhmiin. Tärkeimmät ovat : antitoksiinit.
1 y s i i n i t, agglu ti niini t, presipitii-
n i t. o p s o n i i n i t, tropiinit, a n a f y 1 a k-

tiset ja komplementtia sitovat
sekä fermentintapaiset vasta-aineet.

Erilaisten suojelusaineiden olemassaolo seeru-

missa saadaan selville erilaisten menetelmien,
s ee r u m r e a k t s i o n.i e n. avulla. Tärkeim-
mät seerumreaktsionit ovat seuraavat:
Agglutinatsionikoe. Lavantautia sai-

rastavan ihmisen seerumi sisältää jo toisella
j

tautiviikolla spesifiikkisesti vaikuttavia agglu-
tiniineja, jotka aiheuttavat tyfusbasilliviljelyk-

sessä, mutta eivät muissa bakteeriviljelyksissä sen,

että bakteerit turpoavat ja takertuvat toisiinsa,

kadottavat liikuntakykynsä ja kerääntyvät pel-

källä silmälläkin näkyviin kimpaleihin. Tutkitta-
vasta potilaasta otettua seerumia sekoitetaan'

tyfusbasilliviljelykseen. Jos basillit sakkautuvat
kimpaleihin, un sairaalla siis lavantauti. Agglu-
tinatsionikokeella on mitä suurin merkitys paitsi

lavantaudin myös koleran, dysente-
rian 1. punataudin, ruton y. m. tautien
diagnostiikassa ja erilaisten bakteerien identifioi-

misessa.

Bakteriolyysikokeen perustana on ly-

siinien 1. bakteereja liuottavien vasta-aineiden
muodostuminen seerumiin. Sitä käytetään esim.
k o 1 e r a-potilaiden ulostuksista tavattavien bak-
teerien tuntemiseksi.

Presipitiinikoe on saanut suurimman
käytännöllisen merkityksensä oikeuslääke-
tieteessä. Samoinkuin bakteereissa oleva

munanvalkuaisaine aiheuttavat muutkin munan-
valkuaisaineet, saatettuina verenkiertoon, eri-

koisten spesifiikkisten presipitiinien syntymisen
seerumiin. Ihmisen veri esim. kaniiniin ruisku-

tettuna synnyttää sen seerumissa presipitiinejä,

jotka saostavat ainoastaan ihmismunanvalkuaista.
Sekoittamalla tällä tavoin käsitellystä kaniinista
otettua seerumia ja esim. epäilyksenalaisesta veri-

tahrasta valmistettua ekstraktia voidaan saostu-

misen ilmestymisestä päättää, onko veritahra
ihmisen vai jonkin eläimen verta, mistä johto-

päätöksestä esim. murhasta epäillyn henkilön tuo-

mio voi riippua. Koetta käytetään myös kaiken-
laisten elatus- ja nautintoaineiden
sekä viljelyskasvien siementen väärennysten
selvillesaamiseksi. Sitä paitsi on tätä samoin kuin
muitakin seerumkokeita käytetty menestyksellä
eläin- ja kasvitieteessä sukulai-
suussuhteiden selvittämiseksi.

Anafylaktisilla kokeilla on suuri

merkitys. Näistä ovat käytännössä tärkeimmät
erilaiset n. s. tuberkuliinikokeet, joihin

tuberkuloosin diagnoosi usein voidaan perustaa.

Tuberkuliinikoetta käyttävät varsinkin eläinlää-

kärit tuberkuliini ruiskutuksen muodossa saadak-
seen selville, onko karjassa tuberkuloosia. Kuis-

kutetaan tuberkuliinia eläimeen, jolloin sairaan

eläimen lämpö nousee 1-2 astetta, terveen ei.

Ihmisiin nähden on sekä tuberkulii n i-

ru is k utu s että n. s. kutaaninen 1.

v o n P i r q u e f n i h o k o e ja n. s. s i 1 m ä-

1. o f t i 1 m o k o e käytännössä. Kahta vuotta nuo-

remmissa lapsissa tehty tuberkuliini-ihokoe antaa
erittäin luotettavat tulokset. Myöhemmällä iällä

koe antaa liian paljon positiivisia tuloksia.

Komplementin sitoutumiskoe on
erittiiin mutkikas ja vaikea tehdä. Se on saanut
suuren merkityksen syfiliksen 1. kuppataudin
diagnostiikassa, jossa se on tunnettu W a s s e r-

mannin kokeen nimellä. Tiiman kokeen
avulla voidaan monessa epäilyksenalaisessa ta-

pauksessa, silloinkin kun muita merkkejä tau-

dista ei ole olemassa, ratkaista, onko henkilössä

mainittu tauti vai ei.

F e r m e n t t i k o k e e t perustuvat seerumissa

ilmeneviin erilaisiin fermentteihin. Tärkein näistä

on n. s. A b d e r h a 1 d e n i n r a s k a u s k o e.
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jonka perusteella koetetaan saada raskaus selville

aikaisemmin kuin se muuten on mahdollista.

0. 8-g.

Seerumhoito ks. Seerumterapia.
Seerumi (lat. serum = hera), veriseerumi

1. -li e r a, verineste, josta verisolut ja rihma-
aine, fibriini, ovat poistetut; 1 y m f a-s. ja

m ii r k ii-s.. vastaavat, soluista vapaat lymfa- ja

niärkiinesteet. S. sisältää, paitsi erinäisiä suo-

loja ja vettä, elimistölle -erittäin tärkeitä mu-
nanvalkuaisaineita : s.-al b u m i i n i a ja s.-

g 1 o b u 1 i i n i a (ks. M u n a n v a 1 k u a i s a i-

neet). Sitäpaitsi on s:ssa mitä erilaisimpia ra-

vinnon sulamiselle ja muutoinkin elimistön toi-

minnalle välttämättömiä fermenttejä ynnä
n. s. vasta-aineita (saks. Antileörper) ,

joi-

den kemiallinen kokoomus on tuntematon, mutta
joiden merkitys tautien vastustamiseen ja immu-
niteettiin (ks. t.) nähden on mitä suurin. — S:ia
saadaan siten, että ihmisestä tai eläimestä las-

kettu veri saa hyytyä, jolloin s. itsestänsä pu-

ristuu erilleen kiinteästä, soluja ja fibriiniä si-

sältävästä verimaksasta. Verestä saadaan s.

myös sillä tavoin erilleen, että esim. lasi- t.

puusauvalla sotketaan verta, kunnes fibriini

hyytyy rihmoiksi, jotka helposti poistetaan.

Tässä tapauksessa verisolut ovat erikseen

sentrifugin avulla poistettavat nesteestä. —
S:n ominaisuuksien tutkiminen on varsinkin
viim. vuosikymmenillä saanut mitä suurimman
merkityksen (ks. Serologia). On opittu käyt-
tämään s: ia sekä tautien ehkäisykeinona
(ks. S e r o v a k s i n a t s i o n i ) . että tautien

hoidossa (ks. Seerumterapia) ja tau-

tien tuntemiseksi (ks. Seerumdiagnos-
t iikka). — S:ssa voi samoinkuin veressä esiin-

tyä erinäisiä taudin aiheuttamia muutoksia (ks.

Veritaudit). Käyttämällä s: ia tautien hoi-

dossa on opittu tuntemaan erikoinen tauti-

muoto n. s. s e e r.u m t a u t i (ks. t,). O. S-g.

Seeruminstituutti ks. Seerumterapia.
Seerumlaitos k s. Seerumterapia.
Seerumtauti (ks. Seerumi), elimistön ve-

renkiertoon saatetun vieraan seerumin tai mu-
nanvalkuaisen aiheuttama tauti, joka on tullut

tunnetuksi vasta seerumterapian (ks. t.) käytän-
töön tultua. Määrätyissä tapauksissa voi vieraan
seerumin ruiskutus toiseen elimistöön saada ai-

kaan hyvinkin vakavia taudinoireita : kuumetta,
rauhas- ja nivelturvotusta, ihotulehduksen j. n. e.

S. voi esiintyä varsinkin silloin, kun useampaan
kertaan samalle henkilölle on annettu seerum-
ruiskutusta. S:n aiheuttamia kuolemantapauksia
ei ihmisissä ole todennettu. Tauti on anafylakti-

nen 1. liikaherkkyysilmiö. 0. 8-g.

Seerumterapia (ks. Seerumi ja T e r a-

pia), seerumhoito, vieraan (ihmisen tai eläi-

men) suojelusaineita (saks. Antileörper; ks. S e e-

r u m d i ag n o st i i k k a) sisältävän seerumin
niiskuttaminen toiseen elimistöön tarkoituksella

siirtää valmiita suojelusaineita toisesta elimis-

töstä toiseen ja siten lisätä sen elimistön vastus-

tuskykyä, immuniteettia, johon ruiskutus tapah-
tuu. Seerumhoidolla on sitä parempi vaikutus,

kuta enemmän suojelusaineita ruiskutukseen käy-
tetty seerumi sisältää. Seerumin suojelusaine-

pitoistnxs suurenee luonnollisella tavalla taudin
aikana; keinotekoisesti se voidaan saada vähitel-

len suurenemaan ruiskuttamalla ensin pieniä.

sitten yhä suurempia määriä bakteereja tai nii-

den myrkkyjä elimistöön, s. o. aktiivisesti
i m m u n l s e e r a a m a 1 1 a eläin tai ihminen
(ks. Rokotus). Seerumhoitoon 1. passiivi-
seen i m m u n i s e e r a u k s e e n käytetään mil-

tei yksinomaan seerumia aktiivisesti immunisee-
ratusta eläimestä, esim. hevosesta.

Aktiivinen immuniteetti voidaan synnyttää
joko bakteeri- t. muita myrkkyjä (tok-
siineja) vastaan tai itse bakteereja
vastaan. Edellisessä tapauksessa kehittyy
seerumissa vastamyrkkyjä, antitoksiineja,
jotka kykenevät neutraliseeraamaan toksiineja.

Jälkimäisessä tapauksessa kehittyy seerumissa
sellaisia vasta-aineita, jotka vaikuttavat epäedul-
lisesti bakteereihin. 1 y s i i n e j ä. a g g 1 u t i-

n i i n e j a, o p s o n i i n e j a y. m. (ks. S e e r u m-
diagnostiikka). Tästä syystä jaetaan see-

rumhoidossa käytetyt immuuniseerumit
kahteen ryhmään, a n t i t o k s i s i i n ja a n t i-

bakteerisiin seerumeihin, jotka siis si-

sältävät elimistöä suojaavia vasta-aineita val-

miina. Tämän takia voidaan jo puhjenneessa
taudissa seerumhoitoa menestyksellä käyttää.

Antitoksisista ihmisten hoidossa käytetyistä
seerumeista ovat tärkeimmät: difteria- 1.

k u r k k u m ä t ä s e e r u m i, tetanus- 1.

k o u r i s t u s r u t t o s e e r u m i. d y s e n t e-

r i a- 1. punatautiseerumi ja erilaiset

k ä ä r m e e n m y r k k y s e e r u m i t. — Antibak-
teerisista seerumeista ovat tärkeimmät m e n i n-

gokokki- 1. aivokalvontulehdussee-
r u m i, s t r e p t o k o k k i s e e r u m i t (t u 1 i-

r o k k o s e e r u m i) , ruttoseerumi, pneu-
mokokki- 1. keuhkokuumeseerumi,
tyfus- 1. lavantautiseerumi.

Eri maissa on perustettu seerumin valmistusta
ja tutkimista varten n. s. see rumin st i-

tuutteja 1. s e e r u m 1 a i t o k s i a. Sellainen

on Duodecim seuran aloitteesta päätetty perustaa
myöskin Suomeen. Vastaiseksi on Suomessa ai-

noastaan seerumdiagnostiikkaa ja serologista ope-

tusta varten olemassa väliaikainen s e e r u m-
laboratori Helsingissä.

Samoinkuin varsinainen lääketiede ihmisen hoi-

dossa,, on myös eläinlääketiede menestyksellä
käyttänyt seerumhoitoa erilaisissa taudeissa.

Osoitukseksi siitä, mikä käytännöllinen merki-
tys seerumhoidolla on. mainittakoon esim., ettii

kurkkumätäseerumin hoidon kautta kuolleisuus

tässä taudissa Saksassa tehtyjen laskelmien mu-
kaan on alentunut noin neljänteen osaan entises-

tään, mikä merkitsee, että vuosittain tuhansia lap-

sia säilyy ennenaikaisesta kuolemasta. O. 8-g.

Seesamiöljy, oleum sesami, troopillisessa Aa-
siassa ja Etelä-Euroopassa viljellyn Sesamum in-

dicumin siemenistä puristamalla saatu rasvaöljy.

Siemenet sisältäväl n. 60-70^ kirkasta, vaalean-

keltaista, miedonmakuista, miltei hajutonta rasva-

öljyä. Om.-p. 0,osi-0.o»4. Sisältää pääasiallisesti

öljy- ja Iinolihapon glyseridejä. Käytetään ruoka-

öljynä sekä teollisuus- ja lääketarkoituksiin. Ta-

vallista ruokaöljyä huokeampana sitä käytetään

sen väärentämisaineena. Saksalainen s. on
Camelina sotivan siemenistä puserrettu, tavalli-

sen s:n laatuinen rasvaöljy. N. N.

Seesamkakut ks. ö 1
j y k a k a t ja V ii k i-

r e h u.

Seesamluut ovat jänteissä ja nivelsiteissä syn-
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tyneitä luutumia, tavallisesti pieniä pyöreitä

luita. Sellaisia tavataan etenkin käsissä ja jaloissa

(sormien ja varpaiden jänteissä) ja kurkunpäässä.

Suurin seesamluu ihmisruumiissa on polvilumpio

(patella). S:n tehtävänä on helpottaa jänteen

liukumista alustana olevan luun yli. Se yhtyykin
paikoin nivelellä allaolevaan luuhun. 1*. K.
Seesjärvi (1. Siesjärvi; ven. Segozero),

Äänisjärven jälkeen Aunuksen läänin suurin

järvi, muodoltaan neliömäinen, suurin pit.

n. 45 km, suurin lev. n. 40' km, pinta-ala

n. 1.245 km 2
,

pohjoisrannikolla syv. vaihtelee

50-90 m (syvin kohta luoteisosassa 99 m), etelä-

puoli on huomattavasti matalampaa; vedenpinnan
korkeus n. 117 m yi. merenp. Rannikot yleensä

tunnetut luonnonihanuudestaan (ks. Paaden).
— S. laskee Segehenjokea myöten Uikujärveen

j. n. e. Vienanmereen. L. H-nen.

Seesta 1. Seestaa (S estä), maatila Nas-
tolan pitäjässä kauniilla paikalla pienen Kivi-

järven rannalla 15 km Lahden kaupungista koilli-

seen, käsittää nyk. 4 1
/2 manttaalia (josta 2 mant-

taalia ratsuvelvollista säteriä, loput verotiloja),

n. 3,500 ha. Vesimylly ja saha; blokkitehdas,

jonka omistaa Aktiebolaget Kaukas fabrik. — S:n
omisti 1700-luvun jälkipuoliskolla everstiluut-

nantti Lorentz Glansenstjerna (k. 1774), jolta

sen peri hänen vävynsä, kenraali Yrjö Maunu
Sprengtporten. Kun tämä oli siirtynyt Venäjälle

ja Turun hovioikeus 1790 oli tuominnut m. m.
kaikki hänen tiluksensa menetet}r iksi, myötiin S.

1791 julkisella huutokaupalla, jolloin sen osti

kenraalimajuri C. G. Ehrnrooth (k. 1817). Tila

on siitä alkaen ollut Ehrnrooth-suvulla, jonka jä-

senien kesken se on useamman kerran oston

kautta vaihtanut omistajaa. Vv. 1883-1902 se oli

•ministerivaltiosihteeri Johan Casimir Ehrnroothin
hallussa. Nyk. omistaja (1915) varatuomari G. C.

Ehrnrooth. — Puinen päärakennus on v:ltal822.

A. Es.

Seet. ensimäisen ihmisparin kolmas poika, syn-

tynyt Abelin murhan jälkeen (1 Moos. 425 seur.).

S :n täydellinen (pappiskirjaan kuuluva) suku-

luettelo (1 Moos. 5) on alkuaan luultavasti ollut

identtinen Kainin (ks. t.) sukuluettelon (1 Moos.

4i7 seur.) kanssa (edellinen sisältää sarjan : Adam.
Seet, Enos, Kenan, Mahalaleel, Jered, Heenok,
Metusala, Lamek, Noa; jälkimäinen nimet : Adam,
Kain, Heenok, Irad, Mahujael, Metusala, Lamek)
ja perustunut vanhempaan babylonilaiseen luet-

teloon (vrt. Metusala). Sen mukaan S. on
ajateltu Adamin ainoaksi pojaksi ja Kainia (Ke-

nania) kahta polvea vanhemmaksi. Sitävastoin jah-

vistinen (enemmän heprealainen) traditsioni, josta

1 Moos. 425 seur. ja 5 2g muodostavat kappaleen,

on siirtänyt S:n Kainin jälkeen. S:n jälkeläisiä

sanotaan s e e t i 1 ä i s i k s i. A. F. Po.
Seeteri ks. Setri.
Seeteriöljy ks. S e t r i ö 1 j y.

Seetiläiset ks. S e e t.

Sefanja, yhdeksäs n. s. pienistä profeetoista,

vaikutti Juudassa n. v:n 630 paikoilla ennen Jo-
sian (ks. t.) reformia. Hän näyttää polveutuneen
kuningas Hiskiasta (Sef. li). S:n kirjan pää-

aineena on Jahven päivä, joka on oleva kauhea
vihan ja pimeyden ja hävityksen päivä (1 M seur.)

ja kohtaava Israelia ja kaikkia kansoja. Ulko-
naisena aiheena näihin ennustuksiin lienevät ol-

leet S:n aikana Vähää-Aasiaa hävittävät skvvt-

talaisretket. [K. Marti, ,,Dodekapropheton" (1904) ;

W. No\väck, ,,Die kleinen Propheten" (2:nenpain.
1903).] A. F. Po.
Sefid Kuh ks. Hindukus ja Afganis-

tan.
Sefiiri (kreik. zcphyros - länsituuli) on kevyt,

kaksiniitinen puuvillakangas, joka kudotaan hy-

vistä puuvillalangoista tavallisimmin pitkinrai-

taiseksi, joskus ristiraitaiseksi. S:iä käytetään
paita- ja pukukankaiksi. E. J. S.

Sefiirilangat ovat verrattain pehmeästä vil-

lasta kehrättyjä, lieväkierteisiä ja kerrattuja

kampalankoja. Käytetään melkein yksinomaan
neuloma- 1. trikotaasiteollisuudessa. E. J. S.

Sefyri (kreik. zcphyros), länsituuli, vrt. Se-
fiiri.
Segantini [-V-], Giovanni (1858-99), it,

taidemaalari; syntynyt kansanlapsena Arcossa
Etelä-Tirolissa. S. vietti nuoruudessaan seikkaile-

vaa elämää, nautti lyhyen ajan taideopetusta Mila-

non akatemiassa ja asettui asumaan yksinäiseen
vuoriseutuun Brianzaan, sittemmin Savogninoon,
Malojaan ja Soglioon. Siellä hän maalasi alppi-

maisemia, usein maalaiskansaa esittävien henkilö-

kuvien yhteydessä. Hänen tunnetuimpia taulu-

jaan ovat esim. ,,Ave Maria" (sai kultamitalin

Amsterdamin näyttelyssä 1883), ,,Juottopaikka"
(kultamitali Pariisissa 1889), ,,Lammastarhassa",
»Kyntäminen Engadinissa" (1890, Munchenissä)
ja ,,Kotiinpaluu" (1895, Berliinissä). Aiheen-
käsittelyltään monet hänen tauluistaan läheisesti

liittyvät J. F. Millefn suuntaan, jonka vuoksi

hän on saanut liikanimen ,,Alppien Millet". Vuo-
riston kirkasta ilmaa ja valovaikutuksia kuvates-

saan S. käytti pointillismin tapaan sekoittamat-

tomia värejä ja mosaiikkimaista viiva- ja täplä-

maalausta. Hän on myös tehnyt vertauskuvalli-

sia maalauksia ja muotokuvia. [Elämäkert. kirj.

m. m. L. Villari (1901), Fred (1901), Servaes

(1902), Martersteig (1904), Montandon (1904) ja

Locatelli (1906).] E. R-r.

Segelcke [sc'-J, Thomas Riise (1831-1902),

Tanskan ja koko pohjoismaisen meijeritalouden

luoja ja kehittäjä. Suoritettuaan polyteknillisen

kanditaattitutkinnon 1854 S. opiskeli Tanskan,
Saksan ja Englannin tunnetuimmissa koelaitok-

sissa ja tutki varsinkin maidon fysikaalisia ja

kemiallisia ominaisuuksia sekä tieteellisesti että

käytännöllisesti. Juurtajaksain perehtyäkseen

meijeritoimeen hän työskenteli jonkun aikaa

eräässä hyväksi tunnetussa meijerissä, jonka

jälkeen hän tultuaan 1860 Tanskan Maatalous-

seuran ensimäiseksi meijerikonsulentiksi, josta

virasta hän 1880 siirtyi sisäasiainministerin

konsulentiksi, omisti koko elämänsä meijeri-

talouden käytännöllisen ja tietopuolisen opettaja-

toimen hyväksi. V. 1871 S. tuli ..Landbohöj-

skolen"in meijeriopin ja maatalouskirjanpidon

dosentiksi ja 1880 samojen aineiden lehtoriksi,

jossa toimessa' oli kuolemaansa saakka. S:n työ

oli alallaan uranuurtavaa, tieteen saattamista

käytännön palvelukseen ja kovaa taistelua van-

hoja tapoja vastaan. S. kohotti maitotalouden-

hoidon vähäpätöisestä kotoisesta askartelusta tär-

keäksi, järjestelmälliseksi amniatinhaaraksi. S:n
ohjaava ja kasvattava vaikutus ulottui sangen

laajalle hänen kotimaassaan, jopa kaikkiin poh-

joismaihin, joista hänellä oli paljon oppilaita

(Suomesta n. 100). E. v. K.
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Segercrantz [segerkrants], Marten (1682-

1758). sotilas, lahjoittaja; tultuaan 1697 yli-

oppilaaksi meni 1699 vapaaehtoisena Viipurin
läänin ratsuväkeen: erosi sotapalveluksesta

everstiluutnantin arvolla 1741
;

lahjoitti testa-

mentissaan (1757) Turun yliopistolle 6,000 tala-

ria stipendirahastoksi. J. F.

Segersby [segersby], ratsutila Pernajan pitä-

jässä Pernajan lahden rannalla. 17 km Loviisan

kaupungista, käsittää nykyään kaikkine Hiuk-
sineen 2,7(48 manttaalia. 676,so ha. — S., jonka
1594-1640 omistivat rälssimiehet Jöns Ilannun-
poika Grabbe ja hänen poikansa Marten Grabbe.

on senjälkeen ollut Staehanis-, Creutz-, Perno-
vius-, Hipping-, Forsskähl- ja Ruuth sukujen hal-

lussa, viimemainitulla Vrsta 1822 alkaen. Useat
sen varhaisemmista omistajista ovat olleet pap
peja Pernajan pitäjässä. Nyk. omistaja (1915)

agronomi Ludvig Ruuth. A. Es.

Segersträle, Johanna V i 1 h e 1 m i n a ks.

Frost eru s-S egersträle.
Segesta (kreik. Egesta), muin. kaupunki Luo-

teis-Sisiliassa. Asukkaat olivat elymolaisten hei-

moa, jonka alkuperä on tuntematon; kreik. ja

roomal. perintätiedon mukaan S. oli troialaisten

pakolaisten perustama. Vaikka S. yleensä oli huo-

noissa väleissä Sisilian kreikkalaisten kanssa, jou-

tui se kuitenkin tuntuvassa määrin kreik. kult-

tuurivaikutuksen alaiseksi. Saadaksensa tukea
saaren kreikkalaisia (lähinnä Selinusta) vastaan

S. teki 454 e. Kr. liiton Ateenan kanssa: sittem-

min segestalaisten (ja leontinolaisteni avun-

pyynti antoi ateenalaisille aiheen ryhtyä sotaan

Syrakuusaa vastaan (415; ks. Sisilian
retki). Ateenan joukkojen kukistuttua Selinu-

sin ahdistama S. liittyi Karthagoon ja tuli sen

alusmaaksi. — Muinaisjäännöksiä: teatterin rau-

niot (katsomo osaksi kalliorinteeseen hakattu)
;

kaunis, kaupungin ulkopuolella olevalla kummulla
sijaitseva, verrattain hyvin säilynyt doorilaistyy-

linen kalkkikivitemppeli, jonka pylväät ovat jää-

neet viimeistelemättä. uurteita vaille. O. E. T.

Segestes f-gc'-J- kheruskilaisruhtinas, Armi-
niuksen appi. mutta vihollinen ja roomalaisten

ystävä. Sai Arminiuksen ahdistamana Germani-
cukselta asunnon ja turvapaikan Galliassa.

A'. G.

Segesvär [sägäsvär] (saks. Schässburg, rom.

Sighisora), Nagy-Kiikiillö nimisen komitaatin
pääkaupunki Unkarissa, Kaakkois-Siebenbiirge-

uis>ä. kauniilla paikalla Nagy-Kiikiillö-joen laak-

sossa ratahaarauksessa; 11,587 as. (1910), saksa-

laisia, unkarilaisia, romaanialaisia, uskonnoltaan
evankelisia, roomal. -katolisia ja kreik. -unieerat-

tuja. — Laaksossa olevan alakaupungin yli ko-

hoaa 120 m korkealle kukkulalle rakennettu, lin-

nan, muurien ja tornien kruunaama yläkaupunki.

Kolme goot. kirkkoa (evank., roomal. -katolinen,

kreik.) 1400-luvulta. kellotorni, komitaattitalo

y. m. Saks. evank. ylälukio. samoin opettajan-

valmistuslaitos ja ylempi tyttökoulu. — Harjoite-

taan villa-, puuvilla- ja pellavateollisuutta. vii-

nin ja hedelmäin viljelyä. — S:n luona Bernin

johtamat unkarilaiset 31 p. heinäk. 1849 kärsi-

vät tappion taistelussa venäläisiä vastaan
:
tässä

taistelussa kaatui Petöfi. (E. E. K.)

Seglinge, n. 5 km pitkä, 3 km leveä saari

Kumlingin pitäjässä, n. 5 km pääsaaresta lounaa-

seen ; saaressa samanniminen kylä.

Segmentaalielimet, n e f r i d i o t. ks. Munu-
aiset.
Segmenttaalinen (ks. Segmentti), seg-

mentinmuotoinen ; segmentittäin toistuva (vrt.

S e g m e n t t i).

Segmentteeraus ks. S e g m e n 1 1 i.

Segmentti ilat. 8egme'ntum=itti leikattu pala,

< seciVrc = leikata), viivan, pinnan tai kappaleen
rajoitettu osa. Ympyrän-s. on ympyrän kaa-
ren ja vastaavan jänteen rajoittama kuvio (ks.

Y m p y r ä) . Kaikki ympyrän-s :n s i s ä 1 1 ä m il t

kehäkulmat. s. o. kulmat, joiden kärki on kaa-

rella ja kyljet kulkevat s:n jänteen päätepistei-

den läpi, ovat yhtäsuuret. Palloa leikkaava taso

jakaa sen kahteen pallo-s:iin (ks. Pallo).
U. S.-n.

Eläintieteessä s. nimitystä käytetään
säännöllisessä järjestyksessä peräkkäin seuraa-

vista, ainakin alkuperäisesti samankaltaisista ruu-

miin t. jonkun elimen osista, ,, nivelistä". S e g-

mentteerattuja (ulkonaisesti t. myös si-

säisesti tai erityisiin elimiin t. elinryhmiin näh-

den) ovat tämän mukaisesti esim. nivelmadot ja

niveljalkaiset (ks. n.) sekä alkuperäisesti myös
selkärankaiset, joista korkeimmillakin segment-
teeraus vielä täysikasvuisillakin ilmenee esim.

selkärangassa (vrt. myös Sikiö). Jos s:t ovat
täysin toistensa kaltaisia, puhutaan h o m o n o-

misesta. muuten h e t e r o n o m i s e s t a seg-

mentteerauksesta. /. V-s.

Segmenttikaari (ks. Segmentti), sellainen

kaari, jonka käyryyden muodostaa puoliympyrää
pienempi ympyrän kaari (ks.t.).

Segno [scnjo] (it.), merkki; dal s., mm.,
..merkistä" s. o. toistettava.

Segovia f-o'-J, samannimisen provinssin

(6,827 km2
, 170,599 as., 1913) pääkaupunki Espan-

jassa, Vanhan Kastilian eteläosassa, Sierra de

Guadarraman pohjoisjuurella,. Eresman vas. ran-

nalla rataristeyksessä; 14,547 as. (1900). — Goot.

tuomiokirkko (1525-77), ent. temppelilierrain

kirkko (1209), maurilainen linna, piispanpalatsi,

jossa museo; komean vesijohdon rauniot. Piispan»
istuin, pappisseminaari, tykistökoulu. — Harjoi-

tetaan nahka-, villa- ja lasiteollisuutta. — S. oli

huomattava jo roomal. -ajalla. Sittemmin usein

Kastilian ja Leonin kuninkaitten hallituskaupun-

kina.

Segu, ent. mahtava valtio Länsi-Sudanissa,

Ylä-Nigerin ympärillä, käsitti suurimmillaan
ollessaan varsinaisen S :n Nigerin oik. rannalla,

Kaartan Senegalin oik. rannalla ja Dingirehin
molempien jokien yläjuoksujen välillä, n. 1

/ 2 milj.

km 2
,

1
/3 milj. as., bambara-neekereitä. fulbeja

y. m., joiden keskuudessa hallitsevana luokkana
olivat kiihkomuhamettilaiset tukulörit ja sara-

kolet. Pääelinkeinoja karjanhoito sekä epävar-

moissa oloissa kituva maanviljelys. — S:n perusti

viime vuosis. puolimaissa voimakas Hadz Omar
(pääkaupunkina S e g u-S i k o r o Nigerin var-

rella, korkean muurin ympäröimä, nyk. n. 6,000-

10,000, ennen 30,000 as.), jonka kuoltua valta-

kunta hajaantui, joutuen 1887 Ranskan suojeluk-

seen ja liitettiin lopulta 1891 bambara -päälliköi-

den kesken paloiteltuna Ranskan siirtomaaval-

taan.

Seguidilla [-gidi'lja], pieni esp. kansanlaulu,

joka on kokoonpantu neljästä, vuoroin seitsen- ja

vuoroin viisitavuisesta säkeestä. — S. merkitsee
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myös esp. boleron (ks. t.) tapaista hurjaa tans-

sia, jota säestetään kastanjeteilla, laululla tai ki-

taransoitolla. II. Kr-n.

Segur l-gyr], Philippe Paul de (1780-

1873). kreivi, ransk. sotilas ja historioitsija, otti

osaa Napoleonin sotiin; tuli 1831 kenraaliluutnan-

tiksi ja paariksi; kirjoittanut m. m. ,,IIistoire de

Napoleon et de la grande armee pendant 1812"

(1824), ,,Histoire et memoires periode de 1789 ä

1848" (1873), siitä lyhennetty laitos nimellä „Un
aide de camp de Napoleon". Hänen isänsä Louis
Philippe de S. d'Aguesseau (1753-1830), joka

m. m. toimi diplomaattina ja Napoleonin ylisere-

moniamestarina, esiintyi niinikään kirjailijana,

runoilijana ja. historioitsijana. J. F.

Segura [-il'-] (vanhan ajan Tader), joki Kaak-
kois-Espanjassa, alkaa Sierra de S :lta, virtaa

mutkitellen itäistä pääsuuntaa, laskee Guarda-
marin pohjoispuolella Välimereen; 240 km. Sen
vettä käytetään Murcian ja Orihuelan huertojen

kastelemiseen. Tulvat toisinaan tuhoisia. Suu-

rimmat lisäjoet Mundo vas., Caravaca, Guipar
ja Sangonera oik.

Sehested, tansk. aatelissuku, tunnettu 16 :n-

nelta vuosia, asti. Sen huomattavin jäsen on
Hannibal S. (1609-66), joka oli Kristian

IV :n luottamusmiehiä ja nai hänen tyttärensä

Kristianen. S. tuli neuvoskunnan jäseneksi ja

1642 Norjan maaherraksi. Siellä hän kehittäes-

sään maan elinkeinoja, osoitti kykyänsä, mutta
myös omanvoitonpyyntöä; hän pyrki Norjassa
itsenäiseen asemaan, mutta 1651 hänen vihamie-

hensä saivat hänet kukistetuksi. S. oleskeli sit-

ten ulkomailla, lähestyi Ruotsin sodan aikana
arveluttavassa määrin Kaarle X Kustaata, mutta
palasi 1660 Tanskan palvelukseen. Fredrik III :n

vallankumousta hän edisti ja otti seuraavanakin
aikana huomattavaa osaa valtioasioihin. [Thyra
S., „Hannibal S."] G. K.

Sehlstedt [selstet], Elias (1808-74), ruots.

runoilija, tullivirkamies. Ylioppilaana S. julkaisi

nimimerkillä -d t joukon lyyrillisiä runoja eri

sanomalehdissä sekä 1832 runokokoelman ,,Norr-

landsblommor"; myöhemmin „Knäppar pä lyran"

(1850), „Smäplock pä vers" ja „Fiskmäsen"
(1853). S:n sävyisää huumoria ja elämäniloa
huokuvat pikkurunot saavuttivat paljon suosiota.

H. Kr-n.

Seianus ks. Se j a uus.
Seiches [scsj ks. Geneve-järvi ja S e e-

b ä r.

Seidel [zäidol], II e i n r i c h" (1842-1906), saks.

kirjailija. S. saavutti humoristisilla, Fritz Reu-
terin teoksia muistuttavilla kansankuvauksillaan
suurta suosiota. Niistä mainittakoon: ,,Vor-

stadtsgeschichten" (1880, siinä m. m. tunnetuin
hänen kertomuksistaan ,,Leberecht lliihnchen",

suom. ..Sasu Kananen"), ,,Wintermärchen" (1885),

,,Neues von Leberecht lliihnchen" (1888), ,,Lebe-

recht Huhnchen als Grossvater'' (1890), satu-

kokoelma ,,Mären, Geschichten und Schnurren"
sekä elämäkerrallinen teos „Von Periin nach Ber-
lin" (1894). H. Kr-n.

Seideli (saks. ja ruots. seidel, itäv. Seitel, lat.

uit ala = vesiastia) , vanha, suuruudeltaan paikan
mukaan vaihteleva nestemitta. Baierissa S. oli =
0,533 1, Gothassa = 0.606 1, Itävallassa = 0,854 1, Un-
karissa = 0, 423 1; nyk. suurehko, korvallinen olut-

lasi t. savituoppi. U. S:n.

33. VIII. Painettu «>/
g 16.

Seidl [zäidl]. 1. Gabriel v o n S. (1848-1913),

miincheniläinen arkkitehti, Saksan etevimpiä
uudella ajalla, opiskeli ensin insinööriksi ja Rans-
kan sodasta palattuaan rakennustaidetta, taide-

maalari Seitzin ja kuvanveistäjä Gedonin innos-

tamana ryhtyen kehittämään kotimaisia rene-

sanssitraditsioneja S. antoi ensi kerran tälle pyr-

kimykselleen muodon aikanaan ilmestyksen tapai-

sesti vaikuttaneessa, Miinchenin näyttelyä 1876
varten .sisustamassaan „Deutsches Zimmer"issä.
S:llä oli harvinainen kyky luoda uutta men-
neisyyden pohjalle pohja- ja sisäsommituksissaan
uuden ajan vaatimuksia täydellisesti noudatta-
malla. S:n pääalana olivat erilaiset asuin- ja julki-

rakennukset, raatihuoneet, kirkot, liikehuoneet.

ravintolat (eritoten olutravintolat), esim. Ingol-

stadtin (1882), YVormsin (1884) ja Bremenin raati-

huoneet, Riidesheimin ja Reptenin linnat, Anna-
kirkko (1888-92), uusi Baierin kansallismuseo
(1894-1900), Kiinstlerhaus (1896-1900), suuri

Saksan museo, Lehnbachin ja Kaulbachin huvilat,

Karlsthor Rondel y. m. huoneryhmät ja talot

iMiinchenissä. S. oli ,,Isarthal-Verein"in perus-

taja. — 2. Emanuel S. (s. 1856), saks. arkki
tehti, edellisen veli, prof., huomattava luova kyky :

huviloita, linnoja, palatseja, julkisia rakennuk-
sia; etenkin sisäsommituksistaan ja näyttely-

jen järjestäjänä eteväksi tunnustettu. U-o N.

Seidl [zäidl], Johann Gabriel (1804-75)

,

itäv. runoilija. Runokokoelmillaan ,,Bifolien"

(1836) ja ,,Gedichte in niederösterreicher Mund-
art" (1844) y. m. S. voitti suurta suosiota. Myös-
kin kertomuksia ja novelleja on lähtenyt hänen
kynästään. S:n sepittämä on itäv. kansallislaulu :

,,Gott erhalte Franz den Kaiser". H. Kr-n.

Seiffert [zäifortj, Max (s. 1868), saks. mu-
siikintutkija, julkaissut ,,Pianomusiikin histo-

rian" (I, 1899), Sueelinckin kootut teokset (12 os.)

ynnä muita vanhoja sävellyskokoelmia, etenkin

urku-, piano- ja kamarimusiikkiteoksia. Toimitti

1904-14 aikakauskirjaa ,,Sammelbände der Inter-

uationalen Musikgesellschaft". On jatkanut

Chrysanderin (ks. t.) työtä Händelin teosten

esille saattamiseksi oikeassa historiallisessa

asussa. /. K.
Seignettisuola [senjetti-J (tartras natrico-ka-

lieus), viinihapon natriumkaliumsuola
;
veteenliu-

kenevia värittömiä kiteitä. Käytetään m. m.

Fehlingin liuoksen valmistamiseen sekä lääk

keenä. 8. S.
'

Seigneur [scnjo'r] (ransk., < lat. senior = van-

hempi), ennen vanhaan kuninkaallisen läänin

herra; käytetään nykyään jumalasta ja hallitse-

vista henkilöistä. — G r a n d s. [gräj, ylhäinen,

suuri herra.

Seignobos [senjobo's], Charles (s. 1854).

ransk. historioitsija, v:sta 1883 professorina

Pariisissa; julkaissut, paitsi oppikirjoja, m. m.

„Ilistoire politique de 1'Europe contemporaine"

(1897), „Introduction aux etudes historiques"

(1898, yhdessä Ch. V. Langlois'n kanssa), ..La

methode historique appliquee aux sciences socia-

les" (1901). J. F.

Seijid (arab., = ,, herra"). Muhammedin jälke-

Iäisten arvonimi
;

puhuttelussa sidi s. o. ,,her-

rani", vrt. C i d. K. T-t.

Seikh-ul-dzibal (arab., = ..vuorten vanhus" eli

,,herra"), assassiinien päällikön liikanimi. k~.

A s s a s s i i u i t. K. T-t.
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Seikn-ul-isläm (arab-., - „islamin päällikkö"),

Turkin korkein hengellinen ja lainopillinen virka-

mies, vrt. Mufti. K. T-t.

Seikkailuromaani, romaanin (ks. t.) laji. joka

kuvailee ihmeellisiä seikkailuja merillä, vieraissa

maissa t. in. s. s. syntyi 1600-luvulla Espan-

jassa ja levisi sittemmin muihinkin mailiin.

S:eista mainittakoon m. m. Le Sagen - - < iii Blas"

(1715-35) sekä Daniel De Foe'n ..Robinson

Crusoe" (1719). //. Kr-n.

Seikkasana = ad\ erbi (ks. t.).

Seikki (arab. seikh), vanhus, opettaja, profes-

sori, päämies.

Seikku ks. Rosenlew & C:o.

Seilenos [-lcno'sJ, S i 1 e n o s, kreik. tarustossa

luonnonhaltia, alkuaan luultavasti jonkunmoinen

(SH.) Seilenos kahden satyrin tukemana. (\V. Runebergin
veistos Ateneumin kokoelmissa Helsingissä.)

vetehinen. Viisaana lähteenhaltiana liiin esiintyy

thraakialais-fryygialaisessa Midas-tarussa, jossa

hän Midaalle ilmaisee ihmiselämän arvoituksen
(ks. M i d a s) : myöskin thraakialais-fryygia-

lailta joenhaltiaa Marsyasta (ks. t.i kuvaillaan

S :n laatuiseksi. Kreikassa S:ta kuvataan saty-

rienkaltaiseksi olennoksi, jolla on hevosen kor-

vat, häntä ja takajalat: hänestä tulee satyri-

joukkion vanha, kaljupää, möhömahainen johtaja.

yhtä rivo ja viinille ahnas kuin satyritkin. Saty-

rien kumppanina 8. kuuluu Dionysoksen saatto

joukkoon. Välistä hänet kuvataan Dionysos
lapsen hoitajaksi ja kasvattajaksi. Joskus näh-

dään taideteoksissa kokonainen parvi S :ia, eikä

yleensä voi vetää tarkkaa rajaa S:n ja satyrien

välille (ks. Satyri). Välistä S. kuvataan koko
ruumis pörröisen karvan peitossa; sellaisena hiin

on nimeltään Papposeilenos. S:ta esittävistä

taideteoksista mainittakoon W. Runebergin kuva-
patsasryhmä : juopunul s. kahden nuoren satyrin

tukemana (Helsingin Ateneumissa). 0. E. T.

Seili (ruots. Sjählö), saari Nauvon pitäjässä.

Saarella on S:n turvalait o s parantumatto-
mia naispuolisia mielisairaita varten, sijoitettuna

valtion omistamaan S:n (virallinen nimi Sjählö-

Fogdeby) hospitaalitaloon il manttaali. 282.97 ha;

nyk. laitoksen taloudenhoitajan virkatalona). Lai-

toksessa, joka on valtion, on tilaa 52:lle hoido-

kille. Paitsi lääkäriä, joka samalla on Nauvon
kunnanlääkäri, on henkilökunta 15 henkeä. Meno-
sääntö (1914) Smk. 36,310:97. Laitoksen yhtey

dessä on mielisairassiirtola, Nauvon talonpoikais-

taloihin eläteiksi sijoitettuja mielisairaita, joiden

luku 1915 oli 17 henkeä: siirtolan menot 1914 oli-

vat Smk. 6,942: 11. — S:n hospitaali oli alkuaan
spitaali- 1. leprasairaala. joka perustettiin Kus-

taa 11 Aadolfin 1619 antaman määräyksen mukaan
ja joka aloitti toimintansa n. 1622. Sittenkuin

Gloskärin iks. t.) 1672 lakkautetun leprasairaa-

lan potilaat oli siirretty tänne, oli laitoksessa

olevien leprasairaiden lukumäärä korkeimmillaan
ollessaan yli 70 henkeä (1679 77 henkeä). Tämän
ohella hoidettiin S:ssä myös mielisairaita ja ruu-

miillisesti vajavaisia henkilöitä, joiden luku. kun
laitos oltuaan ison vihan aikana rappiolla oli

jälleen saatu kuntoon, alkoi olla enemmistönä.
V. 1755 määrättiinkin, että S:ssä oli pääasialli-

sesti hoidettava mielenvikaisia; viimeinen laitok

sen leprasairas kuoli 1785. V:sta 1840 alkaen on
laitokseen otettu ainoastaan parantumattomia
mielisairaita ja v:sta 1889 vain naispuolisia

Oman lääkärin S. sai vasta 1899. — Sairaalalla

oli oma pappinsa 1627-1840. Nyk. pidetään S:n
kirkossa (puusta; rak. 1633) neljästi vuodessa
jumalanpalvelus. Laitoksen kivirakennukset ovat

vv:lta 1801-03 ja 1841. [L. W. Fagerlund, ..Fin

lands leprosorier" 1 (Bidrag tili kännedom af Fin-

lands natur o. folk, XLIII siv. 129-245 ja LVI-
LXXXVII); Arthur Dahl. „Ur Sjählö hospitals

liisi oria" (Album utgiv. av Nagu ungdomsföre
ning I. siv. 51-71. 1915i.] A. Es.

Seilin houruinhoitolaitos ks. Seili.
Seilliere fsejä'rj, Ernest Antoine A i m 6

Leon de (s. 1866). parooni. ransk. sosiologi;

julkaisuja: ..Etudes sur Ferdinand Lassalle"

(1897). ..Litterature et morale dans le parti

soeialiste allemand" (1898i, ..La philosophie de

1'imperialisme" (1903 ja seur.). ..Introduction

a la philosophie de rimperialisme" (1911). ,.Les

mystiques du nöoromantisme" (1911). ./. F.

Seimelän turvakoti, yksityinen, valtion avus-

tusta nauttiva alaikäisten, riittävän kotikasva-

tuksen puutteessa olevien tyttölasten kasvatus-

laitos Vihdissä. Niuhalan kylässä, per. 1898.

Seine [sen] ivanhan ajan Sequana), joki

Pohjois-Ranskassa, pituudeltaan maan kolmas.

liikennemerkitykseltään ensimäinen virta. Lähtee

Cöte d'Orilta (vain 471 m yi. merenp.), virtaa

ylä- ja keskijuoksullaan luoteiseen, länteen ja

taas luoteiseen, pitäen viimeistä pääsuuntaa myös-
kin Pariisin luona alkavalla alajuoksullaan, mutta
tehden pitkin matkaa Pariisista mereen asti lukui-

sia jyrkkiä mutkia, la-skee pitkän. Havren ja

Eonfleurin kohdalla 10 km leveän, suppilonmuo-
toisen suulahden kautta Englannin Kanaaliin.

Pituus 776 km. vaikka etäisyys lähteiltä suuhun
suorassa viivassa on vain 400 km: vesialue

77.7(i'.t km-, melkein aivan kokonaan Hanskassa.
S. on juoksultaan tyvenempi ja vesimäärältään

tasaisempi kuin muut Hanskan suuret virrat;

Pariisin luona (jossa leveys on 100-150 m) siinä

sek : ssa virtaa keskimäärin 130 170 m8 (suussa

300 m8
). Vesimäärä kuitenkin voi alentua
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50 ni 3 :iin ja nousta 1,700 m8 :iin sek:ssa. Täl-

löin maan pieni kaltevuus ja joen monet suuret

mutkat hidastuttaen veden virtaamista synnyttä-

vät aika ajoin tuhoisia tulvia. Sellaisesta Pariisi

joutui kärsimään viimeksi tammik:ssa 1910, jol-

loin vesi S:ssä nousi 7 m yli normaalipinnan.

S. on kuljettava Marcilly'sta (jonka luona siilien

laskee Aube) alkaen (jonne ylempää, Troyes'ta

tuleva. S:n vartta kulkeva 44 km pitkä kanava
päättyy) ; Pariisiin asti pääsevät 3 m syvällä

kulkevat alukset, ja Rouen'iin (jossa vuorovesi-

liike vielä tuntuu) on väylä syvennetty, niin

että 6 m syvällä kulkevat merialukset pääsevät

sinne asti. Useat S:n lisäjoista (suurimmat Aube.
Marne, Oise, Epte oik.. Yonne, Loing, Essonne,

Eure. Rille vas.) ovat myöskin pitkät matkat kul-

jettavia, ja osaksi niistä, osaksi suoraan S:stä,

lähtee taaja kanavaverkko naapurivesistöihin,

Sommeen, Scheldeen, Maasiin, Reiniin, Rhöneen,
Saöneen ja Loireen. Koska S:n vesialue käsittää

Ranskan väki- ja tuoterikkaimman osan. on S:n
merkitys liikenteelle arvaamattoman suuri. S:n
alanteen hydrografiseeu keskipisteeseen, jonne
kaikki alanteen liikenneväylät luonnostaan kal-

tautuvat. on syntynyt Ranskan pääkaupunki.
Pariisi (ks. t.), ja S :n suuhun on kasvanut ennen
Ranskan ensimäinen, muuttuneiden ulkopoliittis-

ten suhteiden takia nyk. toinen merikaupunki
Havre. — Useat departementeista, >oiden kautta
S. virtaa, ovat saaneet nimensä kokonaan tai

osittain siitä: S., S.-Inferieure. S.-et-Marne, S.-et-

Oise. E. E. K.
Seinä, tilaa rajoittava pinta; rakennustai-

teessa huonetilan rajoitukset sivuillepäin, käytet-

tävän, asuttavan tilan ulkotilasta tai vierekkäin
olevat tilat toisistaan erottava, erilaisista aineista,

puusta, tiilestä ja kivestä (m u u r i) valmistettu

laite (uiko-, sisä-, väli- y. m. s:t). Vaaka-
suoria osia. kattoja, holveja kannattavina raken-

nuksen s: in asento normaalitapauksissa on
pystysuora

;
paksuuden määräävät m. m.

:

s: in tarkoitus (suojaava-, lämpöä, ääntä, valoa

eristävä), korkeus, aineen kestävyys, rakenteel-

lisuus, monumentaalinen arvo y. m. näkökohdat
ja vaatimukset. Ulkomuodon (fasadin) esteet-

tisiä tekijöitä ovat : rakennuksen tarkoitusta vas-

taava luonne ja tunnelma; käytetty aine, sen
arvo, sisäinen rakenne (struktuuri), väritys y.

m. ominaisuudet: s:n kokoonpano sen rakenteel-

lisista alkuosista, hirsistä, tiilistä, harkoista

(esim. karkean ru st iikan luoma alkeellisen

voimakas .s. -vaikutus) ; s.-aukkojen, ovien ja. ik-

kunain koko, muoto, luku, asento ja kehystys
(esim. korkea, rakennuksen ylimpäin ikkunain
pilallinen eheä seinäpinta tekee monumentaalisen
vaikutuksen) ; s :n j ä s e n n ö i m i n e n. käsitte-

leminen elimellisenä kokonaisuutena, jolla, jal-

kaa, runkoa, päätä vastaavina, on sokkelinsa,

s. -pintansa, kattolistansa t. hammastava pysty-
päätteensä ; s.-pinnan elvyttäminen erilaisin työ-

tavoin (pintakäsittely) t. kohokuvan ta-

paisin, valo- ja varjovaikutuksia luovin, s:n si-

säistä elämää esilletuovin plastillisin keinoin,

erottavia ja jakavia muotoaineksia. listoja, sims-
se.jä. liseenejä, gallerioja, nissejä vieläpä s:lle

siirretyltä palkistorakenteen aiheitakin kävttä
mällii

. ; pysty- t. vaakasuorain viivain tehostami-
nen; kuvapatsailla, korkokuvilla, ornamenteilla,
mosaiikeilla, sgraffitoilla koristaminen v. m. -

Kaikki ulkopuolinen, katsojaan kääntyvä s:n-

käsittely tarkoittaa rakennuksen ja samalla myös-
kin sen omistajan arvon ja merkityksen esille

tuomista — rakentaja on s:n taustana. Sisäpuo-
lisen s:n käsittely suuremmissa esittelyhuoneissa,

vestibyleissä y. m. ei pääpiirteissään eroa ulk<>

puolisesta. Toisin on laita tavallisissa asuinhuo-
neissa, vaikka näissäkin s:n luontainen kolmi-
jako sokkeliin 1. paneliin, seinäpintaan, friisi- t.

simssipäätökseen usein pysytetään. Mutta koska
sisä-s. on ikäänkuin asujan taustana, on hänen
vaistomaisena pyrkimyksenään tämän silmää li-

kellä olevan, päälle tunkevan, vankilamaisen kar-

kean sisä-s :n voittaminen, kätkeminen ja jalos-

taminen (eri aikoina eri keinoin) yleensä arkki-

tektonisen raskaasta vähitellen tasapintaisem-
paan, rauhallisempaan käsittelyyn siirtyen. Ke-
hityksen pääpiirteitä ovat: a) s. pysyy paikoil-

laan, mutta sen karkea pinta tasoitetaan tai pei-

tetään kokonaan verhoilla, kudoksilla ja tape-

teilla (ks. t.), marmori-, puu- y. m. vuorauksilla,

maalauksilla ja ornamenteilla (renesanssi),

b) s. siirretään ulommaksi, sen pintaa hajoitta

-

villa, huonetta väljentävillä, arkkitektonis-

perspektiivisillä maalauksilla (Pompeji) tai. kuten
barokin ja rokokon peilisaleissa usein oli tapana,
peileillä, c) s:n pintaa käsitellään, sille kiinni-

tettyjen taulujen y. m. esineiden taustana, neut-

raalisesti, joko murretun-yksivärisenä tai koh-

tuullisen kokonaisilla kuoseilla koristeltuna, kuten
meidän aikanamme on tavallista. [O. Bie. ..Die

Wand und ihre kiiustlerische Behandlun"".]
S:n karkeata ydintä pystytettäessä seuraavat

työtavat ovat olleet ja vieläkin ovat käytännössä:
a) S. ladotaan yhtä- t. erisuurista, säännöl-

lisistä tai säännöttömistä, luonnollisista tai keino-

tekoisista aineista valmistetuista kappaleista (hir-

sistä, harkoista, tiilistä) yhteenliittämällä, siteinä

laastia ja tarpeen mukaan ankkureita (puusta,

kivestä, metallista) käyttämällä, b) S. vale-
taan paikalla yhtenäiseksi saumattomaksi kap-
paleeksi kahden irtoseinän viiliin tai rapataan
yhtä sellaista taustana käyttämällä betonista

t. m. s. sekotuksista, joissa sementin, saven,

kipsin täytteeksi käytetään kivipalasia. hiekkaa,

sahajauhoja, kuonaa, silppuja y. m. aineita

(betoni-, rautabetoni-. luggino- y. m. sentapaiset

s:t). e) Ristikkorakenteessa koossa

pitävänä, sitovana luustona on puinen, kivinen,

rautainen ristikko, jonka viileissä seinää muo-
dostava aine (tiilit y. m.) on vain täytteenä tai

päälle kiinnitetty levypeite seinäpintaa muodos-
tavana. — Vuorauksilla (reveteerauksilla).

lauta-, laasti-, tiili-, paanu- y. m. seinänpeitteillä

on kaikkina aikoina pyritty s:n kestävyyttä ja

taiteellista arvoakin lisäämään ja muotoilua hel-

pottamaan. Että egyptiläisten ja kreikkalaisten

oli tapana peittää rosopintaiset kalkkikivitemp-

pelinsä hienolla kalkki- t. mannorirappauksella

kuulostaa oudolta, mutta alustana polykromialle

se on ymmärrettävissä ja on nykyaikaankin täl-

lainen menettelytapa helposti rapaantuvan ja

suurkaupunkien savussa mustuvan liiekkakivi-

seinän suojaksi ja tasoitukseksi saanut puolta-

jiansa ja käytäntöönkin tullut, vrt. Betoni.
M u u r i. M uuriliitos, Puuliito k sei.

P ii ii t y y 1 i. R a p p a u s, I! a p p a u s a r k k i-

t e h t u u r i. R e v e t e e r a u s. 1! i s t i k k o-

rakenne. V-0 Y.
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Seinäjoen-Kristiinankaupungin-Kaskisten
rata. Pääraiteen pituus Seinäjoen aseman läh-

tövaihteesta Krisl Iinankaupungin asemakentän
loppupäähän 111,85; km ja Po iiii iin aseman lähtö-

vaihteesta viimeiseen vaihteeseen Kaskisten ase-

malla 25,164 km (Perälän etäisyys Seinäjoelta 87

km) sekä pääraiteen jatko Kaskisten aseman vii

meisestä vaihteesta Kaskisten ulkosatamaan
1.836 km; ylit. 138,957 km. Tienpinnan korkein
kohta 100,82 in yi. merenp. on 4 km Kauhajoen
asemalta länteen 477:nnellä km:llä Eelsingistä;

tienpinnan alin kohta l,8s m yi. merenp. on

529:nnellä km : Iiii Helsingistä. Rautatien tasosta

on penkereellä' ja silloilla 115,«u km (=83,07%),
leikkauksissa 23,5*4 km [=lG,a»y ); syvin leik-

kaus 3,55 m on lähellä Kristiinankaupungin ase

maa. Penger kaikkialla, paitsi asemilla, tehty

yhtä raidetta varten. - Radalla 1 1913) m ase

maa. 7 pysäkkiä. Huomattavimmat rautasillat

ovat: yksijänteinen silla Seinäjoen poikki (jänne

\iili 30,8 im. samoin yksijänteinen Ilmajoen

poikki (jänneväli 56,o m), samoin yksijänteinen

NTärpiönjoen poikki (jänneväli 45,o m), kolmi-

jänteinen Teuvanjoen poikki (Perälän ja Kris

tiinankaupungin välillä; jännevälil :
*> 4- 1 2 -(- 1

2

m); muista rakenteista mainittakoon räutabeto

uinen nelijänteinen maantiesilta Krist iinankau

pungin ratapihalla (jännevälit 7,85+ 8,os-|-8,ii-|-

7. s:, in). Valtiosäätyjen esityksen johdostaan-

aettiin armollinen määräys s. K. -K. r:n raken-

tamisesta 11 p. jouluk. 1906; ratasuunnitelma

tutkittiin lopullisesti kesällä 1907, jolloin alku

peräinen kustannusarvio (11,500,000 mk.) havait-

tiin riittämättömäksi ja uusi laskettiin 15,274,000

mk:ksi. Radan rakennustyöt aloitettiin lokak.

1909. S. -K. -K. r. avattiin yleiselle liikenteelle

1 p. elok. 1913; kustannukset lekiviit silloin

16.484,000 mk. V :n 1913 lopussa oli radan pää-

nma-arvo 1<>.4S7.noo mk. (= 118,600 mk. rala-

km:ltä). L. Uinu.
Seinäjoki. 1. Kunta, Vaasan k. Ilmajoen

kililak.. Ilmajoen-Seinäjoen nimismiesp. ; kirkolle

Seinäjoen rautatieasemalta 4 km. Pinta-ala

124,s km2
,

josta viljeltyä maata (1910) 3.171 ha.

Manttaalimäärä 1:'.

'

L.. talonsavuja 180, torpan

savuja .">."> ja muita savuja 321 (1907). 4.420 as.

(1914), joista ruotsinkielisiä 120; 562 ruokakun-

taa, piistä maanviljelys pääelinkeinona 265 :llä

1901). 454 hevosta,
'

1,182 nautaa 1 1913).

Kansakouluja ti (1915), joista 1 ruotsinkielinen.

Yhteiskoulu Siistopankki. Kuunani 1 ik 111 Mun
lääkäri. — Teollisuuslaitoksia: Burudin saha:

Seinäjoen verkatehdas: Hakasen kangaskutomo

;

Torniiviin mylly: Osuusmeijeri. - 2. Seura-
kunta, konsistorillinen, Turun arkkihiippak.,

Vaasan ylärovastik. ;
perust. kappeliksi Hm

emäseurakuntaan iso:; (keis. käskykirj. 10 p-.ltii

lielmik.), erotettu omaksi khrakunnaksi sen.

päät. 28 p:ltä tammik. 1895 (ensimäinen khra

v:sta 1900). Kirkko tiilestä, rak. 1862-63 enti-

sestä ( 1 .s 2 7 rakennetusta) ruutimakasiinista.

3. I! aut at i e a - e m a Ml 1.) Vaasan radalla.

Oulun radan haarautumiskohdassa, Sydänmaan ja

Ylistaron asemien välillä, 74 km Vaasaan, 235 km
Ouluun, etäisyys Helsingistä 419 km. Asemalla

oli v. 1913 saapuvien matkustajani luku :'.4.os:;.

lähtevien 31,694; saapuvaa tavaraa sam. v.

14.26-2 ton. (suurimmat erät: puutavaroita .~>.0:',s

ton., metalliteollisuuden tuotteita 1,188 ton., jau-

hoja ja ryynejä 1.048 ton.). lähtevää tavaraa

14.174 ton. (suurimmat erät: puutavaroita 8,931

ton.. metalliteollisuuden tuotteita 1,233 ton.. kau
roja 1.H27 ton.). /.. H-nen.

4. S :n r a u 1 a- ja r 11 11 1 i t e h t a a t sek ii

m ,i a t i 1 a | ruots. ö s t e r m y r a). S :n rauta-

tehtaan perusti silloiseen Ilmajoen pitäjän Ala-

si m ijuen 1 • 1 1 ui (lih. nyk. S:n pitijan kirkkoa)

L798 -aa mansa lupakirjan nojalla, jossa maini-

taan kankirautapaja, nippuvasara, 2 naulavasa-

raa ja leikkaussakset, vaasalainen kauppias ja

raatimies Abraham Falander. \'. 1804 hän sai

lisäksi toisen kaksiahjoisen kankirautapajan
perustamisluvan. Tehtaan, joka aluksi käytti

kotimaisia suo- ja järvimalmeja, mutta oli piak

koin pakotettu hankkimaan raaka-aineensa

maamme ulkopuolelta (etupäässä Ruotsin vuon
kaivoksista), taonta oli korkeimmillaan ollessaan

1S40 luvulla vuosittain yli 1.500 kippuntaa (val-

mistusarvo oli 1842 15,343 hopearuplaa i . mutta

väheni -en jälkeen, kunnes tehdas 1 STS koko-

naan lakkautettiin. — Yllämainitun Falanderin
(joka 1S08 aateloitiin nimellä Wasastjerna) poika

Gustai Adolf Wasastjerna ryhtyi, lunastettuaan

1819 kanssaperillisiltään S:n tilan ja tehtaan.

1824 rakennuttamaan tilalle ruutitehdasta, joka

seur. v. sai privileginsä. Valtion kanssa tehdyn
sopimuksen mukaan valtio avusti sitä vuosittain

määrätyllä summalla (aluksi 5,000 ruplalla) teh-

taan sitoutuessa samalla hankkimaan valtiolle

sovitun määrän (aluksi 100,000 naulaa) ruutia

vuodessa. Uusi sitoumus hankinnasta tehtiin

Venäjän valtion kanssa 1841: samanlaisia sitou-

muksia uudistettiin sittemmin eri kertoja. Val-

mistusarvo oli joinakuina vuosina 1840-luvulla

n. 40,000 ruplaa ja 1860-luvulla oli vuosivoitto

toisinaan n. 40-50,000 mk. Tuotanto väheni sit-

ten vuosi vuodelta, kunnes tehdas 1890-luvulla

lakkautettiin. Mainittava on, että Saimaan kana-

van ja ensimäisten rautateittemme rakennus-

töihin käytetty ruuti saatiin S :n tehtaasta. Vai

tion 1827 tehtaan lähelle rakennuttama ruuti

kellari on nyk. muodostettu S :n pitäjän kirkoksi.

S:n tehtaiden yhteydessä syntynyt maatila

kehittyi suurtilaksi ruut itehtaan perustajan

pojan. sittemmin maanviljelysneuvos Gustaf

August Wasastjemau aikana. Saatuaan tilan

haltuunsa 1849 hiin lisäili sitä ostojen kautta,

niin että se lopulla käsitti verotaloja sekä S:n
että Peräseinäjoen pitäjissä yht. yli 4,000 ha ja

oli niaamnie ehdottomasti edistyneimpiä ja par-

haiten hoidettuja tiloja. S. oli viimemainitun
VYasast jernan hallussa v:een 1865, jonka jälkeen

hiin vielä hoiti sitä aluksi konkurssipesänsä ja

sitten poikansa Gustaf Albin VVasastjernan puo-

lesta, joka oli lunastanut sen. Wasastjerna-

suvulta tila joutui 1891 henkivakuutusyhtiö

Kalevalle, (onka hallussa se oli lyhyttä väli-

aikaa lukuunottamatta v:een 1900. Vv. 1900-03

sen omisti eräs ruotsinmaalainen yhtiö, jonka

aikana osa tilasta myötiin. Jäljelle jäänyt osa

palstoitettiin 1903. Kartanon päärakennus
(v:lta 1806) ja siipirakennukset (v:lta 1834

oval Törnävä-nimisellä kantatilalla (4 km ete

liian S:n asemalta i: sen omistaa nyk. (1915)

hovioikeuden asessori K. Törnudd. Tilalla on

vesimylly. VVasastjernain aikana oli tilalla myös
tiilitehdas, vesisaha ja oluttehdas (per. 1852).

I. E*.
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Seinäjäkälä (Xanthoria 1. Physcia parietina),

kauniin keltainen, jokseenkin kookas lehti jakilla.

joka yleisesti kasvaa asutuilla paikoin puissa,

varsinkin haavassa, ja kivillä y ni. K. L.

Seinälukki, kahdesta Phalangium-\&]is\A (Ph.

comutum ja Ph. parietinum) käytetty nimitys;

pieniruumfisia, hyvin pitkäjalkaisia hämähäkkejä,
joiden usein näkee liikkuvan pitkin rakennusten

seiniä, ks. Luki t. (I. V-s.)

Seinämaalaus, joko suorastaan uiko- tai sisä-

seinäin ja sisäkattojen tasoitetuille pinnoille tai

seinälle kiinnitetyille peitteille suoritettu kuva-

tai ornamenttimaalaus, on vanha työtapa ja arva-

tenkin aiottu korvaamaan vieläkin vanhempia
seinäverhoja. Väreissä käytettyjen, joko epä-

orgaanisten (mineraali-) tai orgaanisten (eläin-

ja kasvi-) sideaineiden mukaan s :n työtavat

jakaantuvat kahteen pääryhmään; edelliseen kuu-

luvat : k a 1 k k i m a a 1 a u s (ks. t.) tuoreelle poh-

jalle, n. s. freskomaalaus (ks. t.), kalkki-

maalaus kuivalle pohjalle (ai seccol, vesi-
lasi- (stereokromia 1. silikaatti) maalaus sekä

toiseen ryhmään välittävänä k a s e i i n i m a a-

1 a u s
; jälkimäiseen tempera- ja 1 i i m a-

v ä r i-, vaha- ja ö 1 j y m a ai au s. Fuchsin
1825 keksimässä, sittemmin baierilaisen kemistin

Keimin parantamassa vesilasimaalauksessa värien

valmistuksessa käytetään vesilasia ja ne sivellään

samalla aineella kostutetulle kalkkirappauspin-

nalle. Kirkkaan punaisen ja keltaisen puutteessa

tämän työtavan vaikutus kumminkin on jonkin-

verran raskas. Kaseiinimaalauksessa sideaineina

ovat kaseiini ja kalkki, maalauspinta parhaiten
valmistetaan jonkun aikaa sammutettuna olleesta

kalkista ja marmorijauhosta jonkinverran hiek-

kaa lisäämällä. Tätä Italiassa vanhastaan tun-

nettua työtapaa on siellä käytetty freskojen

retusseihin ja näiden pienempiin lisädetaljeihin.

mutta se on viime aikoinakin taas uudestaan
päässyt suosioon. Temperamaalausta (ks. t.), jolle

liimavärimaalauskin on sukua, ansioidensa ohella

haittaa viirien kuoriutuminen. Vahamaalaus
(ks. t., vrt. E n k a u s t i i k k a) . johon sideaineina

käytetään erilaisia vahaiiuoksia. lähenee öljy-

maalausta, mutta, kuten tämäkin, pyrkii mustu-
maan ja saa puhdistettaessa helposti kiiltopilk-

kuja. Suorastaan seinälle suoritettua öljymaa-
lausta käytti jo 1400-luvulla m. m. Leonardo
da Vinci kuuluisassa, ehtoollista esittävässä
s :ssaan ja sitä on samaan tapaan jo 1800-luvul-

lakin suoritettu, mutta samalla alettiin myöskin
jo aikaiseen pingoittaa seinälle öljyvärein maa-
lattuja kankaita, 1600- ja 1700-luvuilla yleisin

tapa ja meilläkin poikkeustapauksissa, esim. yli-

opiston kirjaston lukusalissa Enckellin ..kulta-

aikaa" esittävässä lynettimaalauksessa käytän-
töön tullut. Parhaimman vaikutuksen antaa
muuripinnan rosoisuutta muistuttava, karkea-
kutoinen kangas, jommoisclle esim. Puvis de

Ghavannes'in kuuluisat monumentaaliset s:t on
suoritettu. — S:sta ei katto- (plafondi-) m a a-

laus eroa muuta kuin aiheenvalintaansa näh-

den, jona keveämmät ornamentaaliset tai ..tai-

vaan elämää" käsittelevät aiheel aina ovat olleet

mielittyjä. — Kaiken hyvän ja monumentaali-
sen s:n pääedellytyk-iä on. että esitys, yksin
kertaisia ja varmoja paikallisvärejä ja piir-

teitä käyttäen, sommittelussaan arkkitehtoni-
seen ympäristöönsä sopusointuisesti sulautuen,

säilyttää, aihesisällyksestä huolimatta, dekoratii-

visen pintaluonteensa ja asiaankuulumattomia
detaljeja, puolisävyjä ja liikaa modelleerausta
on vältettävä. Kestääkseen s. vaatii huolella

valmistetun pohjan ja hyvät aineet. Pompejissa
mentiin varovaisuudessa joskus niinkin pitkälle

että freskojen pohjarappaus eristettiin seinästä

lyijylaatoilla. Nykyaika käyttää samaan tarkoi-

tukseen asfalttikerrosta. Fasadeinin fresko ja

vesilasimaalaus (ynnä sgraffito) näkyvät parhai-

ten soveltuvan, sisämaalauksessa freskolla, jos

kohtakin se on työläs ja kallis, on aina ollut suo-

sio puolellaan. — Vanhat egyptiläiset järjestivät

s:nsa vaakasuoriin vyöhykkeisiin, Pompeji'n
freskomaalarit suorittivat järjestelyn seinän

korkeuden ja leveyden kolmijaon perustalle.

Keskiajan romaanilaisissa kirkoissa fresko syr-

jäyttää mosaiikin
;

gotiikassa seinämaalaukselle

jäi vain kaitoja seinäpintoja, jotka useimmiten
täytettiin kuosi ja ornamenttimaalauksilla, hol-

vien pinnat ornamenteilla ja figuureilla, ainoas-

taan etuhallien, ristikäytävien, refektorien sei-

nillä oli tilaa väljemmille esityksille (Pisan

Campo Santon s:t). S:ii loistoaika on rene

sanssi (esim. Vatikaanin loggiat y. m.), vrt.

V N.

(ks. t.).

(ks. t.)

(S.H.) Seinäsammal
(Hupun»! prolifa um I.

M a a laustaid e.

Seinäpaperi ks. Tapetti.
Seinäpilari, seinästä ulkoneva pilari

jommoinen esim. goottilainen tukipilari

on.

Seinäsammal, muutamat
Hypnum 1. Hylocomium-su-
kuun kuuluvat, metsissä kas-

vavat sammallajit, varsinkin

II. parietinum ja II. prolife-

riun 1. splendens, joita käyte-

tään seinäin tilkitsemiseen

y. m. s. 7v. L.

Seinäverhot ks. Tapetti.
Seipi 1. korpi aine n

(
Leiiciscus grislagine), pie-

nehkö, särjen sukuun kuuluva
kala. Se eroaa sukulaisistaan

siinä, että silmät ovat valkeat.

syrjäviivassa 4S-54 suomua.
peräevä lanttopäinen. — Elää
useimmissa Keski- ja Polijois-Euroopan järvissä:

Suomessa s. tavataan Laatokassa ja useimmissa
muissa Karjalan vesissä, Suomen- ja Pohjanlah-

den saaristoissa, mistä se nousee jokiin. P. />.

Seireenit, sireenit, muinaiskreik. kansan
uskossa kuoloahalt ioita,

ja soittotaitoi-

siksi sekaolen-

noiksi, lin-

nuiksi, joilla on
ihmisen (tav.

neitsyen, joskus

miehen) pää,

välistä naisen

rinnat, ja ih-

miskädet. S. nä-

kyviit alkuaan
olleen samat
kuin vainajain
sielut, jotka usein kuvattiin jotensakin samanlai-

siksi; välistä on vaikea erottaa s:ejä hnrpyi-

oista (ks. t.). Odysseian mukaan s:ejä on kaksi:

oleskellen merellisellä saarella, kuolleiden luiden

(S.H.) Odysseus ja seireenit.

vaasimaalaus.)
(Kreik.
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(s. h.) Seismogrammi Tyynenmeren rannikolla Kolumbiassa rammik. 31 p. 1906 tapahtuneesta maanjäristyksestä, merkittj

Leipzigin seismologisella asemalla itserekisteröivällä seismografilla. Numeroi merkitsevät uikaa. Ksijäristyksenä ilmene-
un järistysaallot ovat edenneet suoraa tietä läpi maan sisuksen, pääjaristys pitkin maankuorta.

ympäröiminä, ae lumoavalla laulullaan houkut-

televat merenkulkijoita turmioon. Klassillisella

aikakaudella pystytettiin usein haudoille mar-

moriset s., jotka lyyralla säestäväl surulaulua.

Hellenistisen ajan hautapatsaissa taas on joskus

korkokm ia. joissa s. on kuvattu melkein koko-

naan ihmismuotoisiksi. .1" tämän ajan kirjalli-

suudessa s. esiintyvät turmioon viettelevien nais-

ten vertauskuvina; vieläpä selitetään tarujen-

kin -. hetairoiksi. Tämänsuuntainen käsitys on

päässyt valtaan uudemmankin runouden kuva-

kielessä. O. K. T.

Seisahduslaituri, seisaussilta, s e i-

sontasilta, rautatieradan viereen muodos
tettu ta>aincn. tav. myi"» kohotettu, maa-ala,

jonka viereen juna pysähtyy ottaakseen ja pois-

laskeakseen matkustajia, sm tehdään joko puusta

tai maatäytteestä, jota radan puolelta rajoittaa

kivinen muuri, ja ovat joku matalia, puolikor-

keita t. korkeita, jolloin niiden pinta on vaunu
-illan tasalla, ks. K a u 1 a 1 i e. ./. C-vh.

Seisakhtheia [-a'kh-] (kreik., < seiein

pudistaa, akhthos-- kuorma, rasitus), ..kuomuin

poispudistaminen", ateenalaisen Solonin toimeen

panema, kaikkien niiden velkasitoumusten ku-

moaminen, joidenka vakuutena oli velallisen maa
lai Itänen persoonansa. O. K. '/'.

Seisinki (ruots. sejsing), lyhyt nuora, jolla

aluksessa oleva purje, sitä kiinnitettäessä, sido

taan esim. raakapuuhun tai puomiin, taikka

myös reivi--., jolla reivattava osa purjeesta sido-

taan kiinni. /'. W. I..

Seiskari
I
myös s e i t s k a r i ja S e is- 1.

Seitsk a a i 1 o: ruots. S e itsk ii r), n. 4 km
pitkii. 1 km leveä merensaari Suomenlahden itii-

- 1. n. > penink. Lavansaa resta itään ja 4 x
[a pe-

uink. Koiviston kirkolta etelälounaaseen. S. on

moreenisoran ja hiekan muodostama matalahko.

metsää kasvava .-aari. jonka huomattavimpana
luonnonominaisuutena mainittakoon valtaval

lentohiekkamuodostumal iiii- ja kaakkoisranni-

kolla. I.entohiekan siirtymisen pysähdyttämiseksi,

jottei se pääsisi pian jo uhkaamaan asutusta, on

viinio vuosina kunnan ja valtionavustuksella ryh-

dytty erikoisiin toimenpiteisiin. — S. muodostaa
läheisine, lännenpuolella sijaitsevine pikkusaari

i n (Kukkouri, ELaassouri y. m.) oman kunnan
ja seurakunnan. 1. Kunta. Viipurin 1.. Hannan
kihlak.. Lavansaaren-Seiskarin nimismiesp. ; kir-

kolle Koiviston kirkolta 45 km. Pinta-ala 4 km-.

josta viljeltyä maata 137 ha (sHnä luvussa luon

uonniityt !') hai. Manttaalimäärä ''<.»- talon-

savuja 99, torpan-avuja 2, muita -avuja 15 (1907).

881 a-. (1914), '.'7 ruokakuntaa, joista kalas

tus pääelinkeinona ."iti :11a. merenkulku
26:11a (1901). iM purjealusta (yht. 1,442 netto

rek.-ton.i. '< hevosta, 98 nautaa (1913). — 1 kansa-

koulu. - Muinaismuistoja: vanha, erittäin mie-

lenkiintoinen, kahdeksankulmainen puukirkko
rak. I7t>7 (luovutettu Seurasaaren ulkomuseoon
-nrrett :\ iksi i. — Sn saaren pohjcispmssa. loisto-

majakka (venäläinen). — 2. .Seurakunta.
Savonlinnan hiippak., Viipurin rovastik.; muu
dostettiiu oman saarnaajan hoitamaksi itsenäi

seksi seurakunnaksi keis. käskykirj. 22 p-.ltäke

säk. 1S0fi (ensimiiinen saarnaaja V:sta 1 S<.)7

saarnaaja toimii samalla kansakoulunopettajana.
- Kirkko puusta, rak. 1878. /.. H nm.
Seisminen (kreik. .s< ismn's = järistys), maan

järistystä koskeva.

Seismiset viivat ikreik. seismo's = järistys),

homoseistit, viivat, joilla on kartalla yhdistettj

ne paikat, missä jonkin maanjäristyksen synnyt-

tämä tärähdys tuntui samaan aikaan.

Seismografi ikreik. seismo's - järistys, ja

graphein = piirtää i ks. M a a n
j

ii r i s ty s.

Seismogrammi (kreik. seismo's = järistys, ja

graphein = piirtää) on itserekisteröivän seismo-

grafin merkitsemä piirros, joka suorastaan näyl

tiiii maanjäristysliikunnon ajan ja suuniinien

määrätyssä suunnassa. Lähellä havaintopaikkaa

tapahtuneen maanjäristyksen aiheuttama s. on

muodoltaan yksinkertainen, mutta n. s. kauko-

järistysten s:t jakautuvat useihin osiin, riip-

puen >iitii. että itse järistysaalto etenee eri teitä,

osaksi pitkin maan kuoria, osaksi läpi sisuksen,

vrt. M a a. palsta 142::. />. /•;.

Seismologia ikreik. seismo's järistys, ja

logos = oppi) , oppi maanjäristyksistä, ks. M a a n-

I

ii r i - t y s.

Seismologinen asema (ks. Seismologia),
paikka. jossa seismografien avulla .tehdään

havaintoja maanjäristyksistä. Sellaisia on ny-

kyään useimmissa suurissa sivistysmaissa.

Seismometri = seismografi (ks. M a a n j
ii t i 6

t y s i

.

Seisontasilta ks. Seis a h d uslaituri.
Seisova takila (ruots. stäende rigg), kaikki

aluksen takilaan kuuluvat kiinteät köydet, joko

ne sitten ovat hamppua tai rautaa, jotka pitävät

mastoja, tankoja, raakoja sekä muita pyöröpuita

ja takilan osia asemillaan. /'. W. f..

Seistan (myös Sistan ja Sedzeatan, vanhan

ajan Sacastane ja Drangiana), vanha maakunta
traanissa, Persian ja Afganistanin rajalla.

Hilmend-joen suun ympärillä, llamun järven tie-

noilla; n. 18,000 kni-. 200,000 as., persialaisia ja

belutseja. S. on suurimmaksi o-ak>i aroa. vii-
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jelyskelpoista vain jokilaaksoissa. Oli ennen tär-

keä ja kukoistava maakunta, mutta ei koskaan
ole vaurastunut sen jälkeen kuin Tamerlan sen

perinpohjin hävitti. Englannin toimesta Persia

1S72 luovutti S :sta suurimman osan, n. 11,000 km2
,

Afganistanille. Kauttakulkumaana Persian ja

Intian välillä S :11a on suuri merkitys Englannin
Intian-vallalle.

Seita (lap. sieidde), puupatsas t. kivi. jolle

lappalaiset ovat omistaneet jumalallista kunnioi-

tusta ja palvelusta. Kivijumalia heillä on ollut

määrätyissä pyhissä paikoissa. Tunturilappalai-

- i 1 1 i t oli ..pyhät kivensä" vuorilla, kalastaja-

lappalaisilla vuonojen, jokien ja järvien ran-

noilla. Ne olivat joko irtonaisia, veden kalvamia

kiviä, pienemmistä kivistä kokoonladottuja kivi-

kasoja tai kokonsa ja muotonsa puolesta huo-

miota herättäviä kallioita. Muodoltaan ne saat-

toivat toisinaan hiukan muistuttaa eläintä tai

ihmistä. Muutamin paikoin oli samassa pyhä-

kössä useampia s. -kiviä, joiden ajateltiin muo-
dostavan perheen. Kivikuvien ympärillä oleva

alue oli aina jollakin tavoin merkitty, joskus

aitauksellakin ympäröity. Kivi jumalansa mieltä

lappalaiset tiedustivat esim. koettamalla liika-

huttaa sitä; jos kivi liikahti, oli vastaus myön-
teinen, jollei, niin kielteinen. Kivelle uhraamalla

toivottiin kalansaaliin tai metsänriistan lisään-

tyvän, poro-onnen paranevan tai toivottiin nii-

den ainakin pysyvän entisellään. On seikkoja,

jotka viittaavat siihen, että kivijumalien pal-

vonta on vainajain palveluksesta kehittynyt. —
Puiset s:t 1. puujumalat olivat joko kiintonai-

sia kantoja tai maahan pystytettyjä paaluja;

ne saattoivat myöskin toisinaan olla ihmisen-

näköisiksi muovailtuja. Niitä lienee yleensä pys-

tytetty vain tilapäisesti, ehkä etäämpänä sijait-

sevassa pyhäkössä asuvan haltian kuvaksi. —
rrt. Lappalaisten mytologia. [Uno
Holmberg. .,Lappalaisten uskonto".] Fr. Ä.

Seitenoikia, lähes 3 km pitkä, mutkikas
(,,seitsenmutkainen") koski, Emä- 1. K i e h i-

mänjoessa (ks. t.) n. 6 km Hyrynsalmen
kirkolta etelään, koko joen vaarallisimpia ja

vaikeimmin laskettavia koskia; put.-kork. 15,8 m.
vesimäärä keskiveden aikaan 107 m3 sek:ssa,

22,541 hevosvoimaa (vastaavat luvut korkean
veden aikaan: 455 m3

, 95.853 hevos-v. ; mata-
lan veden aikaan: 38 m3

, 8,005 hevos-v.).

L. H-nen.
Seiti ks. T u r s k at.

Seitsemän ihmettä ks. M a a i 1 m a n sei t-

s e m ä n i li m e 1 1 ä.

Seitsemän kukkulan kaupunki (lat. vrbs

sepiicollis), vanhastaan Kooman kaupungista käy-

tetty nimitys sen seitsemän tärkeimmän kukku-
lan (Palatinus. Capitolinus, Quirinalis. Vimina-
lis, Esquilinus. Caelius. Aventinus) takia. ks.

Rooma 1, 3. K. J. H.

Seitsemän kuolemansyntiä ks. K u o 1 e-

m a n s y n n i t.

Seitsemän kymen maa (myös ,,kymmenen
k. m.") on joskus vanhoissa ven. kronikoissa ta-

vattava nimitys Pohjanmaan pohjoiselle, isojen

jokien halkaisemalle osalle. K. G.

Seitsemän viisasta miestä, kreik. perintä-

kertomuksen mukaan seitsemän 7:nnen ja tun-

nen vuosis. vaihteessa e. Kr. elänyttä merkki-
miestä, joiden katsottiin edustavan ajan parasta

viisautta ja joille kullekin annettiin tunnuslau-
seeksi joku viisas elämänsääntö. Tarina näkyy
muodostuneen jo 6:nnen vuosis. kuluessa. Van-
himman säilyneen (Platonin Protagoraassa ole-

van) luettelon mukaan s. v. m. olivat: miletolai-

nen Thales, mytileneläinen Pittakos, prieneläi-

nen Bias, ateenalainen Solon, lindolainen Kleo-

bulos, khenolainen Myson ja lakedaimonilainen
Khilon (Kheilon). Mysonin sijalla esiintyy myö-
hemmin korintholainen Periandros ; muutkin ni-

met vaihtelevat jossakin määrin. S:n v:n m:n
tunnuslauseista mainittakoon Solonin : ,,ei mitään
liikaa"; Pittakoksen : ..vaikea on olla jalo";

Biaan : ..virka ilmaisee miehen kunnon"; Khilo-

nin: ,,tunne itsesi" tai ..takuun vieressä on vau-

rio". Tunnuslauseetkin kerrotaan eri lähteissä

eri tavoin. O. E. T.

Seitsenkehys, in ns., on sävelrakenne. johon

kuuluu 7 kehysmuotoista sikermää. Kokoon-
panoltaan se on kohnikehyksen (ks. t.) laajen-

nus. S:n kolmesta sivusikermästä ovat ensimäi-

nen ja viimeinen keskenään yhtäläiset, keskimäi-

nen erilainen. Niiden lomissa kertautuu pää
sikermä aina uudelleen (samanlaisena tahi muun-
nettuna) : A B A C A B A. S :tä on etenkin

Schumann käyttänyt sarjasävellystensii väliosissa.

Sen vaikuttavaisuuteen tarvitaan erityisen kau-

nis ja tuore melodiikka. Senvuoksi s. onkin

harvinainen sävellysmuoto. /. A".

Seitsenluku on monen kansan mielikuvituk-

sessa, uskonnossa ja ajanlaskussa ollut hyvin
merkityksellinen. Babylonialaisten ja assyria

laisten ylimpiä jumalia oli 7 ja mahtavimpia
pahoja henkiä niinikään 7. Kiinalaiset uskoivat

ihmisellä olevan 7 aineellista sielua, kolmen hen-

kisen sielun rinnalla. Egyptiläiset palvelivat 7

kiertotähti jumalaa, viikko oli jaettu 7 päivään;

7 vuotta muodosti yhden jakson. Kreikkalaiset

tiesivät 7 viisasta ja 7 maailman ihmetyötä. Juu-

talaisten palvelusmenoissa s. esiintyy Jahven py-

hittämällä merkkilukuna : pääsiäisjuhla, lehti-

majan- y. m. juhlat kestivät 7 päivää, sabbatti-

vuosi oli 7 vuotta, riemuvuosi 49 (7x7) vuotta.

Jumala loi mailman. lepopäivä siihen luettuna.

7 :ssä päivässä. Myöskin kristittyyn kirkkoon on

s:n pyhyys jättänyt jälkiä: katolisen kirkon

sakramentteja on 7. pyhän hengen lahjoja 7. Isä-

meidän rukouksia 7, 7 on hyvettä, mutta myös 7

kuolemansyntiä ; 7 taivasta, 7 helvettiä. Johan-

neksen ilmestyksessä puhutaan 7 sinetillä sulje-

tusta kirjakääröstä ja karitsasta, jolla on 7 sar-

vea ja 7 silmää (Joh. ilm. 5), 7 enkelistä, joilla on

7 pasuunaa. 7 kultaista maljaa ja 7 ..viimeistä

vitsausta" (Joh. ilm. 8 ja 15). merestä nouse-

vasta pedosta 7 paineen (Joh. ilm. 13 ja 17'

j. n. e. — Kansanrunoissamme annetaan usein

s:n avulla mielikuvitukselle lentoa ja kertomuk-

selle vilkkautta (joskaan se ei ole yhtä suosittu

kuin 3). Esim. sotka muni 7 munaa ilman immen
polvelle (Kalevalan 1 :nen runo), ukko uunilla

sanoo Väinämöisestä vuotavan „verta 7 venettä"

(9:s runo), saman määriin kuin Pohjolan hiiiden-

pito-härästä (20:s runo), Ilmarinen pyytää me
hiläiseltä mettä ,,7 heinän piiasta" 9 :s runo). Lem-

minkäisen iiiti tuottaa pojalleen voidetta 7 se-

län takaa (15 :S runoi, saman matkan päähän
kuuluu pojan laulu (42 :s runo), Pohjolan tupa

oli 7 syltä leveä ja Pohjolan häitä varten pan-

tiin olutta ..7 humalan päästä" (20 : s runo), Lem-
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minkäinen puhuu ..7 sotakesästä" (26:s runo)

ja hän kiiiintiiä nurin Pohjolan käärmehisen
aidan ..7 seipähältä" (26:s runo) j. n. e. Tässä
yhteydessä on mainittava suom. sananparsi:
..7 on valehtelijan määrä". U. S:n.

Seitsenseikä ks. Vilukala.
Seitsentähti ks. Plejadit.
Seitsenvuotinen sota on se sota, jota Itä-

valta. Venäjä, Ranska, Ruotsi sekä Saksan valta-

kunta kävivät 1756-63 Preussin kuningasta Fred-
rik II: ta ja hänen liittolaistansa Englantia vas
taan. Kun Maria Teresia oli menettänyt Slee-

sian, rupesi hän Aaehenin rauhan jälkeen puu-
haamaan ministerinsä Kaunitzin avulla suurta
liittoa Fredrik II:ta vastaan saadakseen mene
tetyn maakuntansa takaisin. Venäjän keisarinna
Elisabet oli valmis auttamaan Itävaltaa, ja

Hanskankin hallitus rupesi etupäässä Pompa-
dourin markiisittaren ja tämän suosikin, minis-

teri Berni*"n vaikutuksesta kallistumaan Itäval-

lan puolelle, luopuen siten entisestä Itävallan

vastaisesta politiikastaan. Kun Fredrik TI West-
minsterissä (tammik. 1756) oli tehnyt Englannin
kanssa sopimuksen, joka tarkoitti vain kumman
kin valtion maiden puolustusta, teki Hanska
Itävallan kanssa puolustusliiton. Fredrik sai

Alamaiden Pietarissa olevalta lähettiläältä kuulla,

että Venäjä ja Itävalta aikoivat keväällä 1757

aloittaa sodan häntä vastaan, jonka johdosta hän
tiedusteli Wienin hovista, tarkoittivatko Itäval-

lan sötahankkeei häntä; mutta saatuaan vältte-

leviä vastauksia hän itse aloitti sodan, marssi-

tuttaen clok. 29 p. 60,000 miestä Saksiin, jonka
hovi- oli hänen vihollisiaan, ja pyrkien tätä tietä

Böömiin. Hän otti Dresdenin haltuunsa ja saar-

toi Saksin 17,000-miehisen armeian Pirnassa,
voitti Lobositzin luona (lokak. 1 p.) tämän
avuksi rientävän itävaltalaisjoukon, jonka jäl-

keen Saksin armeia antautui (lokak. 15 p.).

Fredrikiä syytettiin rauhanrikkomisesta ja vasta

nyt tuo suuri liittokunta lopullisesti muodostui:
sen tarkoituksena oli riistää Preussilta maita
niin. ettei sille jäisi muuta kuin Brandenburg
ja Taka-Pommeri ; Itävallan tuli saada sleesia

y. m.. Ruotsin Etu-Pommeri, Venäjän Itä-Preussi,

Ranskalle taas luvattiin osa Itävallan Alamaita.
Fredrikiin liittyi Saksan valtioista Hannover,
joka oli Englannin kuninkaan maa. Braunschweig,
Hessen-Kassel ja Sachson-Gotha, mutta Saksan
valtiopäivillä enemmistö julisti häntä vastaan
valtakunnan sodan. Hänellä itsellään oli 200,000
miehinen sotajoukko, ja hänen liittolaistensa

joukkoja oli yht. 4n.lHiO miestä: mutta vihollis

ten sotavoima oli 430,000. Fredrik aloitti kui-

tenkin sodan, hyökäten Böömiin, jos-;: sai voiton

Praagip luona Kaarle Lothringenilaisen johta-

masta itävaltalaisjoukosta (toukok. ti p. 1757 ,

Tämä vetäytyi Praagiin, jota Fredrik alkoi pii

rittai. Mutta i k nnett \ iän Praagin avuksi tulevaa

marsalkka Daunia vastaan hän kärsi tappion Ko-
linin luona (k( - ik 18 p.), ja hiuen 1 i \ t \ i n vt 1 ih-

teä Böömistä. Tappioita tuli sitten joka taholla:

ransk. joukko valtasi Hannoverin ja Eessenin
sekä pakotti Cumlierlandin herttuan koko armeia n

hajaantumaan Kloster Zevenin sopimuksessa
(syysk. 8 p.). Ruotsalaiset hyökkäsivät samaan
aikaan Pommeriin, venäläiset tunkeutuivat A.p

raksinin johdolla Itä-Preussiin, josta sotamar-
salkka Lehwaldtin, Grossjägersdorfin taistelussa

hävittyiin (elok. p.), ti\t\i l.ihtc i itävalta-

laiset ottivat haltuunsa Sleesian ja saivat voi

t <>n Moysin luona (syysk. 7 p.). Fredrik vei jouk-
konsa ranskalaisia ja heihin yhdistynyttä Saksan
valtakunnan armeiaa vastaan, sai loistavan voi-

ton Rossbachin luona (marrask. 5 p.), kulki sit-

ten pikamarssissa .'sleesiaan, jossa voitti itävä 1-

talaiset Leuthenin luona (jouluk. 5 p.) ; myöskin
venäläiset lähtivät Itä-Preussista. Kuningas Yrjö
II ei hyväksynyt Kloster-Zevenin sopimusta, vaan
lupasi hankkia uuden armeian ja antaa 1'redri-

ki lie apurahoja (4 1
/2 mii j. talaria).

Seur. v. 1758 Fredrik hyökkäsi Määriin, meni
sieltä venäläisiä vastaan, jotka olivat jälleen

vallanneet Itii Preussin ja hyökänneet Bram
burgiin, pakotti heidät Zorndorfin tappelun voi-

tettuaan 'elok. 25 p.) peräytymään, lähti sitten

Saksiin, jossa itäv. kenraali Daun voitti hänet
Sochkirchin luona (lokak. 14 p.). V:n 1758 ku-

luessa Braunsehweigin herttua Ferdinand oli kar
koittanut- ranskalaiset Hannoverista ja \Yestfa

lenista. ja kun uusi ransk. armeia tuli sinne 1759,
karkoitettiin sekin Reinin toiselle puolelle.

Vuosi 1759 oli muuten Fredrikille onneton: ve-

näläiset ja itävaltalaiset pääsivät yhtymään, ja

kun Fredrik antautui taisteluun näiden yhdis-

tettyjen voimien kanssa Kunersdorfin luona

(elok. 12 p.). kärsi hän perinpohjaisen tappion.

Venäläisten ja itävaltalaisten erimielisyys pe

lasti kuitenkin Fredrikin; v. 1760 hiin esti itii

valtalaisten ja venäläisten yhtymisen voitta-

malla Laudonin Liegnitzin luona (elok. 15 p.).

Sillävälin eräs ven. joukko pääsi Berliiniä ryös-

tämään (lokak. 9-12 p.), mutta lähti sieltä pian
pois. Fredrik taas sai haltuunsa Saksin, paitsi

Dresdeniä, Torgaun taistelun kautta (marrask.
3 p.). Mutta hänen asemansa kiivi kuitenkin h\

vin tukalaksi; sotajoukko hupeni, varat loppui-

vat, varsinkin kun Englannin uusi kuningas
Yrjö III lakkasi apurahoja suorittamasta. V.

1761 hän ei saattanut muuta kuin puolustella it-

seään, mutta elatusvarojen puute sekä itäv. ja

ven. ylipäällikön erimielisyys heikoiisi vihollis

ten toimintaa -. Haudon valloitti kuitenkin Schweid>
nitzin linnoituksen Sleesiassa (lokak. 1 p.) ja

venäläiset ottivat haltuunsa Kolbergin (jouluk.

16 p.). Lännessä Braunschv/eigin herttua tai-

teli voitokkaasti, mutta tästä ei koitunut Fred-

rikille pelastusta. Itänen asemansa oli v:n 1761
lopussa huonompi kuin milloinkaan ennen : mutta
hänet pelasti Venäjän keisarinnan Elisabetin
kuolema (tammik. 5 p- 1762), sillä tiimiin seu-

raaja Pietari 111 teki pian rauhan Preussin kanssa,
ja viiluin myöhemmin ikesäk.) liiton, luvaten an-

taa 20.000 miestä Fredrikille avuksi. Ruotsikin,
jonka joukkoja oli ollut Pommerissa, mutta joka

oli toiminul sodassa hyvin heikosti, teki rauhan
Hampurissa (toukok. 22 p.). Pietari 111 syöstiin

tosin pian hallituksesta, mutta Katariina 1 1 :kin

asettui puolueettomalle kannalle. Fredrik sai

sillavilia vcittcj.-a ltiviltalaisista, pten hm sn
taas Sleesian valtaansa: Fredrikin veli Hen-
rik prinssi sai Freibergin voiton kautta (lokak.

29 p.) Saksin haltuunsa. Kun Ranska, joka
Pariisissa teki Englannin kanssa rauhan helmik.
m p. 1763, sitoutui pysymään erillään taistelusta

Saksassa, ja kun Fredrik varusteli vankasti
uutta sotaretkeä, suostui Maria Teresia rauhaan.
joka tehtiin Eubertsburgissa (helmik. 15 p.
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1763). Mitään muutoksia ei tapahtunut, vaan
olot jäivät entiselleen: mutta Preussi oli osoit-

tanut tässä sodassa sellaista voimaa, että se nyt
täytyi tunnustaa suurvallaksi, vrt. Fredrik
II ja Preussi, [v. Ranke, „Der Ursprung des

Siebenjährigen Krieges" ; M. Lelimann, ,.Preus-

sische und österreichische Akten zur Vorge-
schichte des Siebenjährigen Krieges" (74 :s nide

julkaisua „Publikationen aus den preussischen

Staatsarchiven") ; Fredrik II, „Histoire de la

Guerre de sept ans" ; A. Schäfer, ,,Geschichte des

Siebenjährigen Krieges"; ,,Die Kriege Friedrichs

des Grossen", herausgegeben vom Grossen Gene-
ralstabe ; Masslowski, ,,Der Siebenjährige Krieg
nach russischer Darstellung"; R. "VVaddington,

..La Guerre de sept ans").] 7v. O. L.

Seitsikko, mus., seitsenhenkinen soittokunta,

ks. Torviseitsikko.
Seitskari ks. Seiskari.
Seitskär ks. Seiskari.
Seivi ja Seivin heittäymyssovinto

ks. Kainuu ja Gripenberg 1.

Seiväspuu ks. Puutavaralajit.
Seivästö (ruots. Styrsudd), kylä Kuolema

järven pitäjässä merenrannikolla; harjoittaa

suurkalastusta. S:n kalastajain avustus-
seura (liittyy paikallisosastona Suomenlahden
itäosan kalastajain avustusseuraan [ks. t.]) omis-
taa 2 pelastusasemaa, 4 venettä ; toimintavuo-
tena 1913-14 pelastettu m. m. 8 ihmistä, 71 verk-

koa (joiden arvo 715 mk.). — Ven. loisto-
majakka. L. R-nen.
Sejanus [-Ci'-], Lucius M 1 i u s, synt. Vol-

sinii'ssa n. 16 e. Kr., Rooman keisarin Tibe-

riuksen suosikki, henkivartiaväen päällikkö (prce-

fectus prcetorio). Nauttien Tiberiuksen rajatonta
luottamusta S. raivosi yksin hallitsijan läheisim-

piä omaisiakin vastaan raivatakseen itselleen

tietä valtaistuimelle. Myöskin Tiberiuksen oma
poika Drusus Cresar (ks. t.) kuoli myrkystä vai-

monsa Livian ja S:n toimesta. S :n valta kohosi
korkeimmilleen, kun keisari v. 26 j. Kr. siirtyi

Roomasta Kampanjaan ja Capri'n saarelle. Mutta
Tiberius sai tietää S:n aikeet sekä toimitti

hänelle pikaisen lopun ja rankaisi kovasti hänen
kannattajiaan 31 j. Kr. [Fr. Abraham, „Tiberius
und Seianus" (1884).] K. J. II.

Sejm ks. Puola, palsta 1112.

Sejny, piirikunnankaupunki Länsi-Venäjällä,
Suvalki'n kuvernementissa, Marilia-joen varrella

26 km itään Suvalki'sta ; 5,383 as. (1910). —
Roomal. -katolisen piispan istuin, roomal.-katoli-

nen hengellinen seminaari. — S:n tienoilla tais-

telivat vaihtelevalla menestyksellä suurvaltain
sodan aikana kevättah elia 1915 von Eichhornin
johtamat saks. ja Sieversin komentamat ven.
joukot, kunnes vihdoin viimemainitut peräy-
tyivät.

Seka-asema ks. M a a n j a k o, palsta 1458 ja
seur.

Seka-aviot, eri kirkkokuntaa tai eri uskon-
toa olevien väliset avioliitot. Kun avioliitto kato-
lisessa kirkossa on sakramentti, ei katolinen
kirkko-oikeus hyväksy avioliittoa kastamattoman
kanssa, joten tällainen uskontojen eroavaisuus
(disparitas cultus) on n. s. erottava avioeste.

Katolisen avioliitto toiseen kristilliseen tunnus-
tukseen kuuluvan kanssa edellyttää oikeastaan
erivapautusta. Siitä, mihin tunnustukseen s :ssa

syntyvät lapset ovat kastettavat, y. m. sellai-

sista seikoista on katolisella kirkolla omia mää-
räyksiään, joita eri maiden lainsäädäntö on eri

tavoin rajoittanut ja kumonnut. Evankelis-
luterilaista uskoa ja kreikkalais-katolista uskoa
tunnustavan välisessä avioliitossa syntyneet lap-

set ovat Suomen lain mukaan kastettavat isän

uskoon.

Sekainfektsioni, infektsioni (ks. t.), jossa

useampi mikro-organismilaji on osallisena tautia

synnyttämässä. Niinpä esim. kurkkumädässä voi

taudin ankara luonne riippua siitä, että kurkku-
mätäbasillien lisäksi jokin streptokokki on pääs-
syt taudin rasittamissa kudoksissa kehittymään

:

niinikään saattaa keuhkotaudissa myöskin jokin
kokkilaji saada jalansijaa tuberkelibasillin rin-

nalla. M. OB.
Sekajuna ks. Jim a.

Sekakaasu, d o w s o n-k a a s u, pääasiallisesti

kaasumoottoreissa käytetty kaasulajf, jota val-

mistetaan johtamalla vuorotellen vesihöyryä ja

ilmaa hehkuvien hiilien yli. Sisältää vetyä
n. 15 tilavuus-%, hiilimonoksidia 30%, typpeä
50% ja hiilidioksidia 5%. Kuutiometrin poltto-

arvo on n. 1,300 kilogrammakaloria. 8. S.

Sekakielet. Kaikki kielet ovat ..sekakieliä"

siinä merkityksessä, että jokainen kieli on ..lai-

naamisen" 1. ,,kielensekaannuksen" kautta toi-

sista, enemmän tai vähemmän poikkeavista kie-

listä omistanut kielivarastoa, ks. Lainat.
.,Kielensekaannuksen" laadussa saattaa olla

monta astetta: 1) lainatun kielivaraston run-

sauteen katsoen, 2) siihen tarkkuuteen katsoen,

jolla lainat noudattavat alkulähdettä (ne ovat
yleensä mukautuneet lainanottavan kielen omien
äänne- ja muiden olojen mukaan, mutta saattavat
eräissä tapauksissa, erittäin kielensekaannuksen
ollessa runsaan, pitää sangen tarkasti yhtä lai-

nanantavan kielen ominaisuuksien kanssa), sekä

3) siihen kielenelämän alaan katsoen, jolta laina-

varasto on (ne saattavat olla sanoja: ..laina

sanoja", äänneasun alalle kuuluvaa ainesta: ään-

teitä ja äännejärjestelmää, muotojärjestelmän ai-

neksia tai myös ,,merkitys"- 1. ..käännöslainoja".

s. o. kuulua n. s. ,, sisäisen kielimuodon" alalle,

ks. t.). Kaikista harvinaisinta on joka tapauk-
sessa niiden ainesten lainaaminen, jotka kuulu-

vat kielen muotojärjestelmään ; saattaa tapahtua,

että suurin osa kielen sanavarastoa on laina-

tavaraa, että äännejärjestelmä on vieraan vai-

kutuksen läpitunkema, että edelleen merkitys-

puoli on saanut voimakkaita vaikutuksia vie-

raasta kielestä, mutta että siitä huolimatta kie-

len muotorakenne, joka on ikäänkuin kielen luu-

rankona, on säilyttänyt tunnusmerkillisen luon-

teensa (esim. englannin tai liivin kieli). Tällä-

kään asteella olevaa kieltä ei näytä olevan syviä,

niinkuin useat tutkijat tekevät, katsoa selväkie-

leksi sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä tä

ten ei olisi mahdollista osoittaa mitään rajaa

s:n ja ei-s:n välillä; aivan ilman epäilystä on
— juuri muotorakenteensa ja historiallisen ke-

llityksensä perustalla esim. englannin kieli

katsottava germaanilaiseksi kieleksi (huoli-

matta sen erittäin runsaasta nmiaanilaisesta

kielivarastosta), samoin liivin kieli suomalais-

ugrilaiseksi, vieläpä nimenomaan itämerensuoma-
laiseksi kieleksi (vaikka se on ollut suunnattoman
lättiläisen vaikutuksen alaisena). Mutta koska
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kuitenkin muotorakenteeseenkin kuuluvain asiain

lainaamista on tapahtunut, niin on teoreett isesti

mahdollista, että muotorakenteen lainaaminen
jatkuu aina sille asteelle, että muotojärjestelmä

jo puoleksi tai olennaiseksi osaksi on uunitta

uut alkuperäisen luonteensa ja saanut vieraan

leiman. Jos kerran muotorakenne on kielisuku-

laisuuden ratkaisevin todistin, niin siis maini
tulle asteelle ehtinyttä kieltä olisi -anottava seka

kieleksi sanan varsi naisessa merkityksessä; s:n

periaatteellista mahdollisuutta sii> ei saattane

kieltää, niinkuin monesti od tehty. Vaikeampi
on osoittaa s :stä varmoja tosiasiallisin esimerk
kejii. jotka selvästi eroisivat sellaisista run-

saasti vierasta ainesta siä ilt w i-t i kielista joilla

kuitenkin on varma ominaisleimansa. Toden-
näköisesti ovat tämmöisiksi esimerkeiksi katsoi

taval Taka Intian yksitavuisel kielet, jotkaosoit-

t a \ > t ihmeellistä yhtäläisyyttä, aivan teista ra-

kennetta olevien Etu-Intian khervari- eli kolari

kielten kanssa: huomattava on, että -:n synty-

niinen onkin erikoisesti mahdollinen juuri yksi

tavuisuusasteella. missä varsinaisesti n. s. ulko-

naista kielimuotoa puuttuu, S :inä pidettävät oval

myös eri lajit n. s. kreolin kieltä, jotka ovat syn-

tyneet romaanilaisten kielten (etenkin portugalin)

tai myös hollannin tai englannin ja aasialaisten.

afrikkalaisten tai ameriikkalaisten alkuasukasten
kielen sekoituksesta. Omituisen lajin s:iä -

jota viimeksimainitut kielet lähenevät -— muo-
dostavat sellaiset, jotka eri kieltä puhuvien kes-

ken ovat syntynee! keskinäisen ymmärtämisen
välttämättömyydestä, ja joita käytetään välitys-

kielinä mutta eivät ole minkään varsinaisen

kieliyhteisön omaisuutena. esim. pidgin- 1.

pigeon-englanti Itä-Aasiassa, joka on sekoitusta

englannin sekä kiinan ja muista aasialaisista

kielistä (ks. t.), „chinook-kauppakieli" Oregonissa

j. n. e. [Kirjallisuutta: ks. T, a in at; vrt.

lisäksi: II. Schuchardt, ,,Kreolisehe Studien"
T-TX (1882-91): Setälä, ..Zur frage nach der

verwandtsch. der finn.-ugr. u. samojed. sprachen"
(siv. 6-18).J /:. \. S.

Sekakuoro on laulukunta, johon kuuluu sekä

nais- että mieslaulajia. Kumpaisetkin ryhmittj

vät 2 ääneen: sopraanot ja altot, tenorit ja bas-

sot (ks. n.). Paitsi 4-äänistä s. -laulua tavataan

myös 5-äänistä (16:nnella vuosis. eniten käytettj

muoto i ja 6-äänistä, harvoin 3-äänistä. .los ään-

ten lukumäärä on 8 tahi siläkin suurempi, muut-
tuu esitys tav. kaksikuoroiseksi. S. -kirjallisuu-

teen kuuluu runsaat määrät mitä arvokkaimpia
sävelteoksia. /. K.

Sekalaji ks. S e k as iki ö.

Sekalanta ks. K o m p o s t i.

Sekaluku, kokonaisluvun ja murtoluvun
-muina. Esim. 3-|- 4

/5 . merkitään 3 */b j«a lausu-

taan: kolme kokonaista ja neljä viidennestä (vii-

dettä osaa).

Sekamarjat k s. Tutti f r u 1 1 i.

Sekametsä, metsä, jonka muodostaa kaksi tai

useampia puulajeja, vastakohtana puhtaalle
metsälle, jonka muodostaa ainoastaan yksi puu-

laji. Luonnonmetsät, jotka oval säilyneet ihmis-

käden koskematta, ovat karulla maaperällä ja

ankarassa ilmastossa miltei poikkeuksetta puh

taita metsiä; mitä suotuisammat sitävastoin

ilmasto- ja maaperäsuhteel ovat metsänkasvulle,
sitä vallit -evanunat ja myös laj i rikkaa minät

ovat s:t. Tyypillisimpiä s:iä ovat kuuman ilman-
alan sadeseutujen metsät, n. s. aarniometsät.

joissa vähäisellä alalla voidaan tavata satojakin

eri puulajeja (vrt. Metsä sekä liitekuva

M e t s ä j a metsätalous TT). Meidän maas
samme, kuten yleensäkin pohjoisessa, ovat puh-
taal metsäl ennen olleet vallitsevina, mutta sen-

jaikeen kuin ihmiskäsi on sekaantunul luonnon
talouteen, ovat metsäl vähitellen muuttuneet
s:ik>i. niin että täysin puhtaita metsiä on enää
pääasiallisesti vain kaikkein karuimmilla kasvu-

paikoilla. Alkuperäisestä s-.iä ovat meillä luulta

vasti ainoastaan lihavimpien lehtomaiden metsät.

Metsätaloudessa suosittiin ennen enimmäkseen
puhtaita metsiä, kunnes mielipiteet 1880-luvulla,

etupäässä saks. metsänhoitomiehen K. Gayerin
julkaiseman teoksen ..Der gemisehte Wald" vai

kutuksesta, alkoivat kääntyä s: ien puolelle.

Niitä pidettiin luonnonmukaisempina kuin puh
taita metsiä ja väitettiin, että ne tuottavat

suuremman puumäärän ja monipuolisempaa sekä

teknillisesti arvokkaampaa tavaraa, että ne säi

ryvät paremmin sieni-, hyönteis-, kulo- y. m.

vahingoilta, että ne ovat taloudellisesti varmem-
pia j. n. e. Myöhemmin on tultu huomaamaan,
että s: ien etuja on melkoisesti liioiteltu ja että

s:illä on huomattavat varjopuolensakin, mutta
yhä edelleenkin niillä on paljon puoltajia.

Ollakseen tuottava s:n-kasvatus vaatii hyvää
maaperää ja huolellista sekä taitavaa hoitoa.

Meillä, missä metsämaa suurimmaksi (»aksi on
karua ja metsätalous vielä ekstensiivistä, ei s : n -

kasvatuksella sentähden ole suuria edellytyksiä.

S:iä on maassamme kuitenkin enemmän kuin

puhtaita metsiä. Yleisin s.-muoto meillä on

männyn, kuusen, koivun ja harmaan lepän muo
dostama; varsinkin hakamaiden metsät oval

juuri tällaisia s :iä. Miltei kaikkialla ne oval

huonosti hoidettuja ja tuottavat siitä syystä

hyvin vähiin. Verraten yleinen on kuusen ja

koivun s., joka on edullisempi kuin puhdas
koivumetsä, ja vielä yleisempi männyn ja kuu-
sen s., joka. männyn ollessa pääpuulajina ja

kuusen alikasvuna, hyvällä maaperällä tuottaa

parempaa mäntypuuta ja suuremman puumäärän
kuin puhdas männikkö. Hyviä tuloksia näyttää
antavan myöskin sellainen lehtikuusen ja kuu
sen s., jossa lehtikuusi on pääpuulajina ja kuusi

alikasvuna. Seuduilla, missä kulovalkea, hyöntei-

set tai joku muu vaara erikoisesti uhkaa metsää,
voidaan t ii 1 ii vaaraa vähentää sekoittamalla met-

sään vaaralle vähemmän altista puulajia. Pien-

tilallisille, joiden tulee saada useinkin sangen
vähäisestä metsästään kaikenlaatuista tarve-

puuta, ovat s:t sopivampia kuin puhtaat metsät.

[A. K. Cajander, ..Onko metsää kasvatettava

sekametsänä?" (Metsätalouden, aikakausk. 1914).]

L. I-o.

Sekamielisyys vastaa sellaisia mielisairaus

tiloja, jotka psykiatriassa tunnetaan amen-
tian ja deliriumin nimellä (ks. n.).

/:. Th-n.)

Sekamuoto ks. S e k a s i k i ö.

Sekantti dat. scctVrc = leikata) 1. leik-
kaaja, suora viiva, joka leikkaa käyrää viivaa

kahdessa tai useammassa pisteessä. Kahden sel-

laisen pisteen Välistä janaa -anotaan jän-
teeksi. Trigonometriassa -anotaan cosinin

iin erssia rvoa - :ksi.
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Sekarehu, korsivilja- ja palkokasveja sekaisin

viljelemällä saatu rehu, jota ruokitaan eläimille

joko vihantana tai heinäksi kuivattuna. Ylei-

simmin käytetään sekoituksessa kauraa ja her-

nettä tai vikkeriä tai molempia viimeksi maini-

tulta (herne- ja vikkerikaura, juhannusruis,

y. m.). Ohraakin käytetään joskus kauran ohella.

Sitä pidetään karkeiden vihneidensä vuoksi kui-

tenkin jonkun verran sopimattomana. S:ua voi-

daan edullisesti viljellä siemenen verraten kor-

kean hinnan vuoksi ainoastaan hyvässä muok-
kauskunnossa ja kasvuvoimassa olevalla maalla,

josta saadaan tarpeeksi runsas sato. Sopivissa

oloissa voi sitä viljellä kesannossa (puolikesanto)

ja vähentää näin kesannoimiskustannuksia. S. si-

sältää suhteellisen paljon proteiiniaineita ja on
sen vuoksi arvokasta rehua kotieläimille. Missä
lypsykarjaa ruokitaan kesälläkin navetassa, siellä

on s:n viljelys aivan välttämätön. J. F. S.

Sekarodut i h m i s k vi n n a s s a. kahden t.

useamman ihmisrodun sekoituksesta syntyneet
ihmisryhmät, kansat t. suuremmat kansaryhmät.
Siilien katsoen, ettei yhtenäistä, selvää rotu-

jaoitelmaa ole voitu laatia (vrt. Ihminen) ja

ettei vielä paljoakaan varmaa tiedetä rotujen

alkuperästä, iästä ja suhteesta toisiinsa, jää

enemmän t. vähemmän epäselväksi mitä kansoja
t. kansaryhmiä todellisuudessa on pidettävä aiko-

jen kuluessa jo vakiintuneiden rotujen sekoi-

tuksesta syntyneinä. S. nimityksellä tarkoitetaan

sen vuoksi tavallisessa puheessa nykyisten var-

sinaisten päärotujen (etenkin eri väristen)

sekaannuksesta syntyneitä t. syntyviä isompia t.

pienempiä ihmisryhmiä. Tällaisia sekamuotoja on
epäilemättä syntynyt kaikkialla, missä eri rodut
ovat joutuneet toistensa kanssa kosketuksiin,

ristisiitos on nim. osoittautunut mahdolliseksi

kaikkien ihmisrotujen välillä, ja syntyneet seka-

sikiöt ovat lisääntymiskykyisiä. Lukumäärältään
huomattavimmat ovat valkoihoisten ja intiaanien

sekoituksesta syntyneet mestitsit (ks. t.) ja

valkoihoisten ja neekerien sekarotu, mulatit
(ks. t.l. Yalko-ihoisten ja mulattien jälkeläiset

ovat t e r z e r o n e j a. intiaanien ja neekerien
chinoja (Perussa), neekerien ja mulattien
samboja, eurooppalaisten ja erinäisten aas.

kansojen euraasialaisia j. n. e. ; nimi-
tykset vaihtelevat hyvin eri seuduissa. — S:n
ruumiillisista ja henkisistä ominaisuuksista ei

tietysti voi mitään yleistä sanoa. Usein esitetty

väite, että s:ssa erikoisesti yhdistyisivät kanta-
rotujen huonot ominaisuudet, ei sellaisenaan

pitäne paikkaansa. Nykyaikainen mendelistinen
perinnöllisyystutkimus on tosin ihmisrotuihin
nähden . vielä alussaan, mutta Mendelin periy-

tymissäännön paikkansapitäväisyys on kuitenkin
jo lukuisissa tapauksissa voitu todeta (vrt.

Perinnöllisyys). Ruumiillisiin ominaisuuk-
siin nähden on näissä tutkimuksissa m. m. luultu

huomatun, että domineeraavat. vallitsevat ominai-
suudet ovat katsottavat ihmissuvun kehityksessä
alkuperäisemmiksi. vanhemmiksi, ja tämän
mukaisesti on väitetty. että ruskeaihoinen.
kihara- (villa-) tukkainen ihminen olisi jonkin-
lainen ihmisen perustyyppi, (ks. muuten I h m i-

n e n.) — vrt. Perinnöllisyys, Risti-
siitos, Rotu ja Sekasikiö. (I. V-s.)

Sekasiitos = r i s t i s i i t o s (ks. t.)

.

Sekasikiö 1. sek a m u o t o. b a s t a r d i.

h y b r i d i, ristisiitoksen tuloksena syntynyt
eliö. Sen mukaan, minkälaisiin eri systemaatti-
siin ryhmiin s:n vanhempien katsotaan kuulu-
van, puhutaan sekalajista, sekarodusta,
sekamuu liuoksesta j. n. e. S:iden syn-

tymisen mahdollisuudesta ks. Ristisiitos ja

Siitos. Vanhempien ominaisuuksien esiinty-

mistä s:issä ja näiden jälkeläisissä (etenkin

saman lajin rotujen t. muiden alaryhmäin väli-

siin sekamuotoihin nähden) on etupäässä men-
delistinen tutkimus selvittänyt (ks. Perinnöl-
lisyys). Selvien lajien välisiä s:itä on tois-

taiseksi tässä suhteessa tutkittu vähemmän. Jat-

kuvia tutkimuksia vaikeuttaa suuresti se, että

laji-s:iden keskinäinen hedelmällisyys on yleensä
hyvin vähäinen, useimmiten nähtävästi kokonaan
puuttuva (tämän syistä ks. Siitos). Yleisempi
on hedelmällisyys s:n ja kantalajien välillä. Ulko-
puolisiin ominaisuuksiin nähden laji-s:t yleensä

näyttävät olevan vanhempiensa keskivälillä, s. o.

näyttävät perivän jotenkin yhtä paljon kummal-
takin vanhemmalta. — Sen lisäksi, mitä s:istä

on esitetty artikkeleissa Perinnöllisy y s.

Ristisiitos ja Siitos (ks. n.), mainitta-

koon tässä vain esimerkkejä selvien lajien
välisistä s:istä.

Eläimet. Selkärangattomien keskuudessa
luonnossa syntyneet s:t näyttävät olevan hyvin
harvinaisia. Kokeellisesti niitä sensijaan kyllä

on saatu aikaan, useasti esim. piikkinahkaisten,

m. m. eri merisiililajien, vieläpä merisiilien ja

meritähtienkin kesken, joskaan toukkia ei ole

voitu kehittää täysikasvuisiksi saakka. Samoin
on kokeellisesti saatu syntymään s:itä eräiden

nilviäislajien välillä, ja arvellaan niitä voivan

esiintyä luonnossakin. Niveljalkaisten keskuu-

dessa on luultu huomatun m. m. eräiden Cyelops-

äyriäisten välisiä s:itä, mutta kokeellisesti ei

tätä liene vielä todettu. Hyönteis-s : itä tunne-

taan luonnosta in. m. kahden verkkosiipisen vä-

lillä; Ameriikassa näyttää niitä samoin esiin-

tyvän kahden heinäsirkkalajin välillä ja Egyp-
tissä luullaan tavallisen mehiläisen ja erään toi-

sen mehiläislajin risteytyvän. Parittelua eri

lajien välillä on luonnossa lisäksi huomattu m. m.

kovakuoriaisten ja sudenkorentojen keskuudessa,

mutta aivan varmoja s:itä ei toistaiseksi tun-

neta. Perhoslajien s:itä sensijaan tunnetaan run-

saasti, ainakin yli 100, useimmat kyllä kokeelli-

sesti aikaansaatuja (meillä H. Federley). Ylei-

semmin näyttää s :itä esiintyvän selkäran-
kaisten joukossa. Lukuisista, etenkin kokeel-

lisesti aikaansaaduista kala-s:istä mainittakoon

esim. taimen X nieriä (koiras tässä ja seuraavassa

mainittu ensiksi), purolohix nieriä, purolohix
merilohi (s :n munat kehittyivät puhdassiitok-

sessakin), kultakalax karppi, karppiX suutari,

kiiskiX ahven (molempiin suuntiin; tavattu myös
luonnossa). Sammakkoeläinten keskuudessa on

s:itä saatu kehittymään m. m. kahden Rana-
lajin välillä. Matelijoista tunnetaan Laarin
s:itä. Lintujen joukosta tunnetaan runsaasti

s:itä, etenkin sorsa- ja kanalintujen ryhmistä.

Lintu-s:istä mainittakoon: tavix telkkä (isää

muistuttava), isojoutseux harmaa hanhi (etu-

päässä äitiä muistuttava), kana (kukko) xkalk
kuna. riikinkukkox helmikana, helmikana x kana

(molempiin suuntiin), riikinkukkox kana, koti-

kukkoX fasaani, fasaani xteiri, teirixmetso
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(korpimetso; ks. t.), teirix riekko (riekkoteiri,

ks. Riekkometso), metsoxriekko (riekko-

metso, ks. t.). metsäpyyx riekko (riekkopyy, ks.

Riekkometso). teirixmetsäpyj (pyyteiri, ei

varmasti meillä tavattu), teirixkana (s : iden

väitetään olevan keskenään hedelmällisiä); van-

hempien tietojen mukaan olisi ankan ja kanan
kin ristisiitos onnistunut, ja muuten ankkaa
muistuttavalla s:llä oli ollut kanan jalat (tieto

kaivannee tarkistusta). Nisäkkäiden joukosta

tunnetaan lukuisia la j is : itä. ei kuitenkaan lii

heskään kaikista ryhmistä, esimerkkejä: aasix
seebra (ja päinvastoin), hevonenxaasi (muuli
aasi. ks. t.) ja aasixhevonen (muuli. ks. t. : poik-

keaa huomattavasti muuliaasista), seebra> hevo
nen (ja päinvastoin), myös hevosen ja aasix seeb-

r.iii ristisiitos on onnistunut (tritogeninen s.),

kameli xdromedari (1- ja 2-kyttyräisiä poikasia)

,

gemssix vuohi, vuohi \ lammas, jänisX kaniini
(ja päinvastoin, s: iden, leporidien vii it et ään ole-

van lisääntymiskykyisiä keskenään), tavallinen

jänisX rusakkojänis (myös luonnossa)', jääkarhu
Xmaakarhu (muistuttaa molempia): koiran risti-

siitoksessa suden, sakaalin ja ketun kanssa syn-

tyneet -:t ovat lisääntymiskykyisiä, mutta mai-
nitut villieläimet lienevät kaikki koirarotujen
esivanhempiin luettavia, joten ei ole kysymyk-
sessä varsinainen eri lajien välinen ristisiitos;

lei jona x tiikeri (m. m. Ha<renbeekin eläintarhassa,

vanhempiaan suurempia, ominaisuuksiltaan mo-
lempia muistuttavia)

; myös useiden apinalajien

s :itä tunnetaan eläintarhoista. [Przibram, „Expe
rimental-Zoologie. Phylogenese" (1010).] I.V-a.
Kasvit. Ristisiitos on kasveilla vapaassa-

kin luonnossa verraten yleinen ilmiö ja saadaan
monessa suvussa kokeellisesti helposti aikaan.

Varsinkin suvut Salix (meilläkin hyvin usein),

Dianthu8, Vioin. Uieracium y. m. ovat tunnet-

tuja niissä yleisistä S:istä. Eri sukujen kesken
s :t ovat harvinaisia. Kuitenkin tunnetaan esim.

s:itä SileneXLychnis, TriticumxElymus, Triti-

cuntxFecfil'- Triticum^JEgilops, samoin muuta-
mista kämmekkäissuvuista. Eri heimojen kesken
ei s:itä ole huomattu. Toiset s:istii ovat kiitok-

seen kyvyttömiä, toisel kykeneviä, jopa voivat

eräät risteytyä toisten vieraiden s: iden kanssa,
joten syntyy monenkertaisia s:itii (pajuilla keino-

tekoisesti 6:stakin kantalajista). Sanikkaisilla,

sammalilla ja levillä tavataan joskus s:itä.

Luonnontieteellisen alueemme putkilokasx istosta

tunnetaan noin 150 s:ötä. Ymppäysseka-
sikiö (Pfropfhybrid) on ~:iitii muistuttava, kah-

den eri kasvilajin kasvullinen yhdistys, joka

eräillä kasveilla, joskus sattumalta -vntvv ymp
päyshaavassa. Tunnettu esimerkki un Cytisus
\(l(inii. Osa kasvista helposti palautuu milloin

toiseksi miiluin loiseksi kantalajeista. Mikään
todellinen -. -e ei ole. Seikkaa ei ole vielä täy-

dellisesti voitu ymmärtää, multa voidaan jo

useissa tapauksissa parhaiten selittää otaksu-

malla, että kasvit ovat ymppäys-s :ssä aivankuin
sisäkkäin, synnyttäen yhteisesti molempien väli-

muodon, joka ulkonaisesti muistuttaa s:ötii ja

jolla toisinaan sattumalta joku elin. jonka syn-

tymiseen vain toinen kantakasvoista antia -..

luja, kuuluukin vain toiselle lajille. Siemenestä
kasvaa vain toinen kantalajeista. (K. h.)

Sekatartunta ks. S e k a i n f e k t s i o n i.

Sekavilja ks. S e k u 1 i.

Sekeli 1. sikli (hepr. seqel), paino ja raha.

Täyspainoinen s. sisälsi 20 geraa ja 50 s. muo-
dostivat miinen (Hes. 45i2). Tämä s. on laskettu

16,37 g:ksi, jotavastoin tavallinen liopea-s. painoi

vain 14,5s g. Paitsi 1 s:n oli myös Vi ja- 1U S:n
rahoja il Moo>. J4 L..>, 1 Sam. 98 ). 2 Sam. 14...,,

mainittu ..kuninkaallinen s." on babyl. paino ja

vastannee täyspainoista s:iä; samoin 2 Moo- ai,

mainittu ..pyhä s." 3,000 s:iä muodosti talentin

(2 Moos. :'>825 seur.). S. vastannee n. :'. Smk:aa.
.1. F. Po.

Sekhmet (egypt., = ..mahtava*'!. Memfiksessä
pi Iveltu Leijonanpäinen sodan. jumalatar. K.'1-i.

Sekki (ransk. cheque), osoitus, maksuosoitus,
etenkin pankkiosoitus. Useimmissa sivistysmaissa
on annettu erityisiä s.-lakeja, jotka keskenään
ovat suuresti eriäviä. Niiden mukaan ,;. eroaa
tavallisesta maksuosoituksesta paitsi siinä, että

s :lle on annettu vekselioikeutta lähentelevä voima.
tavallisesti ehdolla, että -. ennen lyhyen juoksu-

ajan päättymistä esitetään lunastettavaksi, jol-

loin s:n saajalla on s:n antajaa vastaan vekseli-

velkojan oikeutta muistuttava ankara s.-oikeus,

toisinaan siinäkin, että s:ii voi kirjoittaa ainoas-

taan rahalaitoksen lunastettavaksi (varsinainen

pankkiosoitus 1. -sekki), toisinaan sillä lisämä?
räyksellä, että on säädetty rangaistus, jos s:n
antaja t rasseeraa s:llä. vaikka hänellä sillä haa
vaa ei ole käytettävissä varoja siellä, missä -

on maksettavaksi kirjoitettu, sekit monessa muussa
suhteessa. S. saattaa olla maksettava käteisellä

esittäjälle, tai on sen määrästä ainoastaan hyvi
t et lii vii hänen tiliään siinä laitoksessa, jos-a -e

esitetään. Viimemainitussa tapauksessa ei s:iä

toisinaan voi siirtää muuta kuin kerran toiselle

rahalaitokselle, jonka perittäväksi se jätetään.

Englannissa hyvitetään aina tiliii s:stä. jonka
poikki vinoon etupuolella on vedetty kaksi yh-
densuuntaista viivaa ja niiden väliin kirjoitettu

joko pelkästään sanat: and Company t. & Co. jol-

loin mikä rahalaitos hyvänsä voi periä rahat, tai

pankin nimi ynnä samat sanat, jolloin s:stä hy-

vitetään ainoastaan tuon pankin tiliii. Käytäntö
on sallinut peruuttaa hyvitysmääräyksen s:iin

kirjoitetulla ja allekirjoitetulla maksumääräyk-
sellä, josta on ollut seurauksena monilukuisia
kirjevarkauksia ja väärennyksiä. Saksan valta

kunnanpankin valkoiset s:1 sisältäväl maksu
määräyksen, punaiset hyvitysmääräyksen, mutta
merkinnällä n/ur zur Verrechnung (ainoastaan
hyvitettäväksi) voi edellisenkin muuttaa tilillä

hyvitettäväksi. - Meidän lakimme ei tee mitään
eroa pankkiosoituksen ja muun maksuosoi
t n k s e n välillä. S:n voi meillä siirtää kuinka
monta kertaa tahansa, mutta jos esittäjä ei saa

maksua assignataarilta, ei hänellä s:n nojalla ole

takautumisoikeutta muihin kuin osoituksen an-

tajaan (Ulosottolain voimaanpanoasetuksen 14§).
Eri asia on sitten, onko viimeisellä siirronsaa

jalla siirron perusteena olevan oikeussuhteen no-

jalla oikeus pitäytyä edeltäjäänsä Juoksuaikaa
ei ole määrätty eikä rajoitettu, joten täytyy kat,-

soa s:n vanhenevan vasta tavallisen vanhene-
Tnisajan. lo vuoden, kuluttua. §:n käsitteeseen

yleensä kuuluu, että se on kirjoitettava esitel

i ie- i lunastettavaksij mutta meillä m 1 e ik i m
suhteessa ole nimenomaista määräystä. Job ; :ii«

ei lunasteta, juoksee sille kuuden prosentin korko,
paitsi jos osoituskirjan saaja mi syypää -iihen.
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,, ettei maksu ole oikeassa ajassa tapahtunut'', esim.

esittämällä juoksevan 5:n niin myöhään, että an-

tajan tili on väliajalla ehtinyt tyhjentyä. S. on
meillä selvä luoton, ei maksun väline, kuten se

saattaa olla siellä, missä sillä on ankara &.-

voima, joten s:n antaja tai siirtäjä vapautuu vas-

tuusta vasta, kun esittäjä on siitä saanut mak-
suu. Saatavan kuittaaminen s:n nojalla on niin-

muodoin ennenaikaista, vrt. Pankki. El. K.
Sekkikuitti, painetusta kuittilomakekirjasta

irtirevittävä kuitti, jonka kanta jää kuitiuanta-

jalle.

Sekoituskone ks. Laastinsekoituskone.
Sekoituslasku ks. Alligatsionilasku.
Sekoitusviljelys, maan viljeleminen sekoitta-

malla siihen toisia maalajeja tarkoituksella

parantaa sen fysikaalisia ja kemiallisia ominai-

suuksia. Nimitystä käytetään erityisesti merkit-

semään suon viljelemistä polttamatta, mutta
sekoittamalla siihen savea tai hiekkaa maan
parannusaineeksi. J. F. 8.

Sekovarsi (thallus), kasvullinen osa niillä

kasveilla, joilla ei voida kasvitieteellisesti erot-

taa 3 :ea morfologista pääelintä: vartta, lehtiä

ja juuria. S. on levillä, sienillä, jäkälillä ja

eräillä maksasammalilla. Sammalien itiöpolvi ja

sanikkaisten suvullinen polvi ovat samaten aina

s:n muodostamat. Alempienkin kasvien (levien)

joukossa on jo muotoja, joilla voi puhua var-

resta, lehdistä j. n. e. Samaten on korkeampia
kasveja, joilla surkastumisilmiönä on s. K. L.

Sekovartiset (Thallophyta), kasvit, joilla on
sekovarsi. vrt. C o r m o p h y t a. K. L.

Sekreetti (lat. secr&tus < sece'rtiere - erottaa),

salainen; salainen sinetti; ruhtinaan yksityis-

sinetti; lääket., erite (esim. mahaneste).

Sekreetti-deputatsioni (ks. Sekreetti),
Ruotsissa vapaudenajalla esiintynyt valtiopäivä-

valiokunta, asetettu ensi kerran 1723, jäseniä 30.

Aluksi s:n asiana oli tarkastaa kaikki neu-

vosto- ja kabinettipöytäkirjat, ulkopolitiikkaa

koskevat yhdessä sekreettivaliokunnan kanssa,

sittemmin sen tehtäväksi tuli käsitellä virka-

nimitysasioita, m. m. virkahakemuksia ja -vali-

tuksia. K. W. R.

Sekreettivaliokunta (ks. Sekreetti) 1. sa-

lainen valiokunta, tärkeimpiä, salaisina

pidetyitä asioita käsittelevä valtiopäivävalio-

kunta Ruotsissa aikaisempina aikoina. S. oli

alkuisin jo 1600-luvun ensi vuosikymmeniltä.
Aluksi sillä oli pohdittavana ulkopoliittisia,

mutta sittemmin myös sisäpoliittisia asioita. Hal-

litus jätti sille esityksiä ja neuvotteli sen

kanssa, ja sen päätöksillä oli sama pätevyys kuin
valtiopäiväpäätöksillä. Jäsenet valittiin tav. kol-

mesta ylemmästä säädystä, mutta joskus oli nii-

den joukossa talonpoikiakin. Itsevaltiuden ajalla

s. tuli varsinaiseksi valtiopäivätyön keskustaksi,

ja vapauden ajalla se sai vielä tärkeämmän ase-

man. Paitsi että sillä oli monissa tapauksissa
päätäntöoikeus, se teki toisinaan päätöksiä val-

tuuksiensa ulkopuolellakin olevissa asioissa sää-

tyjen antamista ohjeista välittämättä. Tavalli-

sesti s. myös kokoonpani valtiopäiväpäätökset.

Sen jäsenluku oli hyvin suuri, niin että se vas-

tasi kolmea neljää myöhemmän ajan valtiopäivä-

valiokuntaa. A'. W, H.

Sekretariaatti (ransk. secrelaire = sihteeri,

ks. t.), sihteeristö, sihlcerinvirasto.

Sekretsioni (lat. secr^tus - erotettu, < 8ece'r-

nere - erottaa) , eritys (ks. t.).

Sekretsionicysta (ks. Sekretsioni ja

C y s t a) ks. A t e r o m i.

Sekretääri (ransk. secretuire), kirjoituspöytä.

Seksa (ruots. sexa), ravintolassa syöty pieneh-

kön seuran ilta-ateria.

Seksagesima (lat. sex<ige'simus - kuudeskym-
menes), kahdeksas sunnuntai ennen pääsiäistä,

Seksagesimaalinen jako (lat. sexage" simus -

kuudeskymmenes), kokonaisen jakaminen 60 yhtä-

suureen osaan, näiden jako jälleen 60 aliosaau

j. n. e. — Laskutaidon kehittymättömyys pakotti

muinaiskansoja laskujen helpottamiseksi järjestä-

mään mittojensa ja rahojensa jaon niin havain-
nolliseksi kuin suinkin ja sovelluttamaan jaka-

miseen yhtenäistä menettelytapaa. Valittiin joku
sopiva, jaollinen luku (4; 12; 60), jonka tuli

ilmaista, moneenko osaan mitan ja sen osien jako
kulloinkin oli suoritettava." Niin ovat menetelleet

assyrialaiset, kaldealaiset ja babylonialaiset.

Viimemain. kansa on keksinyt seikkaperäisim-

inän ja harkituiminan s:n j :n. Jaettiin ei ainoas-

taan mitat ja rahat, vaan myöskin tähtitieteel

lisiii tutkimuksia varten asteet taivaalla ja tunnit

sekä niiden osat, vieläpä historialliset ajanjaksot-

kin tämän periaatteen mukaan. Murto-osat lau-

suttiin samoin seksagesimaalisesti. Esim. murto-
luvut V»i Va. V*. Vs • • merkittiin luvuilla 30, 20.

15, 12... Ptolemaios oli ensimäinen kreik. tähti-

tieteilijä, joka opittuaan itämaalaisten seksa-

gesimaalisen murtolukulaskun, johdonmukaisesti

käytti sitä tähtitieteellisiin laskelmiin. Siitä pi-

täen seksagesimaalimurtolukujen käyttö, huoli-

matta monimutkaisuudestaan ja hankaluudestaan,
vallitsi matemaatikkojen ja tähtitieteilijöiden las-

kelmissa 16:nnelle vuosis. asti, jolloin Stevinin

keksimät kvmmenmurtoluvut tulivat niiden sijalle.

V. 8:>t.

Seksna [-ä'J, joki Venäjällä, Novgorodin ja

Jaroslavin kuvernemeuteissa, Volgan lisäjoki vas.,

alkaa Valgetjärvestä, virtaa eteläistä pääsuun-

taa, laskee Volgaan vastapäätä Eybinskiä; 434

km. Leveys vaihtelee 80-250 m. Ylempänä ran-

nat laakeita, heinää kasvavia, alempana korkeam-
pia, metsäisiä. Perkauksilla ja sulkujen avulla

tehty kuljettavaksi pitkin pituuttaan; tärkeä

osa Marian kanavan (ks. t.) vesitieverkossa

;

jäässä 5 kk. vuodessa. Suurimmat, kulkukelpoi-

set lisäjoet: Vostotsnaja Kovza, Suda oik., So-

goza vas. — S:n ja sen lisäjokien varsilla har-

mitetaan huomattavaa puulaivarakennusta.
E. E. K.

Sekstantti (lat. scxtus = kuudes). 1. Ympyrän
6 :s osa. — 2. K u v a s t i n k o j e, p e i 1 i-s., koje

kulmamittausta varten. Ympyränsektorin muotoi-

sella, 60° :n kaaren sisältävällä laitteella on kiin-

teä kiikari (f) ja kiin-

teä peili (s). Toista pei-

liä (s') voidaan kier-

tää kärkipisteen ympäri,

kiertymisen suuruus lue-

taan varren n päässä ole-

van noonion avulla aste-

osiin jaetulla kaarella.

Peilissä s OD ainoastaan

alapuoli kuvastava, ylä-

puoli on Läpinäkyvä. Kii-

kariin tulee valonsäteitä (S.H.) Sekstantti



1051 Sekstetti—Sekundääri rata 1052

sekä suoraan paikasta S että kahdesti kuvastuen
paikasta 8'. Joa peilitasot ovat yhdensuuntaisia,
tulee kiikariin sama kuva sekä suoraan ettS kali

den kuvastumisen jälkeen. Muissa tapauksissa on

heijastuslain mukaan kulma niiden valonsäteiden

välillä, jotka eri teitä tullen yhtyvät kiikarin

näköpiirissä, kaksi kertaa se kulma, jonka peilien

tasol muodostaval keskenään. Kahden taivaan-

kappaleen välisen kulman määräämistä varten

tulee siis siirtää vartta n siten, että kiikarissa

molemmat taivaankappaleet yhtyvät. Kaarella

luettu kulma kaksinkertaisena iit>e asiassa* ovat
sekstantin kaaren jako-osat puolet tavallisista,

joten kertominen kahdella säästyy) ilmaisee hae-

tun kulman. S:ia käytetään etupäässä merellä
[Kiikan- ja a ja nmää räyksiin. - 3. 1'ieiii tähti-

kuvio eteläisellä taivaanpallopuoliskolla Jalopeu
ran tähtikuviosta etelään. Loistavin tähti on
suuruutta 4.5. //. /.'.

Sekstetti (lat. sextus = kuudes) , kuuden solis-

tin esitettävä (laulu- tahi soitin) sävellys.

Seksti (lat. sextus = kuudes) , mus. 1. Asteikon
6:s aste. — 2. Sävelsuhde, joka laajuudeltaan yas

taa suhdetta 1 :sen ja 6:nnen asteen viilillä. Laa-
dultaan s:t ovat ..suuria", ..pieniä" ja »ylinouse
via" (ks. Intervalli). — S. -soi utu. ks. K ä ä n

n ö s. /. K.

Sekstiljoona dat. se# = kuusi), kymmenen 36:s
potenssi, siis luku, joka kirjoitetaan 1 :llä ja sen

perään liitetyllä 36 nollalla.

Sekstoli 1. kuusikas (lat. sex = kuusi),

mus., kuuteen samanpituiseen osaan jaettu sävel-

yksikkö, joka tämmöisessä muodossa tilapäisesti

esiintyy säännöllisen 4-iakoisuutensa ohella, s.

merkitään 6:n numerolla rrfm S. ei ole = 2

triolia ik-. t.i. vaan se jakaantuu kolmeen 2-säve-

liseen ryhmään. Sekaannuksen välttämiseksi tämä
erilaisuus joskus ilmaistaan myös nuottien var-

sia yhdistävien väkäviivojen avulla seuraavasti:

- triolia: mm '

st'kstoli: TTTTT\-

1. K.

Seksuaalielimet = sukupuolielimet (ks. t.).

Seksuaalijärjestelmä (lat. sexus = sukupuoli)

,

siitin.järjestelmä. ks. Linnön siitinjär-
1 e s t e 1 m ä.

Seksuaalinen (lat. sexus = sukupuoli) , suku
puolinen.

Seksuaalipsykologia ks. S u k u p u oi i p s y-

k o 1 o g i a

.

Sekti (esp. vino seco = kuiva viini), väkevä,

imelä viini, valmistettu rypäleistä, jotka kypsy-
misen jälkeen ovat saaneet jonkun aikaa riippua,

niin että nii-lä on haihtunut paljon vettä ja iiii

hin on muodostunut runsaasti rypälesokeria;

usein samppanja.
Sekti (lat. sain- suunta, puolue, < sequi

seurata), uskonlahko.

Sektori (lat. secä'n leikata) merkitsee taval-

lisesti samaa kuin \ m p y r ä n s e k t o r i, ks.

V m p y r ii. P ai 1 o s. k-. Pall o.

Sektsioni (lat sectio, < sje6ä'ri leikata),

lahko, aliosasto. Muhin. Käyriin pinnan ja tason
leikkausviiva. Jos taso kulkee pinnan normaalin
(ks. t.) kautta, saadaan n o r m a a 1 i-.. muuten

v i n o -s. Kartion ja sitä leikkaavan tason leik

kausviivaa sanotaan k ar t i o 1 ei kk auks e ks i

1. k o o nilliseksi s :ksi (ks. Kartioleik-
k a u s)

.

Sekulaari (lat. so3Culä'ris, < saxulum = vuosi
sata), vuosisataa koskeva, vuosisatais-.

Sekularisatsioni iransk. secularisation) , tnaal-

listuttaminen, kirkollisen alueen muuttaminen
maalliseksi (esim. luostarin lakkauttaminen).
Verbi : s e k u 1 a riseerat a.

Sekuli 1. sekavilja, kaksi t. useampia
viljakasvia yhdessä 1. sekaisin viljeltyinä. Aika-
semmin viljeltiin s:na enimmän ohraa

[

l
js ]

ja

kauraa p/3), käyttäen satoa sekä ihmisten syömä-
viljana että karjan väkirehuina. Myöhemmin on
ruvettu kotoisen, valkuaisrikkaa n väkirehun saa

naiseksi viljelemään rehuherneitä sekaisin kauran
kanssa. S:n etuia on se ett ii ilniastollNe-ti epä
edullisina vuosina toiset kasvilajit paremmin
kestävät kuin toiset: haittana on mainittava,
jos s. kypsytetään, että eri kasvilajit kypsyvät
eri aikoina.

Sekunda (lat. secu'nda, femiiniinimuoto -anasta

secu'ndus = toinen), toisluokkainen (tavaralaji)
;

toinen luokka koulussa. — S.-v e k s e 1 i. toinen
kappale vekselistä, jota on kirjoitettu useampia
kappaleita.

Sekundantti (lat. seeundä're = suosia, < secu'n-

das = toinen), välittäjä kaksintaistelussa iks. t.).

Sekundavekseli ks. Sekunda.
Sekundeerata (lat. secundä're = suosia) , olla

kaksintaistelussa sekuudanttina (ks. t.) . olla

osallisena, avullisena.

Sekundogenituuri (lat. secu'ndo = toisessa si-

jassa, ja gcnituYra = synty) , „toissyntyisyys", toi-

sena syntyneen suvunjäsenen ja hänestä polveu-

tuvan haaran etusija perintöoikeuteen tai vallan-

perimykseen nähden. Niin oli esim. Habsburg-
lothringenilaisen suvun vallanperimyslaissa v:een

1859 säännös, että kun keisarin vanhimmalla
pojalla oli oikeus Itävallan kruunuun primogeni
tuurin (ks. t.) perusteella, kulki Toscanan suur-

herttuakunnan vallanperimys s:ssa. ./. /•'.

Sekundometri, sekuntimittari, kilpailuissa käy-

tettävä, osasekuntejakin ilmaiseva ajanmittari;
ks. Kello ja Kronosko o p p i.

Sekundääri (lat. secu'ndus = toinen) , toisarvoi-

nen, toisessa sijassa oleva, myöhempi; aiemmin
syntyneistä muodostuksista kehittynyt. tois-

ikäinen.

Sekundääri-infektsioni, infektsioni, joka

esiintyy senjälkeen kuin toinen tartunta jo on

saanut jalansijaa, niinkuin on laita esim. tulika-

rokkoisen lapsen sairastuessa tulirokkoon, en

neukuin hiin on ehtinyt tuhkarokostaan selviy-

tyä, vrt. myöskin Sekainfektsi o n i.

Sekundääripari 1. e 1 e m en tt i ks. A k k u-

ni ii 1 a a t t o r i.

Sekundäärirata (ks. S e k u n d ii ii ri), pikku
rata. on pienempää paikallista liikettä varten

rakennettu kapearaiteinen rautatie. Se sijoite-

taan joko omalle ratapenkereelleen taikka usein

maantielle upottamalla kiskoi tiepinnan tasaan,

joskus myös maantieojan yli asetetuille ratapöl-

kyille. Sen laitteet ja varustukset ovat yksin-

kertaisemmat kuin tav. rautateiden ja käyttökin
halvempi. Liitsvcimana käytetään hovina ta:

n\k\iin useimmiten sihkci. k-. Rautatie.
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Sekundääriset sukupuolieroavaisuudet 1,

-tuntomerkit ks. S u k u p u o 1 i.

Sekundäärivirta (lat. secu'ndus = toinen jär-

jestyksessä), induktsionivirran nimitys erotuk-

seksi primääri- 1. p äävin a s t a.

Sekunti (lat. secu'ndnu = toinen järjestyksessä),

aikaminuutin tai kaariminuutin 60 :s osa. Aika-

sekuntia merkitään s, esim. 20 s ja kaarisekuntia
", esim. 20". vrt. Minuutti. U. 8 :n.

Mv s. 1. Asteikon 2:nen aste. — 2. Sävelsuhde,

joka laajuudeltaan vastaa suhdetta kahden peräk-

käisen asteen välillä. Laadultaan s:t ovat
,
juu-

ria" (= kokoaskel), ,,pieniä" (= puoliaskel) ja yli-

nousevia (ks. Intervalli). — S. -s o i n t u,

nelisoinnun käännös, jossa soinnun septimi on
bassossa. Nimitys johtuu bassosävelen ja varsi-

naisen pohjasävelen s. -suhteesta. /. Ä'.

Sekuntiheiluri, heiluri, jonka heilahdusaika

on täsmälleen 1 sek. S:n pituus l='->, kun g

merkitsee painovoiman kiihtyväisyyttä. U. S.-n.

Sekvaanit (lat. sequani) , kelttiläinen heimo,

joka asui Juran ja Saönen välillä. N. v. 70 e.

Kr. s. kutsuivat avukseen naapuriheimoa eeduita

vastaan germ. Ariovistuksen, joka laskikin hei-

dät itsensä valtansa alle, kunnes Caesar 58 kar-

koitti hänet, jolloin s. joutuivat Rooman val-

taan. J. F.

Sekvenssi (lat. sequens = seuraava, < sequi =

seurata). Mus. 1. Säveljakso, jossa samat aiheet

ja sama sointuryhmitys kertautuvat yhdenmukai-
sessa jäljittelyssä asteikon eri asteilla. S. on tär-

keä ja mukava kehittelykeino, jonka liiallinen

käyttäminen kuitenkin helposti ehkäisee sävel-

lyksen välitöntä innoitusta. — 2. Gregoriaanisen
graduaalin (ks. t.) pitkä sanaton loppukolora
tuuri. Tästä s.-nimitys sitten siirtyi niihin runo-

mittaisiin virsiin, joita 9:iinellä vuosis. alettiin

sepittää ja säveltää koloratuurien tilalle. S. -vir-

sissä oli yksinkertainen säkeistörakenne (tav. 3-

tahi 4-säkeinen), mutta sävelmä oli aina vain
kahdessa säkeistössä yhteinen ja vaihteli säkeistö-

parista toiseen, käyttäen pohjanaan entisten ko-

loratuurien pitkältä jatkuvia sävelkulkuja. S:t
olivat yleisesti suosittuja ; niitä sepitettiin kirkko-
vuoden juhliin sekä paikallispyhimysten merkki-
päiviksi (Suomessakin Pyhän Henrikin muis-
toksi). Keskiajan loppupuolella s. -sävelmät muut-
tuivat tavallisten virsien kaltaisiksi. V. 1568 ra-

joitettiin s:ien lukumäärä muutamiin harvoihin,

jotka ovat jääneet tähänkin asti käytäntöön
(,,Stabat mater", ,,Dies irse" y. m.). S :t olivat

kautta koko keskiajan tärkeänä kansanomaisen
kirkkolaulun edustajana ja raivasivat siten tietä

evankeliselle virsilaululle. /. A".

Sekvesteri (ransk. sequestre, < lat. seqtte'ster

= välittäjä), takavarikko.

Sela [-ä-J (hepr.), useissa psalmeissa esiintyvä,

luultavasti musikaalinen taidetermi. Sen merki-
tystä ei ole onnistuttu tyydyttävästi selittämään.
Tavallisimman otaksuman mukaan se johtuu
rungosta sfilal (= korottaa) ja merkitsee „ylös",

..korkeuteen", ollen merkkinä laulua säestävälle

musiikille sillä kohden koventamaan esitystään
tai alkamaan soittonsa. A. F. Po.

Selache ks. Jättiläishai.
Selachia ks. Haikalat ja Ru st ok ai at.
Seladoni-vilireä (Veladon, ransk. H. d'Urfer.

..Astree" nimisessä romaanissa esiintyvä paimen),

eräs vaaleanvihreä väri. — Seladoni pos-
liini, vanhin meille tunnettu kiinal. posliini.

S. on erittäin kovaa ainetta, melkein läpikuulta-
mattoman, punertavanharmaan tai vihertäviin

emaljin peittämä, koristeltu kukilla, pilvillä.,

kultakaloilla, meandereilla j. n. e.

Selaginella ks. M ä li k ii.

Selam 1. s ai am [-läfm] (arab.), hyvinvointi,
ruumiin ja sielun puolesta; tervehdyssanana =

„terve". A". T-t.

Selamlik (turk.). huone missä turkkilainen
ottaa vastaan ja tervehtii vieraita; myös suit

taanin juhlallinen lähtö perjantairukoukselle ihon

keiaan, mihin liittyy kunniaparaati. K. T-t.

Seland [selän], Hans (s. 1867), norj. kirjailija.

Julkaistuaan runokokoelman ja pari kertomasta
S. teki nimensä varsinaisesti tunnetuksi humoris-
tisilla teoksillaan ..Hikstorier" (1893) ja ,,Seiande

segner" (1900). Hänen muista teoksistaan mai-
nittakoon: ,.Soreu Lande" (1895), ,,Traeldomens
kaar" (1896), „Eikeli" (1900), ..Synkvervd"
(1902), „öygarden" (1905), „Steinar

' Aasiand"
(1906), „Bureising" (1909). S. on etevä kertoja,

joka myötätunnolla kuvailee norj. kansan arki-

elämää. //. Kr- n.

Selatiini 1. gelatiini (lat. gclä're = jälinie-

tyttää), puhtain Uimalaji, jota muodostuu eläin-

ten sidekudoksien munanvalkuaisaineesta, albumi
noideihin luokkaan kuuluvasta kollageenista, kun
sidekudoksia sisältäviä eläinkudoksia kiehutetaan
vedessä. Kaupassa se on tav. ohuina, läpikuulta-

vina, värittöminä, hajuttomina, mauttomina, hau-
raina levyinä, jotka liukenevat kuumaan yeteen
muodostaen jäähtyessään hyytelön. Etikkahapossa
ja kuumassa miedossa typpihapossa käsiteltynä

se menettää hyytelöitymiskykynsä muodostaen
juoksevaa liimaa. Tavallinen liima voidaan myös-
muuttaa s:ksi etikkahappokäsittelyn, pesemisen
ja sulattamise-.i avulla. S: ia käytetään taloudessa

hyyteloita valmistettaessa. valokuvauslevyjen,
lääkekapselien y. m. s. valmistukseen, alustana
bakteereja viljeltäessä. ruiskeena verta tyrehdyt-
tämään j. n. e. vrt. Liima. S. 8.

Selatiinikapseli 1. g e 1 a t i i n i k a p s e 1 i (ks.

gelatiini ja Kapseli), selatiinista 1. liiva-

kosta valmistettu pieni kotelontapainen kuori

pahanmakuisten lääkkeiden nauttimisen helpotta-

miseksi.

Seldsukit ks. Seldzukit.
Seldzukit, Bukharasta kotoisin oleva turkki-

laisheimo, jonka Seldzuk (k. 1030) käänsi islamin
uskoon. Seldzukin poika ja pojanpojat kukisti-

vat gasnavidien valtakunnan ja valloittivat Tu-

raanin ja Iraanin. Viimemainituista Toghrilbey

(Togrulbeg. k. 1063) tuli kalifin Emir ai omra'ksi

1. henkivartioston päälliköksi saaden varsinaisen

hallitusvallan kalifin valtakunnassa. Hänen hal-

lintopaikakseen tuli Ispahan. Toghrilbeyn veljen-

poika ja seuraaja Alp Arslan (1063-72) valloitti

Syyrian ja Viiliän-Aasian. Alp Arslanin poika

Mclik sali (1072-92) laajensi valtaansa Aigeian-

merestä Indukseen sekä Persian-lahdesta Jak-
sartes-jokeen ; hiin suosi myös tieteitä. Hänen
kuoltuaan valtakunta hajosi: 1194 kovaresmit
kukistivat sen itäisen osan. Nuoremmat hallit-

sijasuvun haarat tai luopuneet emiirit perustivat

erikoisia, ruhtinaskuntia Länsi-Aasiassa; näitä

olivat Ikoniumin seldzukkilaisvaltakunta Vähässä-
Aasiassa. sekä Antiokian. Damaskoksen. Alcppon.
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Edessan ja Mosulin ruhtinaskunnat, joita vastaan
kristit \ i sotival ristiretkillä. Osaksi nämä val-

tiot hävitti Sahnliu 12:nnella vuosis., osaksi

osmanit. G. /'.

Selebreerata ks. Selebriteetti
Selebriteetti (ransk. c£l6brite, < uuslat. cele'-

britas, < lat. celeber = kuuluisa) , kuuluisuus. —
Selebreerata, juhlia, juhlallisesti viettää.

Seleeni (kreik. sel&ne = kuu) , Berzeliuksen 1817
keksimä kein. alkuaine. Kein. merkki Se, atoini-p.

79,». Esiintyy luonnossa vähissä määrin rikin,

rauta- ja vaskikiisun. sinkkiviilkkeen y. m. kera.

Sitä on useita allotrooppisia muotoja. Amorfi-
nen s. "ii punaista. Om.-p. 4.s«. sulamis-p. 217° C.

Kiteistä s:iä saadaan rikkihiilessä kiteyttämällä.
..Metallilta" s:iii saadaan sulatettua s:iä kuumen
tamalla 100°:ssa. Tämä on metalliukiiltoinen.

sähköä johtava muoto. Johtokyky riippuu valo

tuksesta, ollen suoraan verrannollinen valotuksen
voimakkuuteen. Sitä käytetään tiimiin ominaisuu
tensa takia sähköfotometreissä, y. m. Yhdistyk-
sissään s. on 2-, 4- tai 6-arvoinen. Palaa hapessa

>.-t\ i o k s i d i k s i. Set >_, jonka vesiliuoksessa se

yhtyy veteen muuttuen s.-h ap o k k e e k s i,

ll-..SeO
;t . S.-hapokkeen muuttaa voimakas hapetus

s.-hapoksi, jonka suoloja nimitetään s ele-
naateiksi. S. yhtyy myös vetyyn s.-v e d y k s i,

BgSe, joka on myrkyllinen kaasu. Sen suoloja

nimitetään s e 1 e n i d e i k - i. N. N.

Seleeniliopea, n a n m a n n i i t t i. e a e h e u-

taiitti. kivennäinen, hopeaselenidiä Ag2Se.

Raudanmusta, sitkeä, lohkeaa kuutiomaisesti, ko-

vuus 2,5, om.-p. 8. Löytöpaikkoja Tilkerode

Harzissa, Cerro de Cacheuta Argentiinassa.

Seleenilyijy 1. k 1 a u s t h a 1 i i t t i. lvijy-

seleuidiä PbSe, sisältää usein hopeaa ja kobolttia.

Muistuttaa kaikin puolin galeniittia (ks. t.).

Löytöpaikkoja: Klausthal ja Lehrbach Harzissa

Cerro de Cacheuta Argentiinassa.

Seleenivaski 1. b e r z e 1 i a n i i 1 1 i. harvi-

nainen kivennäinen, kuproselenidiä, ("u_.Se: sisäl-

tää vähän hopeaa ja talliumia. Tinanvärinen, sit-

keä, kovuus 2.3-:'.. om.-p. 6.80. Löytöpaikkoja
Skrikerum Smälannissa, Lehrbach Harzissa.

Selektsioni (lat. sele'ctiö = erilleen-poimimi-

iioii, valinta), valinta, esim. luonnollinen valinta.

sukupuolivalinta j. n. e. — S el ek t si o n i t e o-

i- i a usein erikoisesti Darwinin valintaopista, var-

sinaisesta ..darwinismista", käytetty nimitys.

vrt. 1) a r \v i n ja P o 1 v e u t um i s o p p i.

Selene f-l<~'vr/. kreik. kuu, jumalattareksi oleu-

noituna Kuutar. llesiodoksen mukaan S.onHype
iion ja Theia nimisten titaanien tytär. Helioksen

ja Eoksen sisar. Kuvattiin usein kaksivaljakolla
ajavaksi tai hevosen, muulin tai härän selässä

ratsastavaksi. Sekoitettiin myöhempinä aikoina

Artemiin kanssa. S:n ja Endymionin rakkaudesta
ks. K n d y m i o n. 0. K. T.

Selenga /-'''/, joki Aasiassa, Mongoliassa ja

Siperiassa, alkaa kahdesta. Tsilota ja Eder nimi

sistä, Khangai-vuoristosta lähtevästä joesta, vir-

taa ensin itä-koilliseen, saatuaan oik. Orkhonin,
kääntyy pohjoiseen ja koilliseen, sekä vihdoin
oik. tulevan Udan keralla kääntyy pohjoiseen ja

länteen, laskien vihdoin monihaaraisen, 30 km
lev £ in suiston kautta Baikal | arven etelipuhin;
1.205 km. josta Venäjän puolella :'>70 km. Vuo-
las, saaririkas. kuljettava matalakulkuisilla aluk-

silla koko matkan Siperiassa. Jäässä n. ii kk.

v:ssa. Suurin lisäjoki vas. on Kossogol-järvestä
tuleva Eginkol. /.'. /•.'. K.

Seleni ks. Seleeni.
Selenka [gele'T)ka], Emil (1842-1902), saks.

eläintieteilijä, tuli IStiS eläintieteen ja vertaile-

van anatomian professoriksi Leideniin, 1874 Er
Iangeiiiin. IN!>6 M iinelieniin. Teki tut kiinusinat

kan Brasiliaan L877, Ceyloniin ja Sundasaarille
Tutki etenkin piikkinahkaisten ja selkä

rankaisten yksilökehitystä. Pääteos „Studien iiber

die Entwickelungsgeschichte der Tiere" (1883-

1906, 14 osaa; osat 6-14 Hubrecht in. Stralilin ja

Keibelin toimittamina nimellä „Menschenaffen")

.

Perusti parin muun tutkijan kanssa aikakauskir
jan »Biologisches Zentralblatt" (1881).

Selenografia (ks. Selene), kuutiede, oppi

kuun pinnan muodostuksista.

Selestiinit, kaksi munkkikuntaa, jotka Mm
ronen erakko Pietari (sittemmin paavi Celesti

uus V) perusti : 1. B e n e d i k t i i n i 1 ä i s e t

s e 1 e s t i i n i t ja 2. Fransiskaanilaiset
s e 1 e s t j i n i t 1. „Celestinuksen köyhät erakot'"

(Poveri eremiti di Celestino). A', ö.

Seleukeia /-<'«-/ (Seleukia), usean, enimmäk-
seen Seleukos T:n perustaman kaupungin nimi.

1. S. Babyloniassa, Tigriin oik. rannalla, raken
nettiin suureksi osaksi eteläpuolella olevan Babj
Ionin tiilistä; itämaiden kaupan keskus. Hiivi

tettiin 165 j. Kr. S:sta abbasidit ottivat raken
nustarpeita Bagdadiin. — 2. (S. Pieriai. kau-

punki Syyrian rannikolla, Orontes-virran suun
pohjoispuolella, hyvä satama. Antiokeian linnoi-

tettu satamakaupunki. — 3. S. Kilikiassa. Toiset

S. nimiset kaupungit olivat Syyriassa. Pisidiassa.

Pamphyliassa, Kaariassa y. m.
Seleukidinen ajanlasku, joka oli Syyrian

valtakunnassa ja on nyt vieläkin syyrialaisten

kristittyjen kesken käytännössä, ottaa lähtö

kohdaksi syksyn 312 e. Kr., jolloin Seleukos 1

valloitti Babylonin.

Seleukidit ks. S e 1 e ti k o s.

Seleukos, useiden Syyrian kuninkaiden nimi.

Näiden kantaisä. S. I Nikat o r (365-281 e. Kr..»,

oli alkuansa Aleksanteri Suuren sotapäälliköitä

ja sai 321 Babylonin maaherrakunnan. Hän otti

301 osaa Antigonoksen kukistamiseen ja voitti

281 Lysiinakoksen. mutta sai -am. v. surmansa
Ptolemaios Keraunoksen kädestä. S :11a oli lo-

pulta hallussaan melkein kaikki Aleksanteri

Suuren aasialaiset maat. S., joka oli Aleksante
rin kunnollisimpia seuraajia, perusti useita kau
punkeja, joista monella oli Seleukian tai Antio
kitui nimi, ja edisti kreik. sivistyksen leviä

mistä. Hänen seuraajansa, seleukidit. oli-

vat Antiokhos ja S. nimisiä. Viimemainituista
oli huomattavin s. M K a 1 1 i n i k o s. joka hai

litsi 246-226 e. Kr. ja jonka aikana valtakunta
alkoi hajota. Lopulta seleukideilla ei ollut muuta
kuin varsinainen Syyria, joka v. 64 e. Kr. jou-

tui roomalaisten valtaan. ./. F.

Selfmade man [selfmeid män] (engl.), pienistä

oloista omalla työllään ja kyvyllään kohonnut
mies.

Selibaatti (lat. coelebs = naimaton), naimatto-

muus, seniiliinkin sellaisena kuin sitä vaaditaan
katoliselta papistolta. Uustestamentillisiin, mää-
rätyissä tiloissa esiintyvää aviottomuutta puolue

taviin lausuntoihin (Matt. I9_2l i Kor. 7%. 7. »-ss:

Hm. I4,i sekä juutalaiseen perinnäiskäsitykseen
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liittyen kristillisessä kirkossa sai jo varhain val-

taa se mielipide, että avioliitto ei sopinut papeille,

joiden tehtävänä oli suorittaa pyhiä toimituksia.

4:nneltä vuosis. alkaen on huomattavissa pyrki-

mys lainsäädännöllistä tietä estää pappien avio-

liittoa, mutta se kohtasi toisaalta ankaraa vasta-

rintaakin. Paavit asettuivat Siriciuksesta (384-

399) alkaen ratkaisevasti s:n puolelle. Keisari

Justinianus I:u säännösten mukaan piispoiksi

voitiin ottaa ainoastaan naimattomia miehiä; kor-

keampi papisto oli sidottu s:iin, alempi ei. Tämä
vanhempi kirkollinen lainsäädäntö on pääasialli-

sesti pysytetty itämaisissa kirkoissa. Kuitenkin oli

länsimaillakin, varsinkin muutamin paikoin, pap-

pien avioliitto vielä verraten tavallinen, kun paa-

vit 11 :nnellä vuosis. etupäässä kirkkopoliittisista

syistä nousivat sitä vastustamaan. Gregorius VII
(ks. t.) pani säälimättä toimeen Rooman kokouk-
sessa 1074 tehdyn päätöksen, jonka mukaan
jokainen naimisissa oleva sakramenttia toimit-

tava pappi, samoinkuin myöskin sellaisen kädestä
sakramentin ottava maallikko oli julistettava pan-

naan. Sen sijaan kirkolliselta taholta seuraavina
aikoina sallittiin sakkoja vastaan (maallikoiden

usein vaatimalla vaatimaa) pappien elämistä sala-

vuoteudessa, ja -varsinaista s:iakaan ei edes keski-

ajalla isaatettu yhdenmukaisesti voimaan edes kato-

lisessa kirkossa. Tridentin kirkolliskokous vahvisti

s:n. Huolimatta siitä, että s:ia on uudemmalla
ajalla eri tahoilla kirkon piirissä ankarasti vas-

tustettu, on katolisen kirkko-oikeuden mukaan
papiston jäseniltä alidiakonista alkaen avioliitto

kielletty; alempiarvoisille se on sallittu, mutta
voidaan heitä naineina vain hätätilassa käyttää
kirkollisiin toimiin. — Itämaisessa kirkossa on
tullut tavaksi, että papiksi aikovat ennen vihki-

mystä menevät naimisiin, mikä ei estä ylene-

mistä korkeampiinkin arvoasteisiin. Ylin papisto

(piispat, arkkipiispat ja patriarkat) kuuluu kui-

tenkin yleensä luostarihengellisiin. jotka ovat s :n

alaisia. Toinen ja leskivaimon kanssa solmittu

avioliitto tekee papin virassa viipymisen mahdot-
tomaksi. — Evankelinen kirkko hylkää s:n.

[E. Friedberg, ,,Lehrbuch des katholischen und
evangelische Kirchenrechts" (6:s pain. 1909) ;

J. B. Sägmuller, „Lehrbuch des katholischen

Kirchenrechts" (2:nen pain. 1909); F. Laurin,
„Der Zölibat der Geistlichen nach kanonischem
Rechte" (1880).] A. J. P-ä.

Seliger [-c'r] (myös OstaHkovskoe ozero),

järvi Venäjällä. Tverin ja Novgorodin kuverne-
menttien rajalla, suurimmaksi osaksi Tverin ku-
vernementissa, 77 km pitkä. 52 km leveä. 297

km 2
; muodoltaan tavattoman epäsäännöllinen,

monilahtinen ja -saarinen (160 saarta). Yhdellä
saarista pyhiinvaelluspaikkana tunnettu luostari.

Syvyys keskimäärin 6-9 m. Kalarikas. Laiva-

liikennettä. — Laskee Selizarovkan kautta Vol-

gaan. E. E. K.

Seligman j-uion], Edwin Robert (s. 1861),

amer. taloustieteilijä, v:sta 1891 finanssitieteen

professorina Columbia College'issa. S. on selvit-

tänyt varsinkin verotusta ja finanssipolitiikkaa

koskevia kysymyksiä m. m. teoksissaan ,,Finance
statistics of the american commonwealth" (1889),

„The shifting and incidence of taxation" (1892).

,,Progressive taxation in theory and practice"

(1894). ..Essays in taxation" (1895). Kirjassaan
„The economic interpretation of history" (1902)

34. VIII. Painettu 16
/6 16.

S. pääasiassa yhtyy K. Marxin materialistiseen

historiankäsitykseen. J. F.

Selim, kolmen Turkin sulttaanin nimi. —
1. S. I Urhoollinen (1467-1520) syöksi

isänsä Bajasid II :n vallasta 1512, hallitsi voi-

makkaasti; vainosi verisesti siittien lahkoa, voitti

Persian saliin 1514, valloitti Kurdistanin, Meso-
potamian, Syyrian (1516), Egyptin (1517) sekä
Mekan kaupungin. Otti kalifin arvon, toimeen-
pani valloittamissaan maissa parannuksia, perusti

Turkin laivaston; suosi myös runoilijoita ja oppi-

neita. — 2. S. I I Juomari (1524-74), edelli-

sen pojanpoika, seurasi isäänsä Soliman (Sulei-

man) II :ta 1566, oli heikko ja aistillinen. S. oli

ensimäinen sulttaani, joka jätti suurvisiirilleen

sotajoukon ja hallinnon johdon. Hänen ensimäi-
nen puolisonsa, ryöstetty venets ; alainen aatelis-

nainen, synnytti hänelle pojan Murad Ill:n. —
3. S. III (1761-1808), Mustafa III:n poika, hal-

litsi v:sta 1789, teki Venäjän kanssa epäedulli-

sen Jassyn rauhan 1792 ja joutui Napoleon Bona-
parten hyökkäyksen johdosta Egyptiin sotaan
Ranskan kanssa (1798-1802). Pani senjälkeen toi-

meen uudistuksia sotajoukossa y. m. Länsi-Euroo-
pan malliin, mutta herätti sillä tyytymättö-
myyttä. V. 1807 janitsaarit tekivät kapinan ja

S. syöstiin valtaistuimelta ; veljenpoikansa ja

seuraajansa Mustafa IV :n käskystä hänet Mus-
tafa Bairakdarin (ks. t.) kapinan aikana sur-

mattiin. G. R.

Selinus [-Unu's], muinaiskreik. kaupunki Sisi-

lian lounaisrannikolla, saaren läntisin kreik. asu-

tus, Sisilian megaralaisten perustama (7 :nnen

vuosis. keskipalkoilla). S. saavutti alueensa vil-

javuuden nojalla suuren hyvinvoinnin ja mahta-
vuuden. Elymolaisten Segesta kaupungin kanssa
S. oli alituisesti riidassa; segestalaisten turvau-

tuessa ensin Ateenaan ja sitten Karthagoon S.

nojautui Syrakuusaan (ks. Segesta ja S i s i-

1 i a n-r e t k i). V. 409 karthagolaiset valloittivat

kaupungin ja hävittivät sitä julmasti. S. oli sen-

jälkeen enimmäkseen Karthagon vallan alaisena,

kohoamatta enää entiseen suuruuteensa. V. 249

(1 :sen puunilaissodan aikana) karthagolaiset hä-

vittivät sen kokonaan ja siirsivät asukkaat Lily-

baioniin (saaren länsikärjelle). — Todistuksena
S:n muinaisesta rikkaudesta ja mahtavuudesta
ovat m. m. 7 eri-ikäisen temppelin runsaat ja

osaksi kerrassaan suurenmoiset jäännökset, jotka

hyvin valaisevat kreik. rakennus- ja kuvanveisto-

taiteen kehitystä 7:nnen vuosis. jälkipuoliskolta

5:nnen keskipaikoille asti. ö. E. T.

Selish [-s] (pääkallon keinotekoisen litistämi-

sen takia englantilaiset käyttävät myös nimeä
flatJieads = latuskapäät), luoteis-intiaaneihin kuu-

luva heimo Yhdysvaltain luoteisosissa ja Englan-

nin Kolumbiassa. Samaan kielikuntaan kuulu-

vien pend d'oreille ja bella coola nimistön heimo-

jen keralla n. 9.000 henkeä, vrt. Intiaanit.
Selitys, ilmoitus 1. lausunto, joka saattaa va-

laistusta johonkin asiaan. Jos oikeuden tuomio

tai päätös on epäselvä, saa asianosainen pyyt&S

s:tä hyvissä ajoin, ennenkuin tuomio tai pää-

tös voittaa lainvoiman, samalta tuomioistuimella.

Jos erityiset asianhaarat vaativat 8:tä senkin

jälkeen, saa sitäkin pyyt iiii (Oikeudenkäymis-

kaari 24:10, 11, 30:2). Älituomarin s:stä ylioi-

keuteen valitus- ja virkavirheasioissa säädetään

Oikeudenkäymiskaaren 16:2:ssa ja 27:7:ssä



1059 Selja—Selkärangattomat lltöO

y. m.; riitapuolen selitys, 14:6:ssa. Meri-
v a h 1 n p o ns el it y s. laivan päällikön, haaksi-

rikon tai muun merivahingon tapahduttua, kah-

deksassa päivässä meriprotestin tekemisen jälkeen

kirjallisesti tuomioistuimen antama, asiakirjoihin

ja laivaväen valallisiin todistuksiin perustuva s.

TulliselH y ksestä k s. t. El. K.

Selja, saksanheisi, ks. Sambucus.
Selkee, valtion omistama vuokralle annettu

everstin säteritila Mouhijärven pitäjässä 14 km
Karkun rautatieasemalta pohjoisluoteeseen; suu-

ruus 3,25 manttaalia. 2.14G ha; tilan kokonais-

arvo on 230,000 mk. (HIOT) S:n virkatalon puis-

toa lukuunottamatta. Kaksi kotitarvesahaa, sa-

moin kaksi myllyä. Nyk. vuokraaja (1915) maan-
vilj. O. Suominen. Puinen päärakennus On 1700

luvulta. - S. oli 1000-luvulla Ogihvie-suvulla

ja 1700 luvulla m. m. Porin jalkaväkirykmentin

everstien virkatalona. A. Es.

Selkeytyminen, hienojakoisten, kiinteiden, sa-

meutta aiheuttavien aineiden erottuminen nes-

teestä >:sti vcidaan edut i i h-iimilli nestei-

siin erinäisiä aineita. Sellaisia ovat kalanliima

(esim. kahvinselvikkeissä), muna nvalkuaisaineet.

hienonnettu suodinpajperi, savi, talkki, kipsi y. m.
Selkirk [selkSk], Alexander ks. Robin-

son Crusoe.
Selkä (dorsum), kaulan (collum), rinnan dho-

rax), vatsan (dbdomen) ja lantion (pelvis) taka-

puoli. S. jatkuu ylhäällä takaraivoluussa olevan

ylemmän niskakaaren seutuville ja päättyy al-

haalla ristiluun takapintaa rajoittaviin pakara-
lihasten muodostamiin poimuihin, jotka alaspäin

yhteenlängeten yhtyvät häntäluun pään tienoilla.

Sivuilla s ii rajoittaa ylempiin epik islihaksen.

alempana leveän s. -lihaksen ulkoreuna. S:n ul-

koapäin näkyvät korkoviivat (reliefiviivat) muo-
dostavat osittain s.-lihakset, osittain s. rangan ja

ha rt ia in luut. S a i ra loiset muutokset näissä aikaan

saavat muutoksia s:n ulkomuodossa: s.-rangan

kallistuminen sivulle johtaa vinoselkäisyyteen

(scoliofiix), liiallinen taipuminen eteenpäin notko-

selkäisyyteen (lordosis), mutkistuminen taakse-

päin kvtt vräselkäisvvteen (kyphosis). — vrt. myös
E 1 ä i m et, palsta

*

636. Y. 7v'.

Selkäharju (spina dorsi), selkärangan nika-

mien okahaarakkeiden muodostama, ihon alla tun-

tina har punainen kohoke, joka kulkee selän keski-

viivaa pitkin ja tuntuu selvästi laihoilla henki-

löillä. Kaulanikamain okahaarakkei-ta luutuu

ainoastaan alin (7:s kaulanikama) ,
josta koh-

dasta s. ihmisellä alkaa. Alempana painuu s. n

kohta ihmisellä vakomaiseksi pitkittäin kulke

vaksi kuopaksi, selkävaoksi. Useilla nelijalkaisilla

eläimillä, joilla nikamien okahaarakkeet ovat suh-

teellisesti paljon ulkonevammat kuin ihmisellä,

s. tuntuu hyvin selvästi. Hevosen n. s. ,,terävä

selkäisyys" esim. johtuu juuri s:sta. Y. A'.

Selkäjänne (chorda dorsalia) on luurankoisten

selkärangan edeltäjä. Se on hermo- ja ruuan-

sulatusputken välillä oleva kimmoinen, jännemäi-
iM'ii muodostus, joka johtaa alkunsa sisimmästä
alkiolehdestä ja on sii> epitelisyntyinen. Sen muo-
dostavat suuret nesterikkaat solut, jotka kehittä-

vät ympärilleen n. s. primäärisen S.-tupen. S:n
sisimmäl solut vakuolisoituyal samalla kuin sen

pintasolut ryhmittyvät s.-epiteliksi edellisten pin-

nalle. Mainittu epiteli synnyttää sekundäärisen
s. -tupen edellämainitun tupen sisäpuolelle. Näiden

tuppien ympärille kehittyy rustoa, joka muuta-
missa tapauksissa asettuu sisemmän B.-tupen

tilalle ulomman hävitessä ja josta rustosta, sv n

tyvät selkärangan nikamat. Alkuperäinen s.

hi\iii \ taitellen. Kauemmin se snl\*. nikamien
välisissä kohdissa, jossa se nikamien väliruston

sisällä olevana (nucleus pulposus) on ihmi-

selläkin vielä reduseerautuneena jäljellä. Kaik
kien luurankoisten sikiöillä on kehityksen var-

haisempana kautena s., joka sitten myöhemmin
häviää. Täysikasvuisilla eläimillä s. tavataan
yksinomaisena s u i k u 1 a i s e 1 1 a (Ampliioxus)

sekä vain pienillä nikama aiheilla varustettuna

y m p y r ä s u is i 1 1 a. Luurangottomien joukossa

s. esiintyy vaippaeläinten tks. t.) toukilla, ks.

Luusto ja Selkäranka. F. K.

Selkäjänteiset ks. Chordata.
Selkälihakset (musculi dorsi), suuri ryhmä

lihaksia, joille on yhteistä niiden paikka ruu-

miin siinä osassa, jota nimitetään selliksi. S. voi-

daan jakaa kolmeen suurempaan ryhmään: ylä-

raajoihin kuuluviin s:iin, selän kylkilutilihaksiin

ja syviin tai varsinaisiin s:iin. Ensimäisen ryh-

män lihakset kiinnittyvät toisella päällään sei

kiiän, toisella johonkin yläraajan osaan ja toi-

mivat paitsi vartalon, myös Alaraajan liikutta-

jina. Suurimmat niistä: epäkäslihas (musculus
Irapezius) ja leveä selkälihas (musculus latissi-

mus dorsi) peittävät koko selän, edellinen ylä-,

jälkimäinen alaosassa. Paitsi näitä kuuluu tähän
ryhmään vielä usein kaksiosainen suunnikaslihas

(musculus rhomboideus) ja lavan kohottajalihas

(musculus levalor scapuice). Selän kylkiluulihak

set kulkevat kylkiluiden ja selkärangan nika

mien välissii ja toimivat hengityslihaksina. Sel-

laisia ovat ylempi ja alempi takimainen sahalihas

(musculus serratus posterior superior ja inferior).

Syvät S. ovat aiotut varsinaisesti selkärankaa

ja selkää liikuttamaan. Nekin kiinnittyvät selkä-

rangan nikamiin sekä osaksi myös toisilla päil-

lään kylkiluihin. Ylimmät niistä jatkuvat pää-

kalloon, alimmat ristiluuhun asti. Viimemainittu
ryhmä jakaantuu vielä kolmeen alaryhmään:
li pitkät s., jotka kulkevat selkärangan suun

aassa keskiviivan kummallakin puolen ja aiheul

tavat m. m. sen lihasvälin, joka näkyy vatsa

ontelon korkeudella selässä selkävaon kummalla
kin sivulla; 2) poikki-okahaarakelihakset . jotka

kulkevat vinosti ylös- ja sisäänpäin lähtien nika-

man poikkihaarakkeesta ja kiinnittyen korkeani

maila olevaan okahaarakkeeseen ja 3) nikamain
väliset lihakset, jotka liittävät kaksi perät täin

seuraavaa nikamaa loisiinsa. Kaikkein näiden

lihasten avulla aikaansaadaan selän monet liik-

keet, ks. kuvaa Lihakset. B. Y. K.

Selkälokki ks. Loki t.

Selkänikama ks. Luusto ja S e 1 k ä r a n k a.

Selkäperintö, selkäperillisille (ks. Per ill i

n e n. P e r i n t ö) lankeava perintö.

Selkäranganhalkeama ks. H y d r o r a k i s.

Selkärangattomat 1. 1 n u r a n g otto m a t

(Evertebrata), alempi eläinkunnan kahdesta suu-

resta p i u \ hm et i I ih m ryhmiin luetaan

kaikki ne eläimet, jotka eivät (de selkärankaisia

(ks. 1.)
: ryhmityksellä on siis enemmän käytän-

nöllinen kuin todellisesti systemaattinen merkitys.

S. jaetaan alaryhmiin eri tavoin. Tavallisin on
ehkä jako 7 pääjaksoon: alkueläimet

| Pro
tozoa), onteloeläimet (Ccrli >it< nila ). p i i k-
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kinahkaiset (Echinodermata), m a d o t ( Ver-

mes), nilviäiset (Mollusca), niveljalkai-
set (Arthropoda) ja vaippaeläimet (Tuni-

cata). Itsenäisessä asemassa olevat ryhmät s a m-
maleläimet (Bryozoa) ja lonkeroj aikai-
set (Brachiopoda) liitetään ryhmien pienuuden

takia usein matoihin, joista ne kenties johtavat

alkuperänsä. P. B.

Selkäranka (colurnna vertebralis), luurankois-

ten ruumiin keskiviivassa kulkeva, useasta perät-

täni seuraavasta segmenttaalisesta luutuneesta tai

rustoisesta osasta, nikamasta (vertebra), muodos-

tunut liikkuva tukipatsas. Se kehittyy varhai-

semmin esiintyvän tukimuodostuksen, selkä-
jänteen (cliordu dorsalis) seutuville. Alhai-

simmalla luurankoisella, suikulaisella, ei selkä-

jänne milloinkaan kehity pitemmälle vaan ikään-

kuin korvaa s:aa. Kaikilla muilla luurankoisilla

muodostuu s. Sen muodostavat nikamat ja näi-

den väli rustot, jotka vuorotellen seuraavat toi-

siaan. Kuitenkin ovat nämä ,,nikamat" ympyrä-
suisilla vielä kovin aiheelliset, joten ruumiin vah-

vemman tuen näillä muodostaa selkäjänne, samoin
muutamilla muilla alemmilla kalaryhmillä. Nika-

mat, jotka syntyvät selkäjänteen ympärille, muo-
dostavat keskiosassaan vahvan solmun (corpus

vertebrce). Tästä solmusta lähtee dorsaalisuuntaan

selkäytimen kummallakin puolen lisäke, jotka

kauempana yhtyvät toisiinsa muodostaen siten

selkäydintä ympäröivän nikaman kaaren (arcus

vertebrce). Lisäkkeiden yhtyneet päät jatkuvat

usein vielä kaaren korkeimmasta kohdasta edel-

leen okalisäkkeenä (processus spinosus) dorsaali-

suuntaan. Myös ventro-lateraalisuuntaan lähettää

nikaman solmu lisäkkeitä, jotka alempain luu-

rankoisten häntäosassa muodostavat edellämainit-

tujen dorsaalisten lisäkkeiden tapaan toisiinsa

liittyen ventraalisen kaaren (vrt. kuvataulua
Kalat [anatomia] kuva E). Tämä ympäröi
aortaa. Myös kylkiluut näyttävät olevan tämän
ventraalisen kaaren muodostamia. S:n nikamain
luku on hyvin erilainen eri luurankoisilla. Käär-
meillä tavataan yli 400:kin nikamaa, samoin voi

haikalojen nikamaluku nousta 400:aan, samalla

kuin esim. jäykkäleukaisilla nikamaluku on 15

ja hännättömillä sammakkoeläimillä on 8 presak-

raalista sekä yksi sakraalinikama, jonka jatkona
on yhtenäinen os coccygis. S. jakautuu kaloilla

kahteen osaan, ruumis- ja pyrstö-s :aan. Korkeam-
milla luurankoisilla erotetaan useampia osia;

sammakkoeläimillä: kaula-, vartalo-, risti- ja

häntäosat, matelijoilla, linnuilla ja nisäkkäillä:

kaula-, rinta-, lanne-, risti- ja häntäosat. — Uimi-
sen s:n muodostaa 7 kaulanikamaa (vertebrce

cervicales), 12 rintanikamaa (vertebrce thoraca-

les), 5 lannenikamaa (vertebrce lumbales), 5 risti-

luuksi liittynyttä ristinikamaa (vertebrce sacra-

les) sekä 4 t. 5 häntänikamaa (vertebrce coccy-

gece). Nikamassa erotetaan tukevampi etuosa,

solmu (corpus), ja sen takaa kummaltakin puo-
lelta lähtevä kaari (arcus). Kaaren ja solmun
väliin jää aukko, selkäydinreikä (foramen verte-

brale), jotka reiät toisiinsa liittyen muodostavat
s:n kautta jatkuvan selkäydinkanavan (canalis

vertebralis). Solmun sivuilta lähtee ulospäin
poikkilisäke (processus transversarius) sekä ylös-

ja alaspäin pari nivellisäkkeitä (processus arti-

culares), joiden välityksellä viereiset nikamat
niveltävät toisiinsa. Eri kohdissa s :aa nikamat

ovat hieman erilaiset. Eniten muista eriäviä ovat
kaksi ylintä kaulanikamaa, joiden tehtävänä
on liittää pää vartaloon ja samalla välittää lii-

kettä mainittujen ruumiinosien välillä. Ensi-

mäinen kaulanikama on nimeltään atlas; sen

ja kallonluiden välillä tapahtuu liike, kun nyök-
käämme päätä eteen ja taakse. Ensimäi-
sen ja toisen kaulanikaman välillä taas tapah-

tuu pään kiertoliike sivulta toiselle ja silloin

ensimäinen kaulanikama seuraa liikkumattomana
kalloa. Suuresti muista nikamista eroavat myös
häntänikamat, jotka ihmisellä ovat sangen sur-

kastuneet ja usein toisiinsa pieneksi häntäluuksi
yhteenkasvaneet. Näistä nikamista on pääasiassa

ainoastaan solmu jäljellä. Kuten jo edellä viitat-

tiin, liittyvät kylkiluut läheisesti syntyynsäkin
nähden nikamiin. Myöskin ihmisen a :n nikamissa
huomataan tämä läheinen yhteenkuuluminen.
12:een rintanikamaan liittyy kuhunkin nivelellä

pari kylkiluuta. Mutta muissakin nikamissa,
häntänikamia lukuunottamatta, voidaan tavata
kylkiluunjätteitä (ks. Luusto). — S :n eri nika-

mat liittyvät toisiinsa osittain nivelten ja nivel-

siteiden, osittain nikamien välirustojen avulla.

Siten syntyy vahva, jossain määrin taipuisa pat-

sas. S. kulkee ihmisellä aaltomaisessa kaaressa
siten, että se on kaartunut kaula- ja lantio-

osassa eteenpäin, rintaosassa ja ristiluun tienoilla

taaksepäin. Tämä s:n muoto, joka puuttuu vasta-

syntyneeltä, riippuu ihmisen pystyasennosta, ja

sen tarkoituksena on m. m. muuttaa ruumiin
painopisteen kautta kulkeva luotiviiva niin, että

se leikkaa jotenkin keskeltä sitä tukitasoa, jonka
jalat seistessä muodostavat väliinsä. Ne liikkeet,

joita s. voi tehdä, ovat 1) taivutus eteen- ja

taaksepäin, 2) taivutus sivulle, 3) kiertoliike

pituusakselin ympäri ja 4) pyöritys. Kaulaosassa
kaikki nämä liikkeet ovat mahdolliset. Rinta-

osassa on eteen- ja sivullepäin taivutus mahdol-
linen, samoin kierto ja aliosassa pyöritys. Taivu-

tuksen taaksepäin estävät limittäin toistensa

päälle asettuneet okahaarakkeet. Lanneosassa ovat

muut paitsi kiertoliike mahdolliset. S. painuu
lyhyemmäksi seistessä ja venyy maatessa, jotenka

ihmisen mitta seistessä lyhenee, maatessa pite-

nee; ero on n. 1-1 1
/2 cm. Tämä johtuu nika-

main välirustojen kimmoisuudesta. Vanhemmalla
iällä s. usein käyristyy ja siten johtaa henkilön

lyhenemiseen. — Kuva ks. Luusto. Y. K.
Selkärankaiset 1. luurankoiset (Verte-

braia), toinen ja korkeammalle kehittynyt mo-
lemmista eläinkunnan suurista pääryhmistä (mi-

käli nim. kaikki alemmat eläimet yhdistetään yh-

deksi ryhmäksi : s e 1 k ä r a n g a 1 1 o m a t, ks. t.)

,

ovat kaksikylkisiä (bilateraalisia) eläimiä, joiden

ruumista tukee sisäinen tukisolukko. Tämä on al-

haisemmilla s :11a (putkisydämisillä ja ympyrä
suisilla) sidekudoksen muodostama selkäjänne

(chorda dorsalis), joka muillakin s :11a tavataan

sikiöasteella, mutta myöhemmin katoaa rustoisen

tai luutuneen selkärangan tieltä. Selkäranka on
useamman, suunnilleen samanlaisen nikaman muo-
dostama; samoin huomataan ainakin alemmilla

s :11a ja sikiöasteilla useimmissa muissakin eli-

missä nivelisyyttä (segmenteerausta), joskin usein

vähemmän selvänä kuin selkärangassa. S. ovat

näin ollen alkutyypiltään ..niveleläimiä". kuten
nivelmadot ja niveljalkaiset. Raajoja s :11a on 2'

paria, etu- ja takaraajat; putkisydämisillä. yni-
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pyräsuisilla ja varsinaisilla kaloilla sekä osit-

tain sammakkoeläimillä tavataan sitäpaitsi iho-

poimuista syntyneet parittomat evät t. yhtenäi-

nen eväsauma. S:n iho on kaksikerroksinen (or-

vaskesi ja verinahka i. orvaskesi on aina (lukuun-

ottamatta suikulaista) useamman solukerroksen

muodostama. Eho on joko paljas tai peittää ja

suojelee sitä luu- (kaloilla) tai sarveissuomut

(esim. matelijoilla), höyhenet, karvat y. m. Ruu-
miinontelo tavataan aina. Keskushermosto, jonka

muodostavat putkimainen selkäydin ja viisiosai-

set aivot (varsinaiset aivot puuttuvat suikulai-

selta), on aina selkärangan dorsaalipuolella; sydä-

men (tai suikula isella tätä vastaavan sykkivän
suonen) paikka sitävastoin on aina selkärangan

ventraalipuolella. S. ovat yksineuvoisia eläimiä

(ympyräsuisiin kuuluva Myxine ja poikkeus-

tapauksissa joskus eräät luukalat, esim. silakka,

ja sammakkoeläimetkin ovat kaksineuvoisia)
;

li

siäntyvät aina suvullista tietä. Muodonvaihdos
tavataan vain sammakkoeläimillä ja muutamilla
kaloilla. -— S. jaetaan tav. seuraaviin luokkiin :

|iii ii ka Ilottomat 1. putkisydämiset
(Acrania 1. Leplocardia), y m pyräsuiset 1.

y k s i s i e r a i m i s e t (Cyelostomata 1. Mono-
rhina), varsinaiset kalat (Pisces), s a m-
m a k k o e 1 ii imet (Amphibia), matelijat
(Reptilia), linnut (Aves) ja nisäkkäät 1.

imettäväiset (Mammalia). Nämä luokat

ryhmitetään vielä usein suuremmiksi ryhmiksi.

Pääkallottomien luokka asetetaan usein vastakoh-

daksi kaikille muille s:lle, joita yhteisellä nimellä

sanotaan p ä ä k a 1 1 o 1 1 i s i k s i (Craniota).

Neljä ensimäistä luokkaa muodostaa v e s i k a 1-

vottomien ryhmän (Anamnia), muut ovat

vesikalvollisia (Amniota). S :n alkuperästä

ei olla tarkemmin selvillä. Se ryhmä selkärangat-

tomia, joka lähinnä liittyy s:iin, on vaippa-
eläimet (Tunicata). Nämä, erityisesti niiden

toukat, muistuttavat nim. kehityksessään ja ra-

kenteessaan monessa suhteessa s:ia; lähinnä al-

haisinta selkärankaista, suikulaista (Am-
phioxus). Nähtävästi ei kuitenkaan vaippaeläimiä

ole pidettävä nykyisten s:n esimuotoina, vaan ne

ovat kenties katsottavat samasta alkujuuresta pol-

veutuviksi. — Paleontologiset tutkimukset ovat

osoittaneet, että s:n eri muodot seuraavat toisiaan

suurin piirtein katsoen aikajärjestyksessä alhai-

semmista korkeampiin. Ensimäisinä esiintyvät

kalat (siluurissa) , sitten seuraavat sammakkoeläi-

met (devoni- ja kivihiilikausilla) matelijat (per-

mikaudella), nisäkkäät itriaskaudella) ja linnut

(nähtävästi jurakaudella) . vrt. Polveutumis-
opp i. /'. B.

Selkäydin (medulla spinalis) on keskushermos-

ton toinen päiiosa. Se on liereä paksuseinäinen

putki, joka alkaa aivojen takimaisen osan. yti-

men pidentymän jatkona ja kulkee selkä rangassa

olevaa s.-kanavaa pitkin alaspäin jatkuen ihmi-

sellä suunnilleen toisen lannenikaman seutuville.

Tämän kohdan ohi jatkuu sen surkastunut kau-

daalipää, n. s. loppurihma (filum terminale).

S:n jakavat kahteen puoliskoon sen etu- ja taka-

sivua pilkin kulkevat pituusuurteet. jotka jat-

kuvat syvälle s:n sisään läheten s:n keskikana-

vaa (canalis centralis). S:ssä erotamme keski-

mäisen harmaan aineen ja sen ympärillä olevan

valkoisen aineen. Harmaa aine muodostaa s:n

kummassakin puoliskossa sivuilta litistyneen pat-

(S.H.) Kappale selkäydintä edestäpäin katsottuna, keskellä

harmaa, reunoilla valkea aines .V selkaydinhermo, ö sen
liikejuuri, E sen tuntojuuri.

saan ja jatkuu eteen- ja taaksepäin lisäkkeenä,

selkäytimen etu- ja takasarvina (cornu anterius

ja cornu posterius). Siitä kohdasta s:tä. johon

mainitut sarvet viittaavat, lähtee s:stä tai tulee

siihen hermojuuria (ks. alemp.). Keskiviivan yli

yhtyy oikeanpuolinen harmaa aine vasemman-
puoliseen, joten koko mainittu s:n osa poikki-

leikkauksessa muistuttaa H kirjainta. Harmaata
ainetta ympäröi valkea aine tuppena. Tämän
tupen jakaa sekä harmaan aineen sarvet että

niistä jatkuvat hermojuuret kummassakin s. -puo-

liskossa kolmeen juosteeseen. — S:stä lähtee kun-

kin ruumiinsegmentin kohdalta kummallekin puo-

lelle selkaydinhermo (nervus spinalis),

ihmisellä yhteensä 31 paria. Ne lähtevät s:stä

kahtena juurena, joista etumainen on keski-

pakoiseen suuntaan hermoärsytystä johtava liike-

hermo, takimainen ärsytystä tuova tuntohermo.

Takajuuressa on pitkänpyöreä paksunnos, hermo-

solmu (ganglion spinale). Kummatkin juuret

yhtyvät toisiinsa muodostaen sekahermon
;
joka

nikamain väliaukon kautta kulkee ulos s.-kana-

vasta. Tämä yhteinen sekahermo jakautuu pian

kahteen suurempaan haaraan: heikompaan taka-

ja vahvempaan etuhaaraan, sekä lähettää sitä-

paitsi ohuen hermohaaran sympaattiseen hermo-

runkoon ja toisen s.-kanavaan. S.-hermon taka-

haarat hennottavat selkälihaksia ja ihoa ruumiin
selkäpuolella. Etuhaarat pitävät huolta ruumiin

seinämän sivu- ja etuosista sekii raajoista. Kaik-

kialla muualla paitsi vartalon keskikohdalla

kutoutuvat etuhaarat keskenään hermopunoksiksi
1. hermopleksuksiksi. Paikkansa mukaan jaetaan

s. -hennot seuraavasti: S kaulahermoa (nerot cer-

runlcsi, 12 rintahermoa imrri thoracales),

5 lanuehermoa (nerri lumimies), 5 ristihermoa

(nervi sacrales) ja 1 häntähermo (nervus coccy-

geus). Neljän ylemmän kaulahermon etuhaarat

yhtyvät toisiinsa lyhyiden, kaaressa kulkevani

ylidyshaarojen välityksellä ja muodostavat siten

kaulan hermopunoksen (plexus cervicalis), josta

lähtee hermoja pääasiassa kaulaan ja pään taka-

osaan, sekii liikehermo palleaan. Neljän alimman
kaula- ja ensimäisen rintahermon etuhaarat

kutoutuvat yhteen kainalopunokseksi (plexus

brachialis), josta lähtevät yläraajan hermot.

Muut rintahermot kulkevat vapaina rintakehän

ja vatsaontelon seinämään. Neljä ylintä lanne-

hermoa yhtyy lannepunokseksi (plexus tu?nbalis),

joka saa vahvikesäikeitä viimeisestä rintaher-

mosta ja joka lähettää haarojaan vatsaontelon
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seinämän alaosaan sekä reiden etu- ja sisäpuo-

lelle. Lannepunosta seuraa sen alapuolella risti-

punos (plexus sacralis), joka muodostuu 4:nnen
lannehermon alemmista säikeistä sekä 5:nnen
lanne-, 1 :sen ja. 2 :sen ristihermon sekä 3:nnen
ristihermon ylemmistä säikeistä. Sen vah-

vat juuret kutoutuvat toisiinsa leveäksi hermo-
rungoksi, jonka suoranaisena jatkona on iso

lonkkahermo (nervus ischiadicus). Tämä hermot-
taa suurimman osan alaraajaa. Sitäpaitsi lähtee

viimemainitusta hermopunoksesta haaroja pakara-
lihaksiin ja ihoon reiden yläpinnalla. Edel-

listen hermopunosten lisäksi tulee . vielä häpy-
punos (plexus pudendus), jonka pääasiassa muo-
dostavat 3:s ja 4:s ristihermo ja josta lähtevät

hermot sukupuolielimiin ja virtsarakkoon, sekä
pieni häntäpunos (plexus coccygeus), jonka muo-
dostaa pääasiassa viimeinen risti- ja häntähermo.
Tämän punoksen haarat hermottavat ihon häntä-

luun seutuvilla. S:ssä samoinkuin aivoissakin on
harmaa aine lukuisten hermosolujen, valkea aine

taas hermoradoiksi yhtyvien hermosäikeiden muo-
dostama. S. onkin tärkeä yhdysjohto, jonka
kautta kaikki aivoissa syntyneet käskyt lähete-

tään ruumiin eri osiin ja jota myöten ruumiimme
eri osista (päätä lukuunottamatta) tuntoärsytys
tulee aivojemme tietoisuuteen. S. kykenee omin-
takeisestikin toimimaan. Ärsytys, joka saapuu
tuntohermoa myöten s:een, voi kulkea sen sisällä

valkeasta aineesta harmaassa aineessa oleviin

hermosoluihin, jotka ärsytyksen vastineeksi lähet-

tävät liikeiiermoärsytyksen. Siten syntyy ajatuk-

sestamme riippumaton ikäänkuin vaistomainen,
n. s. refleksi- 1. heijastusliike. Tällaisia heijastus-

liikkeitä teemme esim. kun kompastuessamme
koetamme ylläpitää tasapainoa tai kun neulan
pistäessä nopeasti vedämme pois jäsenen, johon
neula pisti. Jos s:n joku osa vioittuu, häviää
sitä vastaava hermorata. Jos vamma on tunto-
radassa, katoaa tunto jostakin kohdasta ruumista,
jos se taas on liikeradassa, menetetään vastaa-

van lihasryhmän liikuttamiskyky. Jos koko s. on
poikki, häiriytyy sekä tunto että liike sen koh-
dan alapuolella olevissa jäsenissä. Kaksipuoli-
nen halvaus (esim. molemmissa jaloissa) on luon-

teenomainen s.-vammalle, kun taas toispuolinen

halvaus viittaa häiriöön korkeammalla keskus-
hermostossa, aivoissa, (vrt. Hermosto.)

Y. K.
Selkäydinhermo ks. Selkäydin.
Selkäydintaudit ovat muiden elinten tautei-

hin verrattuina harvinaisia. Selkäydinkalvojen
tulehdus (meningitis spinalis) esiintyy joko itse-

näisenä tautina tai yhdessä aivokalvontulehduk-
sen kanssa. Tärkein sen eri muodoista on epi-

deeminen cerebrospinaalimeningiitti (ks. Aivo-
kalvontulehdus). Selkäydintulehduksiin
(myelitis) luetaan kaikki sellaiset paikoittaiset

ja enemmän tai vähemmän yleiset (diffuusit)

tulehdus- ja pehmennysprosessit selkäytimessä,
jotka eivät suorastaan johdu jostakin ulkonai-

sesta väkivallasta. Äkillisen tulehduksen aiheut-

tajana on aina infektsioni tai intoksikatsioni, ja

tuskin on olemassa yhtään tarttuvaa tautia, jonka
yhteydessä se ei voisi ilmetä. Taudin kulku on
hyvin erilainen ; se voi päättyä pikaisella kuole-

malla tai pitkittyä kuukausiksi ja vuosiksikin.
Eloon jäävät saattavat joko täydelleen parantua
tai tulla eliniäkseen vaivaisiksi (lihassurkastumia

ja koukkuniveliä). Vaikeimmissa tapauksissa
ilmestyy jo melkein heti taudin alussa molemmin-
puoleista halvautumista ja tunteettomuutta sekä
refleksien kiihottumista. Niihin yhtyy tav. n.'yÖ3

häiriöitä virtsarakon ja peräsuolen toiminnassa
sekä makuuhaavoja. Muuten oireet vaihtelevat
aina sen mukaan, mihin paikkoihin tulehdus mil-

loinkin on asettunut. Poliomyeliitiksi
sanotaan tulehdusta silloin kun se etupäässä
asettuu selkäytimen harmaaseen kudokseen ja

varsinkin sen etusarviin. Tällainen muoto tava-

taan usein lapsenhalvauksessa, josta senvuoksi
ennen käytettiinkin nimitystä poliomyelitis spi-

nalis anlerior. — Kroonillisista s:sta on tabes
dorsalis yleisin. Siinä tavataan sairaloiset

muutokset melkein yksinomaan selkäytimen taka-
juurissa tai takajuosteissa. Kliinilliset pääoireet
ovat: vihlovat kivut, parestesiat ja tuntohäiriöt
vyötäisestä alaspäin olevissa ruumiinosissa, lihas-

heikkous ja ataksia sekä jännerefleksien erilais-

tuminen ja puuttuminen enimmäkseen alaraa-

joissa, silmäterien valojäykkyys sekä toiminta-
häiriöt siitinelimissä (impotenssi), rakossa ja

peräsuolessa. Paitsi näitä esiintyy silloin täl-

löin vatsasta, munuaisista y. m. sisäelimistä läh-

teviä tuskakohtauksia eli kriisejä. Tauti on yli-

päänsä parantumaton, mutta sen edistyminen voi

olla hyvin hidas ja saattaa kokonaan pysähtyä-
kin. Noin 90 % :ssa tabeetikoista on todennettu
olleen syfilis, joten näyttää luultavalta, että

tauti syntyy aina syfiliittisellä pohjalla, mutta
että tämän ohella tarvitaan joitakin lisävaikutti-

mia, kuten vilustuminen, ruumiillinen ponnistus,

lcukkautuminen tai hermoston synnynnäinen
heikkous. Muista kroonillisista n. s. systeemi-

taudeista mainittakoon: amyotrofinen la-

teraaliskleroosi, joka turmelemalla mo-
toriset hermoradat ja hermosolut aikaansaa.vähit-
täisen lihassurkastumisen ja halvautumisen koko
ruumiissa ; spastinen spinaaliparaly-
s i a, joka sijoittuu yksinomaan pyramidiratoi-
hin synnyttäen lihasheikkouden alaraajoissa;

spinaalinen progressiivinen lihas-
a t r o f i a, jonka syynä on selkäytimen motoris-

ten hermosolujen ja niistä lähtevien hermosäikei-

den vioittuminen, ja b u 1 b ä ä r i p a r a 1 y y t-

tiset taudit, joitten sijoittumispaikkana on
selkäytimen pidentymän motoriset keskukset ja

joissa kielen, kasvojen, nielun ja kurkunpään li-

hakset halvautuvat. Systeemittömistä taudeista

ovat tärkeimmät multippeli skleroosi ja

s y r i n g o m y e 1 i a. Edelliseen näistä sairastuu

enimmäkseen vain nuoria henkilöitä, ja siihen on
syynä tav. kuumetauti, myrkytys, vilustuminen tai

vaikea trauma. Sen synnyttämät pesäkkeet, jotka

ovat hajaantuneina sinne tänne pitkin koko keskus.

hermostoa, aikaansaavat sijoittumisensa mukaan
erilaisia oireita. Huomattavimmat näistä ovat nvs-

tagmus, puhehäiriöt, pakkonäuru, ataktinen li-

hasheikkous ja jännerefleksien kiihottuminen.

Jälkimäisen nimellä kulkevat no prosessit, joit-

ten seurauksena on pitkittäisten, keskuskana-

van yhteydessä olevien aukkojen syntyminen. Li'

hassurkastumiset ja troofiset häiriöt etenkin kä-

sissä ja vartalon yläosissa sekä tuntoaistin osit-

tainen tylsistyminen (kivun- ja lämmöntunto
useimmiten häviää) ovat sen oireista yleisimmät.
— Muutkin sairaloiset prosessit, kuten tuberku-

loosi, syfilis ja kasvannaiset, voivat joko asettua
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selkäytimeen tai ulkoapäin puristaa sitä, niin

että yhteys katkeaa ja hermosäikeet osittain sur-

kastuvat. Paitsi että selkäydin voi haavoittua,

esim. miekanpiston tai ampumisen kautta, saat-

taa sitä vahingoittaa välillisesti myös joku selkä-

rankaa kohdannut väkivalta. Sen katkeaminen
synnyttää pysyvän täydellisen halvautumisen ja

bunteettomuuden vioittumiskohdan alapuolella ole-

vissa ruumiinosissa. Osittainen turmeltuminen

aikaansaa epätäydellisen halvauksen ja motori-

sia kiihotusoireita, vähäisiä tuntohäiriöitä sekä

kipuja. Selkäydintärähdyksestä (Commotio spino-

lisi saattaa seurata paitsi orgaanisia muutoksia
(verenvuotoja, pehmennyspesäkkeitä y. m.) myös
puhtaasti toiminnallisia häiriöitä neurastenian ja

hysterian muodossa. Aikaisemmin nimitettiin täl-

laisia tärähdysneurooseja nimellä '..raihvay-

spine" senvuoksi, että niitä useimmiten ilmes-

tyi junaonnettomuuksien yhteydessä. — Entisten

tutkimustapojen lisäksi on viime aikoina tullut

spinaalifunktsioni, jonka kautta saadun selkä-

ydinnesteen tutkimisella on suuri merkitys muu-
tamien tautien, kuten meningitiksen, paralysian,

tabeksen ja aivosyfiliksen, diagnostiseeraamisessa

ja parantamisessa. Mikroskoopin avulla nähdään
nimittäin siinä olevat muodolliset elementit

(bakteerit, lymfosyytit y. m.) ja määrättyjen
reaktsionien tuloksia toisiinsa vertaamalla voi-

daan tehdä tärkeitä johtopäätöksiä mainittujen

tautien suhteen. Ylimalkaan voidaan hyvin vähän
vaikuttaa S:n parantamiseksi: poikkeuksina ovat

kumminkin syfilis ja kasvannaiset, joista edelli-

sessä on sisällisellä ja jälkimäisessä operatiivisella

hoidolla saavutettu erinomaisia tuloksia.

E. Th-n.

Selkäytimen pidentymä 1. pidennetty
ydin (medulia oblongata) on aivojen takimai-

nen osa, selkäytimen ja taka-aivojen välissä. Se
muistuttaa muodolleen suuresti selkäydintä, jo-

hon se ilman näkyvää rajaa liittyy (vrt. Aivot).
Y. K.

Sell, Karl (s. 1845), saks. evank. teologi,

tuli 1891 professoriksi Bonniin. Teoksia: ,,Die

gescliichl liclie Entvvickeluhg der Kirche im 19.

Jahrhundert" (1887), ..Philipp Melanchthon und
die deutsche Reformation bis 1531" (1897), „Die
Entwickelung der katholischen Kirche im 19.

Jahrhundert" (1808). ..Die Religion unserer Klas-

siker" (2:nen pain. 1910), „Kirchengeschichte
des 19. Jahrhunderts" (1907), ..Christentum und
VVeltgeschiehte" (1910).

Sella curulis /->«'-/ (lat. sella = istuin, curulis

< curni8 = vaunut) , oik. vaununtuoli, norsunlui-

nen, Belkänojaton istuin, jota room. korkeammat
(..kuruliset") virkamiehet (konsulit, prsetorit,

kurulisel ediilit, eensorit, diktaattorit) sekä sit-

temmin keisarit käyttivät. K. J. IJ.

Sellakka (saks. Schellarh), kumilakasta mie-
dossa lipeässä kiehuttamalla (värin poistamisen
takia), sulattamalla ja siivilöimällä saatu, pie-

niksi levyiksi muovailtu lakka. Hauraita, vaa

leankeltaisen tai ruskean värisiä, kuumennet-
taessa hyvätuoksuisia levyjä, jotka liukenevat
helposti alkoholiin, hooraksiliuokseen ja amino
niakkiin, Soodaliuoksen kera keitettäessä s.

muuttuu sitkeäksi nesteeksi, juoksevaksi
s :ksi. Puhdistamalla ja valkaisemalla saadaan
valkoista s:aa. S. sisältää n. 90,5% amorfista
hartsia, 0,5% väriaineita. 4% vahaa ja n. 3%

kasviliimaa. — S.-aa käytetään spriilakkojen,

vernissojen, polituurin, sinettilakau. ilotulitus-

valmisteiden y. m. valmistamiseen. N. 8.

Selleri, selleriä, ks. Apium graveo-
1 e n s.

Selli (lat. cella), komero, koppi, kammio.
Sellinge ks. S ä 1 in k ä ä.

Sellisti, sellotaituri.

Sello (it. violoncello = pieni basso-

viulu), viulun mallin mukainen basso-

soitin. S:oja alettiin rakentaa jo

I6:nnella vuosis. ja niitä käytettiin

jo silloin sekä orkesteri- että ka-

marimusiikissa bassosoittimina. Mut-
ta soolosoittimena s. vielä kauan oli

syrjäytetyssä asemassa viola di gam-
ban rinnalla. S:n viritys on oktaa-

via matalampi kuin alttoviulun

(C G d a). Sen a-kielellä on kauas
kantava ja tunteellinen tenorisävy,

joka etenkin soveltuu soolokohtiin.

/. K.
Selloidiini on nitroselluloosaa, jo-

ka liukenee eotterialkoholiliuokseen.

— S--p a p e r i. valokuvauksessa käy-

tetty kopioimispaperi, jonka valon- (sh.) Sello,

herkän pinnan muodostaa riitrosellu-

loosan ja valonarkojen aineiden liuosseoksesta

haihduttamalla saatu kerros. S. S.

Selluloidi (lat. cellula = solu, ja eidos = ulko-

näkö), kem. valmiste, jota saadaan liuottamalla

selluloosaa väkevöidyn rikkihapon ja typpihapon
seokseen. Saatu kollodiumvilla pestään puhtaaksi,

lisätään kanverttia iks. t.) l osa 2-3 osaa kohti

kollodiumvillaa. Alkoholia lisäämällä seos muu-
tetaan hyytelömäiseksi, puserretaan lämpimänä
möhkäleiksi, kuivataan ja puserretaan kiillotet-

tujen metallilevyjen välissä ja valmis s. saadaan
vaaleina, kiiltävinä, sarvimaisina levyinä. S:ia

voidaan helposti värjätä ja muovailla. Sitii käy-

tetään kampojen, harjojen, kahvojen, kehyksien,

filmien, koristeiden y. m. valmistukseen. S. palaa

herkästi, kuitenkin räjähtämättä. S.-esineet tun-

tee helposti m. m. kanvertinhajusta, jonka saa

esille hankaamalla niitä villalapulla. J. A.

Selluloosa (lat. cellula = kenno, solu, vähen-

nysmuoto sanasta cella = kammio, kenno), kasvien

soluketon pääaine. Sen kem. kaava on (Can 10Os)n.

molekylipaino hyvin suuri. Se esiintyy harvoin ai-

van puhtaassa muodossa, esim. puuvillakuiduissa

(siemenkarvoissa) . Tav. siihen on sekoittunut eri

(SH.) Kuva l. Kiertävä rikkiunni. (Kone- ja sillaraken-

nus o.-y:n rakentama
|
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(S.H.)

Kuva 2.
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Sulfiittiselluloosatehtaan läpileikkaus. A rikkiuuni, B happotorni, C happosäiliö, D keittohuone
kattiloineen, E lajiiteluosasto solmusihteineen, F kokoushuone.

i,M^iÄ»
Kuva 3. Sulfaattiselluloosatehtaan soodahuoneen läpileikkaus. A harppa, B kiertävä soodauuni,

C sulatusuuni (alempana), D liuottaja.

laatuisia muita aineita. Nimi s. on oikeastaan

useiden s. -lajien ryhmänimi. Nämä ovat kokoo-

mukseltaan monimutkaisia hiilihydraatteja, poly-

sakkarideja, jotka, useita välituloksia muodos-
taen, lopuksi hydrolysoituvat yksinkertaisemmiksi
hiilihydraateiksi. S. liukenee paisuen väkevään
rikkihappoon muodostaen liisterin tapaisen ai-

neen, joka miedossa rikkihapossa keitettäessä ha-

jaantuu muodostaen rypälesokeria. Liimaamaton
paperi, joka on puhdasta s: aa, muuttuu perga-

nienttipaperiksi, kun se ensin kostutetaan väke-

vällä rikkihapolla ja sitten heti huuhdotaan ve-

dellä. S. on tällöin muuttunut n. s. a m y 1 o-

idiksi, tärkkelyksen tapaiseksi aineeksi. Suola-

happo muuttaa s:n veteenliukenemattomaksi,
mutta alkalien vaikutuksesta liukenevaksi hydro-
s:ksi. Typpihappo muodostaa nitro-s.-lajeja (ks.

Nitro selluloosa, Silkki, Selluloidi).
Mietojen alkalien vaikutusta s. kestää jotenkin

hyvin. Väkevä natriumhydraattiliuos muuttaa s :n,

esim. puuvillakuidut. läpinäkyviksi, paisuneiksi,

,,mercerisoiden" ne. Näin saatu massa yhtyy
rikkihiileen s.-ksantaatiksi, veteenliukenevaksi

hyytelömassaksi, josta rikkihiilen poistuttua voi-

daan puristaen muovailla erilaatuisia esineitä.

S. liukenee Schweizerin reagenssiin, vaskioksidi-

ammoniakkiin, saostuen hapoilla hyytelöksi. Vä-
kevä sinkkikloridiliuos liuottaa myös s :aa. Jos
saatu liuos johdetaan hienona suihkuna alkoho-
liin, niin saadaan sinkkioksidi-s :aa hienona lan-

kana, josta, sittenkuin sitä ensin on käsitelty

suolahapolla, saadaan hiillytettäessä hiilisäi-

keitä sähkölamppuihin. Muutamat bakteerilajit

aiheuttavat n. s. s.-k ä y m i s e n, jonka hajaan-

tumisen lopputuloksena on m. m. hiilidioksidia,

metaania ja etikkahappoa. Tavalliset hapetusai-

neet vaikuttavat siäan hyvin vähän. Voimakas
hapettaminen muuttaa sen n. s. o k s y-s:ksi, joka

happojen vaikutuksesta hydrolysoituu muodostaen
pentooseja, m. m. ksyloosia. Puussa ja puutu-

neissa kasvikudoksissa esim. juuttikuiduissa, on
ligno-s:aa, joka on s:n ja ligniinin (ks. Puu-
aine) yhdistys. Pellavakuidut sisältävät p e k t o-

s:aa, joka hydrolysoituu mietojen happojen vai-

kutuksesta muodostaen n. s. pektiinihappoja ja

s :aa. Kasviosien pintakerrokset ovat usein peit-

tyneet kut o-s :11a. K o r k k i a i n e on moni-
mutkainen sekoitus eri s. -lajeja ja niiden yhdis-

tyksiä. Muutamien kasvien, esim. taatelin sie-

menissä, on vararavintona hemi-s:aa, joka

hydrolysoituessaan muodostaa pääasiallisesti man-
noosia. Vaippaeläinten (Tunicata) vaipassa on s :n

tapaista ainetta, tunisiinia. -S. S.

S:n puhtain luonnossa esiintyvä muoto on puu-

villa. Käytännössä tulevat kysymykseen esim.

puuvilla, pellava, hamppu, olki ja puu. Puuvilla,

pellava ja hamppu ovat tärkeitä raaka-aineita

kutomateollisuudessa. Olki- ja varsinkin puu-s.

ovat paperin (ks. t.) raaka-aineita. Puu sisältää

kuivana 66-88% s:aa.

Paperin raaka-aineeksi soveltuvaa s:aa valmis-

tetaan puusta liuottamalla inkrusteeraavat aineet

(ligniinit, hartsit, kumi, sokeri y. m.) so-

pivilla liuottimilla. - Aikaisemmin tuli käy

täntöön n a t r o n- 1. s o o d a m e n e t t e 1 y. jossa

liuottimena käytettiin syöpää natronia 1. natrium-

hydroksidia (ks. Natrium h ydraatti) tai

soodaa (t. molempia). Suomessa valmistetaan
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is.li i Kuva -). Sulfaattiselluloosan keittokattila (Kone- ja

siltarakpnnus o.-y:n rakentama). Oikealla täyttöaukko, kes-

kellä näkyj toinen tapeista, joiden varassa kattila kiertää.

(S. H.) Kuva 5. Solmusibti (tasapintainen). (Kone- ja silta-

rakennus o.-y:n rakentama).

s:aa kahta toisistaan poikkeavaa menetelmää
(niin. sulfiitti ja sulfaattimenetelmää) seu-

raten : sulfiitti- ja sulfaatt i-s :aa.

S ti 1 f i i t t i-s.-teollisuus käyttää raaka-aineena

pääasiallisesti kuusipuuta. Sulfaatt is. -teollisuu-

dessa kelpaa ala-arvoisempi puu (myöskin mänty)
ja tavallisesti käytetään saitojen rimajätteitä.

Siitä syystä sijaitsevat sulfaatt i-s. -tehtaat taval-

lisesti sahalaitosten lähellä (ks. Sivutuote).
S. -tehtaille tuodut puut kuoritaan ja puhdistetaan

samoinkuin puuhiomoissa (ks. t.). Puhdas puu
pienennetään 16-20 mm:n pituisiksi lastuiksi

li a k k u u k o n e i s s a. Lastut johdetaan metalli

verkolla päällystettyyn 1 a j i 1 1 e 1 u r ti m p U u n.

jossa sahajauhot ja suuremmat puukappaleet ero-

tetaan. Valmiiksi lajitellut, tasasuurel lastut

johdetaan n. s. k ei.ttohuon een ylisille -iii

1 1 : . . : n . Iittiin | ilkeen lastut keitit i i ii keittokftt-

tiloissa sopivilla liuottimilla, jolloin ligniinit liu-

kenevat niistä. S u 1 f i i t t i-s :;t a keitetään
(tappamalla keittohapolla n. s. kalsiumbisulfiitti-

liuoksella (ks. Kals iumbi sul f i i tti). Tämä
valmistetaan polttamalla rikkiä rikkiuu-
neissa ja johtamalla syntynyt rikkidioksidi-

kaasu kalkkikivillS täytettyihin puutornei
hi n alhaalta ylespam. 1 : r 1 1 1 1 1 vlipiifi tippuu

vettä' alaspäin, jolloin rikkidioksidikaasusta (ks.

K i k k i d i o k s i d i i. vedestä ja kalkkikivestä'

kemiallisen reaktsionin kautta syntyy haluttu

keittohappo, joka tornin pohjasta pumputaan
säiliöihin. Lastut ja keittohappo lasketaan

k e i tt oka 1 1 il oi h i n. Nämä ovat tav. pysty-

asennossa olevia kiinteitä, lieriön muotoisia, mo-
lemmista päistä' suippenevia, umpinaisia rautai-
sia kattiloita, joiden sisäpinta on vuorattu ha-
ponkestävillä tilleillä, tilavuus n. 100-200 m3

.

Täytyttyään kattila suljetaan ja siihen johde-
taan höyryä, paine saa nousta n. 5 ilmakehään
ja n. 12-18 tunnin kuluttua s. on valmiiksi kyp-
synyt.

S u 1 f a a 1 1 i-s ;a a k e i t e t ii ii n emäksisellä

keittolipeällä, joka keiton jälkeen otetaan talteen,

haihdutetaan kuiviin ja hehkutetaan n. s. sooda-
huoneessa. Siinä s:n pesusta kertynyt musta-
lipeä johdetaan (kuva 3) ensin harppoihin,
sieltä kiertävään soodauuniin, jossa se jo

hailit un kuiviin, ja lapioidaan sulatusuuniin.
Täältä suolaseos hehkuvana sulana massana juok-
see vedellä täytettyyn 1 i uot t a j a a n. — Soo-
da n jälleensaannissa syntynyt lipeänhäviö kor-

jataan liiimilli sulatusuuniin .-.Tauhersuol i.i 1

natriumsulfaattia (ks. t.), josta menettelytapa on
saanut sulfaatt imenet elmiin niinen. Keitto-

lipeässä olevat suolat muuttuvat kemiallis-

ten prosessien kautta soodahuoneen sula

tusuunissa. Saatu liuos käsitellään jälestäpäin
kalkilla m i k s a r i h u o n e e s s a. jolloin saa-

daan keittolipeä, joka valmiina sisältää soodaa,

syöpää natronia ja nai runnsulfidia. Keittokatti-

lat, jotka ovat samanmuotoisia kuin sulfiitti-s. -

teollisuudessa, voidaan tapin varassa panna kier-

tävään liikkeeseen, tilavuus n. 28-30 m 3 (kuva
4). Höyrynpaine on n. 10 ilmakehää, keittoaika
n. 4 tuntia.

Molemmissa menetelmissä on s:n loppukäsittely
melkein sama. Keiton jälkeen paine saa laskeutua

ja s. puhalletaan keittohappoineen kattilasta loppu-

paineen avulla pois. Liuenneet ligniinit pestään
pois ja s. lajitellaan s o 1 m ti s i h d e i 1 1 ii kuten
puuvanuke iks. P u uhi o m o) . Kuivatus tapahtuu
kuivauskoneilla, jotka muistuttavat yk-
sinkertaisia paperikoneita iks. Paperi).
Tiiman jälkeen on liitetty leikkauskone.
Tämä leikkaa s:n arkeiksi t. r ui lakon e kier-

tää sen rullille. Ulkomaille vietäessä on s. tul-

lin takia reijitettävä.

Sulfiitti-s. on kovempaa ja niin valkoista, että

sitä ilman erikoista valkaisua voidaan käyttää
hah empien valkoisten paperien, esim. sanoma-
lehtipaperin, valmistukseen. Sulfaatti-s. on har-

maan ruskeahkoa ja on aina valkaistava, kun
sitä aiotaan käyttää valkoisten paperien valmis-

tukseen. Valkaisu tapahtuu v a 1 k a i s u h o 1-

ln ii toreissa (ks. Paperi ja TT o 1 1 a n-

t e r i) kloorikalkista valmistetulla liuoksella. —
Ilmakuiva s. saa sisältää 10$ (Venäjälle vie-

täessä I2',,i vettä. Hinnat: valkaisematon
sulfiitti-s. n. 18-20 penniä kg, valkaistu 26-30 p.

kg. Valkaisematon sulfaatti-s. n. 1ii-ls p. k g, val-

kaistu n. 24-27 p. kg.

s. -teollisuudella on suuri merkitys Suomessa.
Sulfaatti-s :aa valmistetaan Suomessa nykyään
(1915) 7:>sä tehtaassa (Valkiakosken, Hallan.

Gutzeitin, Kotkan. Pulpin, Lahden ja Lohjan sel-

luloosatehtaissa). Ne ovat tunnelut ympäris-
i :: m i levittämistään pahanhajuisista kaasuista.

Vuosituotanto on n. 70.000 tonnia. — Sulfiitti-'

s:aa valmistetaan I2:ssa tehtaassa (Nokian, Män
tiin. Valkiakosken, Lielahden, Porvoon, Voikan,
Kymin. Kuusankosken, Kajaanin. Kaukaan. Nur-
min ja Tornatorin s. -tehtaissa i. Vuosituotanto
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on n. 80.000 tonnia. — Suurin osa s.-tehtaiden

tuotannosta tarvitaan kotimaan paperitehtaissa

paperin raaka-aineeksi, osa viedään ulkomaille.

Useiden suurten s.-tehtaiden suunnittelu on

meillä parhaillaan (1915) vireillä. J. A.

Selluloosasilkki ks. Keinotekoinen
silkki.

Selluloo&ateollisuus ks. Selluloosa.
Selluloosavanu (saks. Zellstoff), puuselluloo-

sasta valmistettu vanu, joka on huokeampaa kuin
puuvillavanu ja jota käytetään kirurgisiin side-

tarpeisiin, siivilöimiseen y. m. tarkoituksiin sa-

moinkuin tavallista vanua. Valmistettu v :sta 1913

alkaen Suomessakin Suomen vanutehtaassa Joke-

lassa ja useissa paperitehtaissa; s:ua on myöskin
viety Venäjälle, jossa sitä väärin sanotaan lignii-

tiksi. J. A.

Selmeczbänya [sälmätsbänja] (myös Selmecz-

es Belabänya, saks. Schemnitz), Höntin komi-
taatin pääkaupunki Luoteis-Unkarissa, Sisä-Kar-

paattien vuorimaahan kuuluvassa, metallirik-

kaassa S:n 1. Unkarin malmivuoristossa, Tona-
van mutkasta jokseenkin suoraan pohjoiseen;

15,185 as. (1910), joista slovakkeja 8.341. un-

karilaisia 6,340, uskonnoltaan roomal. -katolisia

12,375, evankelisia 2,102. — S. on rakennettu
pengermäisesti samannimisen puron kattilan-

tapaiseen laaksoon; useita esikaupunkeja, joista

Belabänya (Dilln) ennen oli vapaa vuorikau-

punki. Useita kirkkoja (muuan niistä pyhiin-

vaelluspaikka), pari luostaria, vanha ja uusi

linna, vuoritoimen johtokunnan palatsi; honv&l-

muistopatsas. Maria Teresian perustamat (1760),

aikanaan kuuluisat vuorityö- ja metsäakatemiat,
ylälukio, lyseo, opettajanvalmistuslaitos. Pääelin-

keinona on vuorityö kuuluisissa S :n kaivoksissa

(nykyisiä käytetty jo 1300-luvulta alkaen; käy-
tävien pituus liki 400 km), joista saadaan kul-

taa, hopeaa, vaskea ja lyijyä. Kaivoksista val-

tio omistaa 2
/3 . Muita elinkeinonhaaroja : puu-

teollisuus, pitsinnypläys, savipiippujen valmis-

tus ; suuri tupakka- ja jalkinetehdas. — S. on
Unkarin vanhin vuorikaupunki. Jo roomalaisten

sanotaan harjoittaneen siellä vuorityötä. Vapaa-
kaupunki 1200-luvulla Beda IV :n aikana. — S:n
läheisyydessä ovat Szklenön ja Vihnyen
suositut kylpylät. E. E. K.

Selmer, Christian August (1816-89),

norj. valtiomies, tuli Drammenin pormestariksi

1862, valittiin 1871 suurkäräjiin ja saavutti pian
johtavan aseman vanhoillisessa puolueessa ; v:sta

1874 hallituksen jäsen, v:sta 1880 pääministeri.

Kun S. oli joutunut suurkäräjäin kanssa rii-

taan kuninkaan veto-oikeudesta ynnä muista ky-
symyksistä, haastoivat suurkäräjät hänet valta-

kunnanoikeuteen, joka v. 1884 tuomitsi hänet
menettämään virkansa; määrättiin kohta sen jäl-

keen yliauditööriksi.

Selmer, Johan Peter (s. 1844), norj. sävel-

täjä, Thomas'n oppilas. Sai 1879 taiteilijaeläk-

keen. Johti 1883-86 Kristiaanian filharmonisia

konsertteja. On säveltänyt orkesteriteoksia (,,Suo-
malaisia juhlasointuja", ,,Prometheus" y. m.),

kuoroja a cappella ja orkesterin säestyksellä,

"soololauluja y. m. /. K.
Selo [-&] (ven.), kylä.

Selonskaja pjatina [-lo'- -il'-], ,,Selonan vii-

dennes", oli yksi Novgorodin vapaavallan vanhoja
alkuperäisiä hallintopiirejä ja käsitti Ilmajärveen

laskevan Selonajoen ympärillä olevan alueen.

Juhana III rupesi 1581, samaan aikaan kuin
otti Suomen suuriruhtinaan arvon, nimittämään
itseänsä myös S. p:n herraksi. A". G.

Selootti (kreik. zelö'tes), intoilija, kiivailija

(varsinkin uskonasioissa), Luuk. 6i5 , Ap. t. li3

erään Simonin liikanimi. Kun hänellä Mark. 3 18 ,

Matt. IO4 on lisänimenä kananaios (,,kanaani-
lainen"), niin on se luultavasti vain zelötes sanan
hepr. vastine qanan (= kiivas). Ennen liittymis-

tään Jeesuksen opetuslapsiin hän on luultavasti
— siitä tuo lisänimi — kuulunut s:ien puo-
lueeseen, jonka n. v. 7 j. Kr. perusti eräs

Juudas (Gaulanitiin maakunnasta) ja joka into-

himoisesti vihasi roomalaisia. Kapinaan yllyttä-

jänä oli sillä varsinkin aikana ennen Jerusale-

min hävitystä (v. 70 j.Kr.) huomattava vaikutus.

A. F. Po.
Selters [zeltors], kylä (Nieder-S.) Saksassa,

Preussissa, Wiesbadenin hallitusalueessa Emsin
varrella, Wiesbadenista pohjoiseen; 1,339 as.

(1900). Seltterilähde (ks.
'

S e 1 1 1 e r i v e s i),

jonka vettä lähetetään suuret määrät muualle
Saksaan ja ulkomaille. — Samanlaista kiven-

näisvettä myödään S:n lähellä olevan Ober-S:n
ja Hessenin Oberhessenin provinssin kaakkois-
osassa olevan S:n lähteistä-

Seiti (ven. scldj) , Vienanmeressä asustava pieni-

kokoinen sillirotu (ks. Silli).
Seltopusik (ven. 2eltopu'zik) (Ophisaurus 1.

Psendopus apus), n. 1 m:n pituinen, vaskikäär-

meen heimoon kuuluva käärmeenmuotoinen sisi-

liskoeläin, jolta eturaajat kokonaan puuttuvat ja

takaraajat ovat surkastuneet pieniksi tyngiksi.

Väri päältä tav. punaisenruskea. alta vaaleampi.

Asustaa Kaakkois-Euroopassa, Lounais-Aasiassa
ja Pohjois-Afrikassa. Käyttää ravinnokseen hyön-
teisiä, pikkunisäkkäitä, käärmeitä y. m. Puolus-

tautuu ahdistettaessa ruiskuttamalla ulostuksiaan

ahdistajan päälle. I. V-s.

Seltterivesi, Nieder-Seltersin terveyslähteen

(ks. Selters) luonnollinen kivennäisvesi, joka

viime vuosisadan loppupuolella tuli maailman-
kuuluksi. Virtaa maan sisästä n. 12° :isena. Sisäl-

tää litraa kohti 2, s g ruokasuolaa, 1.2 g natrium-

hydrokarbonaattia. 0,4 g kalsiumhydrokarbonaat-
tia. 0,3 g magnesiumhydrokarbonaattia, 0,os g
kaliumsulfaattia ja pienen määrän muita suoloja.

Sen hiilihaponpitoisuus on muihin kivennäis-

vesiin verraten suuri. Lähteen vettä viedään

kaupaksi muutamia miljoonia pulloja vuosittain.

Keinotekoista s:tä valmistetaan liuottamalla mai-

nittuja suoloja veteen, johon lisäksi puristetaan

hiilihappoa. Käytetään pöytä- ja terveysjuomana

erinäisissä vatsataudeissa.. S. 8.

Seiväs ks. Brasilia, palsta 1226.

Selvittää 1. k 1 a r e e r a t a ks. Suorimi-
n e n.

Selvitys. 1 . Laivanselvitys 1. klaree-

raus ks. Suori m i n e n. — 2. P e s ä n s e 1 v i-

t y s, varojen ja velkojen selville ottaminen ja

viimemainittujen maksaminen, ennenkuin vii-

leistä omaisuutta voidaan ryhtyä jakamaan. Tu-

lee kysymykseen konkurssi-, . pesä- ja avioero-,

yhtiön purkamis-, perinnönjako- v. m. asioissa.

El. K.

Selvitys- ja suoritustila (ruot s. Utredning

och likvidation) on eräissä ulkomaalaisissa lain-

säädännöissä määrätty välitila sen seikan sei-
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villesaamiseksi, onko välttämätöntä, että jokin

omaisuus luovutetaan konkurssiin; omaisuuden
boito ei tänä aikana yleensä ole uskottu velko-

jille, vaan valtion viranomaisille. Meilläkin on

postettu kysymys tällaisen välitilan määräämi-
sen tarpeellisuudesta eräiden pankki- ja vakuu

tusyhtiöiden vararikko- ja purkamisasiain yhtey-

dessä. i:i- E.
Selviö ks. A k s i o m i.

Selväsiittiöt, ilmisiittiöt, fanerogaamit

(Phanerogamos), kaikki n. s. korkeammat kasvit,

joilla vastakohtana salasiittiöille (s.-nimityksen

merkityksestä y. m. ks. S ai asi i tt iöt) on

hede- ja emilehdet. Ominaisia niille ovat myös
kukka i kukkakasvit) ja siemenet (siemenkasvit).

S:n 2 pääryhmää ovat paljas- ja koppisiemeniset.
K. L.

Selänpää, rautatieasema (TV 1.) Savon

radalla, Kouvolan-Mikkelin rataosalla. 23 km
Kouvolasta, 90 km Mikkeliin; etäisyys Hel-

singistä 215 km.
Sem ks. S e e m.
Semafori ikreik. scma = merkki, ja pherein,-

kuljettaa), merkinantolaitos (esim. rautateillä),

ks. S i g n a a 1 i t, V a i h d e, vrt. Rautatie.
Semaha (myös gamahi), piirikunnankaupunki

Venäjällä. Taka Kaukaasiassa, Bakun kuverne-

mentissa, Bakusta itään Pirsagatin laaksossa:

23,041 as. (1909), joista n. 4
/s tataareja. — Ear

joitetaan puutarhanhoitoa, silkkiteollisuutta ja

kauppaa. — S. on vanha kaupunki, Ptolemaiok-

sen Samekhia, tuli tataari-khaanien pääkaupun-
giksi. 1734 persialaiset sen hävittivät, mutta ta-

taarit rakensivat sen uudestaan. Maanjäristyk-

set tuhosivat S:n perinpohjin 1858 (jonka joh-

dosta kuvernementin hallinto muutettiin Bakuuni
ja 1902.

Semasiologia ks. Merkitysoppi.
Sembit, Semlandin eli Samlandin (ks. t.)

asukkaat keskiajalla; varmaankin liettualainen

t. preussilainen heimo. A". G.

Sembramänty ks. M ä n t y. palsta 942.

Sembricli feembrihj], Marcelia (oik. Pra-

xede Marcelline Koe h a n.s k a. s. 1858), puol.

laulajatar, tunnettu myös pianon- ja viulunsoit-

tajana. Esiintyi Dresdenin oopperassa 1878-80,

sitten Lontoossa 1880-83 ja Yhdysvalloissa 1883-84.

Asettui senjälkeen Berliiniin, tehden sieltä käsin

konserttimatkoja eri tahoille. /. K.

Semeemi ikreik. scma - merkki, semainö -

merkitsen), Noreenin (..Värt spräk" V *i-7i muo-
dostama termi, tarkoittaa jotakin idea- 1. mielle-

aineksista kokonaisuutta, ilmaistun;; jollakin kie-

lellisellä muodolla 1. morfeemilla (ks. t.). Esim.

Helsinki on sama s. kuin Suomen nykyvru n pää-

kaupunki, mutta Sampo, joka merkitsee erästä

jäänmurta jalaivaa. on eri s. kuin Sampo, joka

merkitsee Kalevalassa mainittua Ilmarisen ihme-

leosta; meressä, »ien std, uunin, imuun, uniin

ja meren ovat myös eri s:ejä, vaikka niissä onkin
-aina om i na i -merkitys. S :ejä ovat m. m. johto- ja

taivutuspäätteet (ssä, -std. -nä, -n y. m.), etu- ja

jälkiliitteet. S:einä käsittelee kieltä merkitysoppi

(ks. t.: vrt. myös Morfeemi). — S:t ovat joko

itsenäisiä (s. o. eheän ajatuksen t. ajatusjakson

kielellisiä ilmaisuja) 1. lauseita (ks. Lause) tai

epäitsenäisiä 1. glossia (ks, t.). E. A. T.

Semeikka, suomenkarjalainen kreikanuskoinen
r n n o 1 a u 1 a j a s u k u, tarinan mukaan muut-

tanut kolmattasataa vuotta sitten Pohjois-Aunuk-

sesta Tolvajärvien ja Loimolanjarven välisille asu

mattomille maille Korpiselän, Suojärven jaSuis-

tauioii pitäjän kulmauksessa. Suvun nimi oli alku-

jaan Hoskonen, mutta Suomen puolella ruvet-

tiin sitä sekä ten asuinpaikkaa nimittämään S:ksi

paikalle ensiksi saapuneen miehen. Semanan
mukaan. Semanalla oli poika Miilikali. jonka

pojasta Hilipasta suku jakautui kahteen haaraan.

Juakoi ja Iivana 1 1 iii panpojan sukuihin. Mv
hemmistä s;oista ovat tunnetuimmat:

1. 1' e il i i I i v a n a n p o i k a S., n. s. „Mysys
vaaran Pedri" (1817 t. 1819-1915), Iivana Hili-

panpojan sukuhaaraa, muutti aluksi Suistamon

Kondroon, siitä Korpiselille Mysysvaaraan ja

vihdoin 1890-luvun lopulla Ilomantsiin, nyk.

Tuupovaaran pitäjän öllölänkylän Ristivaaraan,

iii i — — ; L kuoli. ö. oli rohkea metsänkävijä, kaatoi

karhuja 30:een, peuroja sataluvuin; jurona ja

yksivakaisena hän lauleli etupäässä lyhyitä, jyl-

hiä loitsuja, joiden lisäksi muutamia eepillisten

runojen katkelmia, yhteensä kolmatta kymmentä.
Oli 1896 laulajana' Sortavalan ja 1900 Helsin-

gin laulujuhlissa.

2. Iivana J e h k i n p o i k a S., n. s.
,
Reh-

kin Iivana" (1841-1911). 5:n toisen sukuhaaran
viimeinen huomattava jäsen, asui Suistamon Muu-
annossa, kävi lopulla ikäänsä useissa suom. laulu-

y. m. juhlissa sekä muutenkin laulujaan esittä-

mässä. Sellaisella matkalla ollessaan kuoli Hel-

singissä. — Oli nuorempana uljas metsämies, van-

hempana herttainen laulaja, kanteleensoittaja ja

sadunkertoja. Laulujen lukumäärä ja laatu joten-

kin sama kuin Pedri s: n. Samoinkuin tämä antoi

liankin aihetta moneen kuvaukseen.
[
Il j. Basilier.

..sheineikäiset" (Virittäjä 11. 1886); .1. Krohn,

..Europamksen runonkeräykset" (Valvoja 1887)

sama! ,,Kalevalan toisinnot" (jälkim. sarja, 1 :nen

vihko, 1888) ; O. A. Forsström. ..Kuvia Raja-

Karjalasta" (1894); Juhani Sjöström, ..Korpien

povessa" (1896); Eliel Vartiainen, ..Metsämiehen

muistelmia karhunkaatoretkiltä" 1 1 907) ;
Iivo Här-

könen. ..Suomen Karjalan runolaulajat" (Karja-

lan kirja, 1910); sama. ..Runojen ja metsäin

Karjala" (1914); sama. ..Pedri Shemeikka" (Otava

1915); Lauri Hannikainen. ..Pedri Shemeikka"
'Kansanvalistusseuran kalenteri 1916).]

/. E-nen.

Semele f-mvlrj, kreik. tarustossa Dionysos ju-

malan äiti. Yleisimmän tarun mukaan hän on

Theban kuninkaan Kadmoksen ja Harmonian ty-

tär. Kun S. on joutunut lemmenliittooii Zeuksen

kanssa, houkuttelee tiimiin mustasukkainen puo-

liso Hera hänet vaatimaan Zeusta ilmestymään
hänelle koko mahtavuudessaan ukkosen jumalana.

Seurauksena on. että ukkosen tuli polttaa hänet

tuhaksi. Zeus ehtii kuitenkin pelastamaan kesken-

eräisen sikiön, joka sitten saa kasvaa täysiaikai-

seksi hänen omassa reidessään. — Alkuaan S.

luultavasti on ollut maaemo, jonka taivas ukkos-

ilmassa hedelmöittää. Nimi S. on nähtävästi

thraakialais-fryygialaista alkuperää (vrt. myös
slaav. ztinlja = mi\:\). O. E. T.

Seinen fsr-j (lat.), siemen.

Semenov-Tiansanskij [-m jo'- -sa'-J, Petr
Het rovits (1827-1914), ven. maantieteilijä

ia yhteiskunnallinen merkkihenkilö, opiskeli Pie-

tarin yliopistossa luonnontieteitä ja 1853-55 Karl

Kitterin y. m. johdolla Berliinissä maantiedettä
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ja luonnonhistoriaa, matkusteli Venäjän keis.

maant. seuran toimesta 1857-58 Keski-Aasiassa,

tunkeutui ensimäisenä eurooppalaisena Tiansa-

nille; matkaltaan S. toi kotiin runsaat luonnon-

tieteelliset kokoelmat. Julkaisi matkakertomuk-
sen seuran tiedonannoissa 1858 ja seuran kir-

joituksissa sekä ,,Petermanns Mitteilungen"issa

1867. Kutsuttiin 1858 ottamaan osaa talonpoi-

kaiskysymyksen pohdintaan ollen sittemmin va-

pauttamistoimenpiteen tehokkaimpia alkuunpani-

joita. Nimitettiin 1864 tilastollisen keskusko-

mitean johtajaksi (jona oli 16 v.), 1875 tilas-

tollisen neuvoston puheenjohtajaksi, 1882 senaat-

toriksi, teki 1888 tutkimusmatkan Taka-Kas-
piaan ja Turkestaniin (tavattoman rikkaat en-

tomologiset kokoelmat), josta seuran tiedonan-

noissa julkaisi kertomuksen ,,Turkestan jaTaka-
Kaspia 1888", johti 1897 ensimäistä yleistä väen-

laskua, ryhtyi 1899 asiaintuntijain avustamana
julkaisemaan suurta Venäjän maantiedettä ,,Ros-

sija"; valtakunnan neuvoston jäsen 1897; sai

1906 sukunimeensä liittää kunnianimenä Tian-

sanskij. — Paitsi yllämainittuja tutkimuksia
julkaissut ja toimittanut ,,Donin kasvisto suhtees-

saan Euroopan Venäjän kasvillisuuteen" (väitös-

kirja; 1851), ,,Venäjän valtakunnan maant.

-

tilastollinen sanakirja" (Venäjän maant. seuran

julkaisuja; 1863-85), ,,Maantieteellisen seuran

puolen vuosisadan toiminnan historia" (1895),

,,Luonteenomaisia johtopäätelmiä ensimäisestä

yleisestä väenlaskusta" (Venäjän maant. seuran
tiedonannoissa 1897). E. E. K.

Sementeeraus 1. sementatsioni (ks. Se-
mentti), metallurginen menetelmä, jonka avulla

pehmeästä raudasta valmistettujen esineiden

pintakerroksen hiilenpitoisuutta voidaan lisätä.

S:n tarkoituksena on kovan pinnan aikaansaa-
minen pysyttämällä esineen sisus pehmeänä ja

sitkeänä. Rautaesine hehkutetaan hiilijauhon ym-
päröimänä, jolloin hiili vähitellen yhtyy rauta-

esineeseen. S :ta käytetään paitsi pienten esinei-

den (polkupyörien kampien, automobiilinosien,

höyrykoneiden kampien liukupintojen) pinnan
karkaisuun myös panssarilevyjen pinnan kovet-

tamiseen. Kruppin menetelmä käyttää valo-

kaasua hiiltäantavana aineena. Näin kovetettua

terästä sanotaan sementti teräkseksi.
Samoin voidaan esim. vaskea sementeerata kuu-
mentamalla sitä sinkkijauhossa (s. -jauhossa), jol-

loin sen pinta muuttuu messingiksi.

Sementiitti, raudassa ja teräksessä esiintyvä

hiiliyhdistys, rautakarbidi Fe3C. Se ilmenee

teräksessä joko kovina, mikroskooppisen pieninä

ja ohuina levyinä tai verkkomaisina suonina.

Sementti (lat. cceme'ntum - murskakivilaasti),

yleensä kovettuva laastisekoitus, millä eri esi-

neitä tai kappaleita voidaan liittää toisiinsa.

Tekniikassa nimitetään s :ksi useanlaatuisia, kalk-

kia ja silikaatteja sisältäviä hehkutettuja jauho-

maisia sideaineita, jotka veden vaikutuksesta
kiven tapaiseksi kovettuen voivat muuttumatta
kestää veden jatkuvaa vaikutusta. Nykyään eni-

ten rakennustöissä käytetty s. on p o r 1 1 a n d-s.

Sitäpaitsi on käytännössä vielä romaani-,
p o z z o 1 a n a-, kuona-, k a 1 s e d o n i-, S o-

r e 1 i n-s : iä, hydraulisia k a 1 k k i 1 a j e j a

y. m. S:n tapaisia aineita käytettiin jo ennen
ajanlaskumme alkua. Roomalaiset valmistivat
sitä tulivuoriperäisestä aineesta, jota on Napo-

lin luona (ks. Pozzuoli). Samaan tarkoituk-

seen käytettiin kreik. santoriinia ja Rein-

virran varrelta löydettyä t r a s s i a, jotka ovat

piihapporikkaita kivennäisiä. Sekoittamalla näitä

poltetun kalkin kanssa saatiin oivallista vesi-

laastia, esim. suuriin vesijohtolaitoksiin. Näin
saatuja s. -lajeja nimitetään p o z z o 1 a n a-s :ksi

ja raaka-aineena käytetään nykyään m. m. pol-

tettua savea, tiilijauhoa, lasijauhoa y. m. Kalkki
poltetaan, sammutetaan ja jauhetaan erikseen,

sekoitetaan sitten muiden aineiden kanssa val-

miiksi s:ksi. Ominaisuuksiltaan edellisen tapai-

nen on n. s. k u o n a-s., jota valmistetaan siten,

että masuuneista juoksevan sulan, valkohehkui-

sen kuonan annetaan valua kylmään veteen, jol-

loin kuona muuttuu harmaaksi jauhoksi. Tämä
kuivataan, jauhetaan ja sekoitetaan hienon polte-

tun kalkin kanssa. Kuona-s:n sitomisvoima on
jotenkin suuri, mutta sitominen käy hitaasti.

Hydraulinen kalkki on kalkkia, joka

sisältää n. 10-30 % savea. Se sisältää sitoma-

tonta kalkkia. Polttamisen jälkeen se ennen
käyttämistä sammutetaan vedellä. Väriltään kel-

lahkoa. Kovettuminen alkaa vasta noin vuoro-

kausi veden lisäämisen jälkeen. Sen kyky vas-

tustaa erittäinkin meriveden vaikutusta on

hyvin suuri. Tunnetuin laji on tyypillinen

chaux du T h e i 1, valmistettu Ranskassa
Ardechen kalkkikivestä.

1700-luvun keskivaiheilla alettiin etsiä syitä

kalkin hydraulisiin ominaisuuksiin. Engl.

Smeaton havaitsi, että kalkista, joka ei

sisällä piihappoa (savea) ei muodostu s :iä.

Hänen sekä P a r k e r in töiden tuloksista

kehittyi 1796 n! s. romaani- 1. P a r k e r i n-s.

Sitä valmistettiin polttamalla Thames-virran lie-

jua (savea ja liitua). Romaani-s. eroaa hydrau-

lisesta kalkista siinä, että kalkinpitoisuus on

pienempi. Se ei myöskään poltettuna hajoa

veden vaikutuksesta jauhoksi, vaan se jauhetaan

kuin portland-s. Romaani-s: n punertava väri

johtuu raudan oksideista. Se sisältää paljon

aluminiumia, joka aiheuttaa nopean, muutamissa
minuuteissa tapahtuvan kovettumisen. Ilman vesi

ja hiilihappo imeytyvät helposti siihen tehden

sen kelpaamattomaksi. Sen kestävyys on joten-

kin pieni verrattuna esim. portland-s :iin. V i c a t'n

tutkimukset 1818 aiheuttivat useita keksintöjä

s. -teollisuudessa. Tärkeä niistä on muurari
As pd in in (Leedsistä) 1824 patentin saanut

keksintö valmistaa s :iä kalkkikivillä peitetyn

maantien mudasta. Tulos sai nimensä portland-s.,

se kun oli samannäköistä kuin luonnollinen.

Englannissa rakennusaineena paljon käytetty

Portlandin kivi. Vasta Johnsson sai 1844

selville, miten oikea portland-s. on valmistet-

tava. Thames-virran varrelle rakennettiin silloin

useita s. -tehtaita, samoin Ranskaan n. 1850,

Ruotsiin 1872. Paraisten s.-tehdas Suomessa
rakennettiin 1914. Portland-s :n kokoomus vaih-

telee seuraavasti :

piihappoa Sio, 18-26 <>/„

aluminiumia A12 8
4-11) .,

rautaa Ft\>0., 2-4 „

kalkkia CaO 57-66 .,

Magnesiuminpitoisuus (MgO) saa olla korkein-

taan 5 % ja rikkihapon määrä (S03 ) korkein-

taan 2,3%. Raaka-aineina voidaan käyttää eri-

laatuisia kivennäisaineita. Muutamat kalkkikivi-
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(S.H.) Kuva 1.

lajit soveltuvat sinänsä ilman lisäyksiä käytet-

täväksi s:n polttamiseen. Sellaisia on m. m.
Tirolissa ja Saksassa.

Puhdasta kalkkia liituna

ja marmorina käytet-

täessä lisätään sopiva

määrä savea, hiekkaa

y. m. S:iä valmistettiin

alussa yksinomaan n. s.

kuivan m e n e t e 1-

m ä n mukaan. Raaka-
aineel hienonnettiin ja

I kuivattiin erikseen kuilu-

uuneissa. Tavallisessa kui-

lu-uunissa (kuva 1) on
kuilu (/, johon arinassa c

kuumennettu ilma tuulettajan painamana johde-

taan kulkemaan kuivattavan aineen läpi. Käyttö-

tapa on yhtäjaksoinen, ylhäältä lasketaan aineet

kuiluun ja alhaalta saadaan kuiva tulos. Aineet

sekoitetaan huolellisesti kein.

analyysin määräämässä suh-

teessa ja jauhetaan kuula-

myllyissä tai valssilaitteissa

sekä sihdataan. Massa kos-

tutetaan vedellä ja muovail-

laan hauraiksi tiiliksi, jotka

poltetaan heti joko kehä-

tai kuilu uuneissa. kuten

tavalliset tiilet. Kuva 2

osoittaa parin seläkkäin

rakennettuja D i e t z c h i n

kuilu-uuneja. Polttouunista ('

tulevat kuumat kaasut kui-

mm* i vaavat uuniin E asetetut ja

f j-vi sitten uunien A ja B kautta

polttokuiluun joutuvat tii-

let. Täältä ne joutuvat

alas jäähdyt yskuiluun. Pol-

tettu, hieman kutistunut,

kova. harmaanvihreä massa, klinkkeri, tulee

varastossa, ilman vesihöyryn vaikutuksesta hau-

raaksi, muserretaan ja jauhetaan pyörivissä

kuulamyllyissä, joissa on piikivipalloja.

S. -teollisuus on suuresti kehittynyt, sittenkuin

on otettu käytäntöön kostea menetelmä
ja sen mukana pyörivä uuni. Menetelmän
mukaan lietetään hienoksi jauhettu kalkki ja

savi vedellä ohueksi liejuksi, joka uudelleen jau-

hettuna juoksee säiliöihin, missä sen laatu ana-

lyysillä määrätään ja järjestetään sopivaksi.

1 i ilt i lieju pumputaan suoraan pycrrvaan uuniin
(kuva 3).

T.iiiiä on n.

75 100 m
pitkä, te-

loilla pyö-
rivien ren-

kaiden kan-
nattama
teräslevy-

lieriö. Uu-
ni on si-

sustettu tu-

lenkestä

villa tiilillä

ja se pyö-

rii akselinsa ympäri hitaasti hieman kaltevassa

asennossa. Lieju juoksee hiljalleen uunin ylä-

(S.H.) Kina 3.

piiasta alas. Uunin alapäässä tapahtuu poltta-

minen hiilijauhon ja lämpimän ilman avulla.

Kuumuus alaosassa on n. 1.500°. Kuumat kaa-

sut kuivaavat liejun, lämmön enetessä hiilihappo

poistuu ja vihdoin alaosassa massa kutistuu

kuumuudessa pieniksi palloiksi, muuttuen klink-

keriksi, joka jauhetaan, kun se ensin on ollut

varastossa jonkun aikaa, ja pakataan n. 170 kg
sisältäviin tynnyreihin.

Portland-s. on väriltään harmaanvihreätä. Se

on niin hienorakeista, että sihtiin, jossa on

4,900 reikää cm2 :llä, jää ainoastaan 10-20%.

Mitä hienommaksi se on jauhettua, sitä lujem-

paa ja nopeammin kovettuvaa se on. Veteen se-

koitettuna se kovettuu. S:n sitomksajaksi sano-

taan aikaa, joka on kulunut siilien asti kunnes
-:n pinta ei enää painu kynnellä painettaessa

tai Vicatfn neulan painosta. Sitoutunut s. ei

uudelleen veteen sekoitettuna kovetu. Sitomis-

ajalla on senvuoksi käytännössä suuri merkitys.

Sitomisaika pitenee, jos s:ssä on rikkihapon suo-

loja, alkalit taas lyhentävät sitä. Tila\ uuspysy-

väisyyttä koetellaan kuumentamalla määrätyn
suuruista sitoutu-

nutta s.-kuutioa 3

tuntia 120° :ssa ja

antamalla toisen

kuution seistä ve-

dessä 27 vuoro-

kautta. Tilavuus ei

saa tällöin muut-
tua. Jos se muut-
tuu, on s:ssä va-

paata kalkkia tai se

on poltettu liian al-

haisessa lämmössä
tai siinä on liiaksi

kipsiä tai magnesi-
umia. Sitomiskestä-

vyys määrätään si-

ten, että sekoitta-

malla 1 osa s:iä ja
.'! osaa n. s. nurinaa | i-

hiekkaa määrättyyn määrään vettä muodostetaan
kuutioita ja 8 numeron muotoisia kappaleita.

Edellistä muotoa olevat koekappaleet käytetään

painokestävyyden ja jälkimäiset vetokestävvv-

den tutkimiseen. Kokeet tehdään vasta 28 vuoro-

kauden kuluttua. Vetokestävyys 28 vuorokauden
kuluttua on s:n käyttökelpoisuuden määrääjänä.
Normaaliniääräyksien mukaan tulee sen olla vä-

hintään 16 kg cm'-:iä kohti.

Täysin tyydyttävää selitystä s:n sitomis-

ilmiöstä ei ole voitu antaa. On selitetty ilmiötä

puhtaasti fysikaaliseksi. Tämä käsitys ei kuiten-

kaan liene oikea. Sitomisen voidaan olettaa ole-

van kiteytymistä. Kovettumisessa muodostuu

kalsiumsilikaatteja ja aluminaatteja ja s. tiivis-

tyy sisäisesti kolloidien muodostuessa. Liukene-

vammat aineet muuttuvat vähemmän liukene-

viksi kiteytyen vähitellen veden vaikutuksesta

ja hydratisoituvat. Mekaaniset ja kemialliset

tapahtuma! OVa1 tiis-ä yhteistoiminnassa tavalla,

mitä ei vielä sen tarkemmin tunneta. Hyviin s:n

kokoomuksessa on kalkin ', :ssa määrätty suhde

n. s. tappamiin aineisiin suhteessa 2:1. Osa-
'''" < <*aaraa »

/o s,-ö,+./ >»/>g+oW'8

n»*lteta»n

hydrauliseksi möduliksi, joka vaihte-

(S.ll.i Kuva 4. lume. millä mää-
rittään sementin retokesUlvyys.
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lee 1,7-2,2 :een. Muutamien s. -lajien kokoomus
käy selville seur. taulukosta

:

v
o o

Chai
Theil

raul
kalk
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3 o pj

g,

00

-fi S o

piihappoa SiOs . . . .

o.

?

22,0 25,4 21.7 24.3

ahiminiumoksid. A1 2 3 . 7,5 10,3 l.R 7,2

rautaoksidia Fe2 3 . . 3.5 7.4 0,6 5.i

kalkkia CaO 62,0 44.5 74,0 33,7

magnesiumia MgO . . 1,0 2,9 0,7 20,9

rikkihappoa S03 . . . 1,5 2,6 0,3 —
alkalimetallia . . . . 0,5 1.6 — —

Jäännös on hiilidioksidia, vettä y. m.
Ameriikan Yhdysvaltain s.-tuotanto oli 1911 n.

80 milj. astiaa, a 170 kg, Saksan sam. v. n. 40

milj. Suomeen tuotiin 1913 n. 736,000 astiaa.

Paraisten tehdas voi valmistaa n. 500,000 astiaa

vuodessa. Kotimaisen s:n laatu voidaan raaka-

aineiden, etenkin kalkin puhtauden takia pysyt-

tää helposti hyvin samanlaisena. Laadultaan se

on täysiveroista parhaimpien ulkomaisten s.-la-

jien kanssa. Sen painokestävyys on noussut 600

kg:aankin cm 2 :iä kohti. — K a 1 s e d o n i-s :iä

saadaan, kun poltettua kalsedonia sekoitetaan kal-

kin ja valkoisen hiekan kanssa. Se on kiiltävän-

valkoista, marmorinnäköistä. S o r e 1 in s. on
hyvin magnesiuminpitoista, kipsin tavoin

muovailtavaa, hyvin kovaa s:iä. M e d i n a-s.

valmistetaan dolomiitista. Kipsi-s:ien sitomis-

kyky riippuu kideveden muodostumisesta. Sellai-

nen on m. m. K e a n e n-s. — Hammas-s:stä
ks. Hampaan taudit. ;— Erilaatuisia se-

koituksia, joissa on kasvi- ja eläinkunnan ai-

neita, hartseja, liimaa y. m. nimitetään välistä

myös s :ksi. S. S.

Sementtikupari ks. S e m e n 1 1 i v a s k i.

Sementtilaasti ks. Sementti.
Sementtimosaiikki aikaansaadaan siten, että

sementin näkyvään pintaan valettaessa sirotetaan

ohut kerros marmorisiruja. Pinta hiotaan semen-
tin kovetuttua sileäksi hierinraudalla. S :ia käy-
tetään etupäässä lattioita, lattialaattoja ja

rasastuimia varten. K. S.

Sementtiruukki ks. Sementti.
Sementtiteräs ks. Rauta.
Sementtitiili, • sementistä ja hiekasta

Betoni) tehty tiili, jota käytetään rakennus-
teollisuudessa tavallisten savitiilien ja joskus
luonnollisen hivenkin asemasta. S :t tehdään
yleensä isommat kuin savitiilet ja useimmiten
lävelliset, joten niistä rakennettuun seinään tulee

lämpöä eristäviä ilmakerroksia. S:iä on monen-
muotoisia sekä kooltaan että rakenteeltaan,
mutta kaikilla pyritään seinän sisään muodos-
tamaan yksin- t. useampikertainen mahdollisim-
man yhtenäinen ontelo samalla kuin tiilen seinä-

mien paksuus supistetaan mahdollisimman pie-

neksi, 1-3 cm. S:t valmistetaan sullomalla kui-

vahko hiekan ia sementin seos rautamuotteihin
taikka erikoiskoneilla. J. C-en.

Sementtivaski, joko kaivosvesistä, tai vasken
(ks. t.) valmistuksessa kuivaa tietä saadusta
vaskisuolaliuoksesta takorauta romulla saostettu
epäpuhdas vaskijauho, josta puhdas vaski sulat-

tamalla valmistetaan. Jälkimäistä valmistustapaa
käytettiin aikoinaan Pitkässärannassa. TV. W-o.

Semesteri (lat. seme'stris - kuusikuinen, puoli-

por-

E.

(vrt.

vuotuinen), säännöllisesti uudistuva virkaloma;
myös yliopistollinen lukukausi (talvi-s., kesä-s.)

etenkin Keski-Euroopassa.
Semgallen, Kuurinmaan itäinen osa, muinai-

sen semgallien (ks. t.) heimon asuma-alue.

Muodosti ensin keskiajalla erityisen hiippakun-
nan, joka sitten yhdistettiin Riian arkkihiippa-
kuntaan. A'. G.

Semgallit, liettualais-lättiläinen heimo; mai-
nitaan vanhoina aikoina (9-14 vuosis.) keskisen
Kuurinmaan asukkaina Aa-joen ympärillä.

K. G.

Semi [-[-] (lat.), puoli, yleinen yhdistyksissä
(myös merkityksessä ,,melkein").
Semiareiolaiset (..puoliareiolaiset"), nimitys,

jota v:n 358 jälkeen käytettiin homouusiolaispuo-
lueesta. ks. Areiolainen riita.

Semiitti, seemiläinen.

Semikoolon (lat. semi - puoli, ja Kodon) =

puolipiste (ks. t.).

Semilargent [-arzä'] (ransk.) ks. Uusi-
hopea.
Seminaari (lat. seminä'rium = taimitarha).

Paitsi tieteellisistä s:eista, joita varsinkin viime
aikoina on järjestetty yliopistoihin ylioppilaiden

perehdyttämiseksi tieteelliseen tutkimustyöhön,
käytetään nimitystä s. useissa maissa merkitse-
mään kansakoulunopettajain valmistuslaitosta.

Näitä kansakoulunopettaja-s:eja on Suomessa tätä

nykyä suomenkielisiä Jyväskylässä (per. 1863),

Sortavalassa (per. 1880), Raumalla ja Raahessa
(per:t 1896) sekä Heinolassa (per. 1899) ja

Kajaanissa (per. 1900). Ruotsinkielisiä seminaa-
reja on Tammisaaressa (per. 1871) ja Uudessa-
kaarlepyyssä (per. 1873). Jyväskylän ja Sorta-

valan s:eissa on kaksi osastoa, toinen mies-, toi-

nen naisoppilaita varten, kaikki muut ovat yksi-

osastoisia : Uudenkaarlepyyn, Rauman ja Kajaa-
nin s:t miesoppilaita ja Tammisaaren, Raahen
sekä Heinolan s:t naisoppilaita varten.

Suomen kansakoulunopettaja-s :ien oppikurssi

on nelivuotinen : kolmena ensimäisenä vuonna
annetaan pääasiallisesti yleissivistyksellistä ope-

tusta, neljäntenä pääasiallisesti ammatillista val-

mistusta opettajatoimeen. Pääsyvaatimuksena on
ylemmän kansakoulun kurssi ja täytetty 18 vuo-

den ikä. S:n oppiaineet ovat paitsi kasvatus- ja

opetusoppia uskonto, historia, maantieto, luon-

nontieto, äidinkieli, toinen kotimainen kieli,

laskuoppi ja mittausoppi, piirustus, laulu ja soi-

tanto, voimistelu ja käsityöt. Oppimäärät vas-

taavat suunnilleen lyseoiden oppimääriä paitsi

matematiikassa ja toisessa kotimaisessa kielessä,

joissa ne ovat melkoista suppeammat.
S:iemme järjestys on pääasiallisesti U. Cyg-

naeuksen suunnittelema. Omituisimpana piirteenä

on niissä käsitöiden pakollinen opetus. Kaikissa

kohdin eivät s:mme kuitenkaan liene kehittyneet

sellaisiksi kuin ne alkuperä isosti tarkoitettiin,

vaan on niihin vaikuttanut tuntuvasti oppikoulun

esikuva. Niinpä Cygnauis suunnitteli luonnontie-

don opetuksen enemmän käytännöllistä elämää
koskettavaksi siten, että puutarhanhoidon, maan
viljelyksen ja kotieläintenhoidos opetus saisi

siinä huomattavan sijan.

S:iin on liitetty harjoituskoulu, jossa neljän

nen s. -luokan oppilaat, n. s. opettajakokelaaat.

saavat harjoitusta opetuksen antamisessa ja kou-

lunhoidossa. Harjoituskoulu oli alkujaan järjes-
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tetty yksinomaan kaupunkikoulujen mukaiseksi;
siinä oli kuusi vuosiluokkaa, joista kaksi ensi-

mäistä vastasi alempaa ja neljä viimeistä ylem-

pää kansakoulua. Sittemmin on kaikkiin s teihin

järjestetty myöskin neliosastoinen koulu, joka jär-

jestykseltään vastaa maalaiskuntien yksiopetta-

jaista (neliosastoista) kansakoulua.

S :elllamme on myöskin oma puutarha ja; ansari,

joita viime aikoina on alkuperäisen suunnitelman
mukaan ruvettu inisi imun silm i !1 i pit ien p.i i

asiallisesti opetustarkoituksia. Aikaisemmin liit-

tyi sieihin myöskin n. s. ..lastenseimi", jossa

kokelaat saival harjoitella pienten lasten hoitoa;

nykyään ei sitä enää ole yhdessäkään S :ssa. Van-
himmilla s reillämme on sitävastoin säilynyt

asuma- eli sisäoppilaslaitos, jossa osa oppilaita

saa verrattain vähäisestä maksusta asunnon ja

ruuan
; uudemmissa ei tätä laitosta ole. M. s.

Seminarium lapponicum fsfniinä'- -pö'-J,
maaliskuun 24 p. 1

7
">2 Trondh jeiniin perustettu

ja marraskuun 3 p. 1774 lakkautettu lappalainen
opettajaseminaari, jossa lappalaisille valmistet-

tiin lapinkielisiä opettajia. Seminaarin johtaja

oli Knml Leem (ks. t.). V:sta 1825 seminaari-
rahaston tuloja on käytetty Tromsan opettaja-

seminaarin tarpeihin. Samantapainen seminaari
oli olemassa jo lappalaislähetyksen vanlrmpina
aikoina; sen perusti ,,lappalaisten apostoli" Tho-
mas von Westen.
Seminolit (int., alkuaan simanoli = karkurit)

,

muscogee-kansaan kuuluva intiaaniheimo, joka
alkuaan kuului creek-intiaanien liittoon, mutta
1700-luvun alussa luopui siitä (josta nimi) ja

otti haltuunsa suurimman osan Floridaa. S. hä-

tyyttivät sieltä käsin Georgian ja Alabaman
valko-ihoisia. josta syystä kenraali Andrew Jack-
son 1817-18 teki sotaretken heitä vastaan. Kun
heitä myöhemmin tahdottiin ruveta siirtämään
uusille asuinsijoille Mississippiä taakse, asettui

vat he vastarintaan. Siitä johtuva sota. 1835-42.

oli verisin ja sitkein intiaanisota Yhdysvaltain
historiassa. Vihdoin s. näännytettyinä kukistet-

tiin ja jätteet siirrettiin suurimmaksi osaksi

Arkansiin. Asuvat nyk. Oklahomassa n. s. sivis-
tyneenä heimona"; harvoja tähteitä on Flori-

da --a. E. E. K.

Semipalatinsk [-ti'-]. 1. Arokenraalikuverne-
menttiin kuuluva provinssi (ven. Setnipalatinskaja

oblastj) Venäjän Keski-Aasian pohjoisosassa.

Länsi-Siperian ja Mongolian rajalla. Balkas-jär-
vestä pohjoiseen Irtysin ympärillä; 511,950 km2

,

862,000 as. (arv. 1913), 1,7 km ! :llä. — Idästä

päin S:iin ulottuvat Altai'n (korkein huippu
S:ssa n. 3,300 m) ja sen eteläpuolella Tarba-
gatai'n haarakkeet, jättäen väliinsä Zaisannorin
tasaisen aron. Ensinmain. vuoriston uloimpia
et m vartioita on Kalbinskija gory Irtysin etelä

puolella, jälkimäisestä jatkuu Tsingiztau vuoris-

ton kautta S :n keskiosissa vain n. 1.500 m kor-
kea, hajanainen vuoritienoo. Sen pohjoispuolella

on Irtysin heinä-aro, eteläpuolella Zaisannorin
aron tapainen, saksaul-pensaita. tamariskeja y. m.

s. kasvava, paikoittain erämaanluontoinen Balka-
sin aro. V.uoristojen rinteillä on vähäisen metsiä.

Pääjokea Irtysiä voidaan kulkea pienemmillä aluk-

silla koko matkan S :n rajojen sisällä. Järviä:
Zaisännor ja Balkas (vain osaksi S:ssa) sekä
suuri joukko pienempiä arojärviä. Ilmasto mante-
reinen, talvet kovin kylmiä (S:n kaupuu

tammikin keskilämpö — 17...° C). kesät kuumia
(heinäkin keskilämpö -|-22,s C; v:n keskilämpö
vain -4- 2,5° C, Frankfurt am Mainin leveys-

asteella). Salaa vähän (S :n kaupungissa vain

181 mm v:ssa), vuoristojen juurella hieman enem-
män i[ -ti KaiiKMioeorskissa Kalbinskija goryn
juurella 426 mm v:ssa). — Asukkaista oli 1897

89,9 c
/c kirgiisejä, kaikki paimentolaisia, venä-

läisiä oli 10%. Uskonnoltaan muhamettilaisia
89,7%. Lukutaitoisia 5,»%. Maataloutta (s. o.

karjanhoitoa) harjoittaa 89, i %, käsi- ja tehdas-

te llisuutta ''•* %, kauppaa ja liikennettä 2.7 %.
Maanviljelys tuottaa vehnää (140,500 ton. 1913),

kauraa, hirssiä, ohraa, hedelmiä y. m.; kastelu

välttämätön. Pääelinkeinon karjanhoidon tilasto-

tiedot: hevosia 682,800, täysikasvuista nautakar-
jaa 640.200, lampaita ja vuohia 2.1 22.700. kame-
leja n. 60,000, sikoja 16,300 kpl. (1913). — Vuo-
ristojen rikkauksia käytetään vain vähässä mää-
rässä; tärkein on kulta, jota 1907 saatiin 574 kg.

Lisäksi louhitaan vähän lyijyä, kivihiiltä ja saa-

daan n. V2 "lilj. ton. suolaa. Tehtaissa työs-

kenteli 1910 kaikkiaan 1.479 henkeä; aksiisista

vapaiden tehtaiden valmistusarvo oli sam. v.

10 milj. mk. — Kantatietä S;n alueella ei ole

lainkaan. — Kansakouluja 192 (opp. 10,791).

keskikouluja 3 (opp. 877), ammatillisia keski-

ja alempia kouluja 6 (opp. 201; 1912). Sairaa-

loita 10, läiikäreitä 24 (1911). -- S. jakaantuu

5 piirikuntaan. 2. Kdellämain. provinssin pää-

kaupunki. Irtysin oik. rannalla. S. -nimisen puron
varrella: 35,121 as. (1909). — Muutamia kouluja.

museo, kirjasto, sairaala y. m. Sekalaista teolli-

suutta. S:n ulkopuolella on seitsemän ison kivi-

rakennuksen (niistä ven. nimi S., = ..seitsemän

palatsia") jätteet, joista on löydetty tunguusin-
kielisiä kirjoituksia. -— S. per. linnoitukseksi

1718. Provinssin pääkaupunki v:sta 1854.

E. E. K.

Semipelagiolaisuus, jumaluusopillinen oppi

suunta, joka yritti olla pelagiolaisuuden ja Augus-
tinuksen välittäjänä. Sittenkuin pelagiolaisuus

oli hyljätty useissa kirkolliskokouksissa, viimeksi

Efesoksessa 431, muodostui länsimaisessa kirkossa

välittävä suunta, jota keskiajalla ruvettiin ni

niittämään s:ksi. Sen pääpaikka oli Etelä-Gallia.

jossa luostariapotti Joh. C ass i an u s (k. n. 435)

sitä edusti. Ihminen, sanoi hän, ei ole hengelli-

sesti terve (Pelagius) eikä kuollut (Augustinus).

vaan hän on sairas. Ihmisen tahto ei ole ehdotto

masti kykenemätön hyvään, vaan heikko. Ihmi-
nen ei voi itseään auttaa, mutta hän voi ikä-

vöidä pelastusta. - Tämä oppisuunta saavutti

Etelä-Galliassa suurta kannatusta. Useiden mie-

\ugustinuksen armonvalitsemisoppi poik-

kesi liiaksi katolisesta traditsionista, jonka juuri

näihin aikoihin (430) Vincentius Lerinumista

Commonitorium-kirjassaan oli määritellyt siks ;

.

..mitä kaikkialla, aina ja yleisesti on uskottu".

Tältä kannalta katsoen oli mainittu oppi pellit

tävä uutuus. Tähän käsitykseen yhtyi Peji'n

piispa F a u s t u s, s:n pääedustaja. Mutta toista

mieltä oli Arelaten arkkipiispa Ca?sarius.
Hänen johtamansa Orangen synodi hylkäsi v. 529
s:n ja omisti ..vanhain isien" opin. Armonvalit-
semisesta kokous kuitenkin vaikeni, joten käsi-

tys Augustinuksen pääopista jäi hämäräksi. Kun
paavi hyväksyi Orangen synodin päätöksen, oli

s. muodollisesti hyljätty. Mutta siitä huolimatta
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s. tuli vallitsevaksi keskiajan kirkossa. vrt.

Augustinus ja P e 1 a g i o 1 a i s u u s.

E. K-a.

Semiramiin riippuvat puutarhat olivat klas-

sillisten kirjailijain kertomusten mukaan vanhan
ajan, ihmeellisin puutarhalaitos, jonka Nebukad-
nesar muka rakennutti Eufratin länsirannalle

Babyloniin Meediasta olevan lempivaimonsa mie-

liksi. Mitään noita kertomuksia vastaavaa lai-

tosta ei ole tavattu Babylonin raunioita tutkit-

taessa eikä varmuudella liioin babylonialaisista

kuvaesityksistä. K. T-t.

Semiramis [-mi'-], Herodotoksen mukaan Baby-
lonissa viisi miespolvea ennen Nitokrista hallin-

nut kuningatar, joka valleilla suojeli kaupunkia
Eufratin tulvilta. Ktesias sanoo S:ta Derketo
(Atargatis) jumalattaren tyttäreksi, joka ensin

oltuansa naimisissa erään Syyrian maaherran
kanssa tuli kuningas Ninoksen puolisoksi, tämän
kuoltua poikansa Ninyaan puolesta hoiti halli-

tusta, perusti Babylonin ja kävi sotaa Persiassa,

Intiassa ja Egyptissä. S. vietti hekumallista elä-

mää ja hänellä oli tapana salaa murhata rakasta-

jansa. Lopulta hän surmasi itsensä tai hävisi

kyyhkysen muodossa, minkä perästä häntä pal-

veltiin jumalattarena. Ktesiaan kertomuksen mu-
kaan S. siis on aivan tarumainen henkilö, jolle

osaksi on annettu Istar jumalattaren piirteitä.

Kun Herodotos mainitsee Babylonissa olleen S:n
nimisen portin, tarkoitetaan sillä ehkä kuuluisaa
Istarin porttia. Rabbinilaisen perintätiedon mu-
kaan S. oli Nebukadnesarin puoliso. Armeenias-
sakin muutamat paikannimet, Samiramgert (S:

n

linna) ja Samiramsue (S:n kanava) säilyttävät

S.-n nimen. Tarun S:n esikuvana on ehkä pidet-

tävä Assyrian kuninkaan Samsi-Adad V:n puo-
liso, Adad-nirari IV :n äiti Sämmurämat, jolle

Assurissa oli pystytetty vielä säilynyt kirjapat-
sas. vrt. Semiramiin riippuvat puu-
tarhat. [Lehmann-ITaupt, ,,Die historische

Semiramis und ihre Zeit" (1910).] K. T-t.

Semiretsensk [-re'-J, Turkestanin kenraali-

kuvernementtiin kuuluva provinssi (ven. Semiret-
senskaja oblaslj) Venäjän Keski-Aasiassa, Kiinan
Turkestanin ja Dzungarian rajalla, Balkas-järven
eteläpuolella; 381,530 km 2

, 1,256,900 as. (1913),

3,3 km 2 :llä. — S:n eteläosan täyttävät Tiansanin
mahtavat vuorijonot (Semenov-huippu S :ssä

4,680 m yi. merenp.) ja idästä tunkeutuu saman
vuoriston Borohoro niminen haarake S :n alueelle

;

pohjoisrajalla on Tarbagatai. Balkas-järven ja

vuoristojen välinen tasanko on aroa ja hiekka-
erämaata (Saryisikatrau Ili'n oik. ja Taukum
sen vas. puolella). Vuoristojen välissä on laajoja,

aromaisia jokilaaksotasankoja (Ili'n laakso Boro-
horon ja eteläisen Tiansanin välissä). Metsiä on
vuoristojen rinteillä. Pääjoki Iii laskee seitsen-

haaraisena (josta ven. nimi S., = ,,seitsemiin vir-

ran maa) suureen Balkas-järveen, johon tidee

vielä useita muita arojokia. Tiansanin vuoris-

tossa virtaavat Tsu ja Naryn. Balkas-järvi on
vain puoleksi S:n alueella; kokonaan S:ssä ovat
Issyk-kul ja Ala-kul. Ilmasto mantereinen, var-
sinkin aroilla; eteläisissä vuoristolaaksoissa sää
on suojaisempaa. Vernyjssä, Tiansanin juurella
(Bordeaux'n leveysasteella) v:n keskilämpö

-f 7,4° C, tammikin —8.4° C. heinäkin -f 23, s° C.
Sademäärä alhainen (Vernyjssä sataa v:ssa
•540 mm, pohjoisempana arolla vain 131 mm). —

Asukkaista turkkilaistataarilaisia kansoja (kir-

giisejä, vähän tarantseja, dungaaneja y. m.) 1897
oli 88,5 %, venäläisiä vain 9,7 °/c - Uskonnoltaan
muhamettilaisia oli 90,2 %. Lukutaitoisia 4,2 %.
Maataloutta harjoittaa 91,2 %, käsi- ja tehdas-

Teollisuutta 2,5 %, kauppaa ja liikennettä 2.6 %.
Maanviljelys tuottaa vehnää 320,000 ton., kau-
raa 112,000 ton. (1913), ohraa, ruista ja hirssiä

(yleensä jonkun verran yli oman tarpeen) sekä
erilaisia öljysiemeuiä ja puutarhantuotteita ; kas-

telu välttämätön. Pääelinkeinona karjanhoito;
1913 pidettiin 927,700 hevosta, 729,100 lehmää
(täyskasvuista), 4,580,600 lammasta ja vuohta
(asukasta kohden paljo enemmän kuin missään
muussa Venäjän kuvernementissa tai provins-
sissa), 35,900 sikaa. Vuoristojen rikkauksia (kivi-

hiiltä y. m.) ei juuri ollenkaan käytetä. Teh-
taissa 1910 työskenteli kaikkiaan vain 575 henkeä.
Rautatietä S:n alueella ei ole. — Kansakouluja
194 (opp. 12,997), keskikouluja 3 (opp. 831),

ammatillisia keski- ja alempia kouluja 6 (opp. 89
;

1912). — Sairaaloita 22, lääkäreitä 32 (1911).— S. jakaantuu 6 piirikuntaan. Pääkaupunki
V e r ny j. E. E. K.

Semitismi, seemiläisten, etenkin juutalaisten,

kansanheimon ja sille luonteenomaisiksi katsot-

tujen ominaisuuksien yhteisnimitys, vrt. Anti-
semiitti. K. T-t.

Semler fzemhyrj, Johann Salomo (1725-91),

saks. evankelinen teologi, v:sta 1753 teologian

prof. Haliessa. S. raivasi aikansa teologialle

uuden uran saattamalla voimaan historiallisen

ja psykologisen katsantotavan, joka johti vapau-
tumiseen dogmaattisista auktoriteeteista. Hänen
teoksensa „Abhandlung von der freien Unter-
suchung des Kanons" (4 os., 1771-75) on siitä

merkillinen, että se on Saksan teologisessa kir-

jallisuudessa ensimäinen Raamatun kirjoja kos-

keva tutkimus, jossa tehdään kriitillisestä mene-
telmästä täysi tosi. Siinä osoitetaan, että sekä

V:n T:n että U :n T:n kaanon on vähitellen ja

luonnollisesti tapahtuneen kirjallishistoriallisen

kehityksen tulos, sekä tutkitaan kaanonin yksi-

tyisten osien uskonnollis-kasvatuksellista arvoa.

Samaa menetelmää noudattaen S. on dogmi- ja

kirkkohistoriallisissa julkaisuissaan pyrkinyt va-

laisemaan kristillisen uskonvakaumuksen histo-

riallista moninaisuutta. S. tähdensi yksityisen

hurskauden ja teologian välistä eroa sekä teroitti

yksityisen uskon vapautta yleisistä, ,.puhtaan
opin" dogmeista. Mutta hän ei kieltänyt juh-
taan opin" merkitystä kirkollisessa elämässä ja

oli kirkollisen järjestyksen puolustaja. Niinpä
hän elämänsä loppupuolella taisteli silloin esiin-

tyvää radikalismia vastaan (,,Ant\vort au f das

Bahrdtische Glaubensbekenntniss", 1779; ,.Beant-

\vortung der Fragmente eines Ungenannten",
1779; ..Verteidigung des Königl. Edikts vom
9 Juli 1788"). S. oli erinomaisen tuottelias kir-

jailija (enemmän kuin 170 julkaisua). [Pl. Gast-

row, ,.J. S. Semler in seiner Bedeutung fiir die

Theologie" (1905); IT. Hoffmann, ..Die Theologie

Semlers" (1905); L. Zscharnaek, ,,Lessing und
Semler" (1905).] .

Ar. H.
Semlin [nemli'nj (serb. Zemun, unk. Zimony),

kaupunki Unkarissa, Kroatsia-Slavonian itäisim-

mässä kulmassa, Tonavan oik. rannalla, lähellä

Savan suuta, jonka toisella rannalla on Belgrad,

Wienin-Konstantinopolin radan varrella (silta
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Savan poikki); 17.131 as. (1910), joista saksa-

laisia 6,559, serbialaisia 5,653, uskonnoltaan

56,2 % roomal. -katolisia ja 34,2 % kreik.-itä/nai-

sia. Useita kirkkoja, kouluja, museo (roomal.

esineitä), teatteri. Melkoista teollisuutta, karjan-

hoitoa, hedelmäpuiden viljelyä, vilkasta kauppaa.

Läheisyydessä Bunyadyn linnan rauniot ja

roomal.-ajan muistomerkkejä. — S. on roomal.

-

kaupungin Taurunumin paikalla. ~ Suurvaltain

sodan alussa serbialaiset syysk. 1914 hetkeksi

saivat S :n vahaansa. E. E. K.

Semmelweiss, Ignäc (1818-65), unk. lää-

käri. S. on saavuttanut suuren maineen siitä,

että hän jo ennenkuin oli olemassakaan varsinai-

sia tietoja tarttuvien tautien luonteesta ja niitä

aiheuttavista bakteereista, suunnitteli hoitokei-

noja tuollaisen oletetun tartunnan torjumiseksi,

jonka 1 1 ii ii tosin luuli olevan jonkinlaisen ruumis-

myrkyn. Etupäässä hän keskitti huolenpitonsa

lapsivuodekuumeen torjumiseksi ja saikin tämän
niihin aikoihin hyvin yleisen taudin matkaan
saattaman kuolleisuuden melkolailla vähenemään
johtamassaan lapsenpäästölaitoksessa siten, että

hän määräsi noudatettavaksi mitä suurinta puh
tantta synnytystapauksissa. Niinpä hän vaati,

että lääkärit ja kätilöt pesisivät kätensä ja käs.-

vartensa erittäin huolellisesti, ennenkuin ryhtyi-

vät synnytysaputoimitukseen. S. nimitettiin 1855

lapsenpäästöopin professoriksi Budapestin yli-

opistoon. S:n julkaisuista mainittakoon: „Die

Aethiologie, der Begriff und die Profylaxis des

Kindbettfiebers" (1861). M. OB.
Semmering [zemmarirjk], sola Itäalpeissa. Ala-

Itävallan ja Steiermarkin rajalla, matkalla Wie-
nistä eteläänpäin; 981 m yi. merenp. Solan

kautta kulkee YViesin-Triestin radan osa: S.-rata
(55 km pitkä Gloggnitzista Miirzzuschlagiin, S:n
asema 895 m yi. merenp.), Euroopan ensimäinen
suuri vuoristorata (rak. 1848-54. kustannukset

47 i
ji m.ilj- mk., 15 tunnelia, pisin solan alle

puhkaistu, 1.430 m pitkä tunneli, 897 m yi.

merenp.: 10 viaduktiai. — Lähellä solaa useita

hotelleja. Suosittu ilmaparantola- ja matkailu-

paikka (19,856 matkailijaa 1912). — Steier-

markin herttua perusti ensimäisen majatalon S:n

luo 1300-luvulla; sen viereen syntyi sitten

Spital am S. niminen kylä (rautateollisuutta

;

kesänviettopaikka). V. 1728 rak. ensimäinen ajo-

tie solan poikki. (E. K. K.)

Semnonit, Tacituksen mainitsema sveevien pää-

heimo. Oderin ja Elben välillä asuva; heidän

alueellansa oleva pyhä lehto oli sveeviläisten hei-

mojen yhteinen kokouspaikka. Heidän arvellaan

olleen samat kuin myöhemmät alemannit. K. <!.

Semnopithecus, kaita-apinat, kapeane-

näisiin apinoihin kuuluva suku. tärkeimmät la-

jit huimaani ja nenäapina (ks. n.).

Semologia ks. Merkitysopp i.

Semon /-'-/• Richard (s. 1859). saks. eläin-

tieteilijä, oli 1887-97 aluksi dosenttina, sitten

anatomian professorina Jenassa. v :sta 1897 yk

sityistutkijana Munchenissä. Tehnyl tutkimus-

matkoja Afrikkaan sekä Austraaliaan ja malai-

ji laiseen saaristoon. Tutkinut aikaisemmin m. m.

vertailevaa anatomiaa, viime aikoina periytymis

y. m. yleisbiologisia kysymyksiä. Teoksia :
..lm

australischen Busch und an den Kusten des Km ai

lenmeeres" (2:nen pain. 1903), ..Die Mneme ai-

erhaltendes Princip im Wechseln des organischen

Geschehens" (3:s pain. 1911), ..Be\veise fur die

Vererbung erworbener Eigenschaiten" (1907),

,.Das Problem der Vererbung erworbener Eigen-

schaften" (1912), ..Die Fussohle des Menschen.
Eine Studie iiber die unmittelbare und die er-

bliche VVirkung der Funktion" (1913).

Semonides [semöni'desj, kreik. iambos-laulujen

sepittäjä, syntyisin Samoksesta, asettui samolai-

sen siirtokunnan kanssa Amorgos saarelle, jonka

vuoksi liäntä tavallisesti sanotaan a m o r g o 1 a i-

seksi (7:nnellä vuosis. e. Kr.). Nimi S. kirjoi-

tettiin ennen tav. väärin Simouides. Hänen
iambos-runojaan on paitsi pieniä katkelmia säi-

lynyt herjauslaulu naisista, jossa eri naistyypit

kuvataan luoduiksi eri eläimistä tai muista

luonnonesineistä : siasta, ketusta, koirasta, mul-

lasta, merestä, aasista, apinasta j. n. e.; kelvolli-

nen on ainoastaan se naistyyppi, joka on luotu

mehiläisestä; mutta ylipäätään naiset ovat muka
pahinta kaikesta, minkä Zeus on luonut (ks.

1 a m b o s. Kreikan kieli ja kirjaili-
s u u si. O. E. T.

Sempach /zcin i><ih / , kaupunki Sveitsissä, Lu-

zernin kantonissa, S.-järven (8 km pitkä.

2 i/s km leveä, 14 km-, 87 m syvä. 507 m yi.

merenp.; laskujoki Suhr) itärannalla, luoteiseen

Luzernista; 1,026 as. (1900). Järven rannalla

paalurakennusten jätteitä. — S : n luona 9 p.

heinäk. 1386 1,300 sveitsiläistä sai voiton 4,000-

miehisestä, herttua Leopoldin johtamasta itäv.

armeiasta. Taisteluun liitettiin myöhemmin tarina

Arnold YVinkelriedin sankarikuolemasta.

Semper (lat.), aina. — S. i d e m, aina sama.

Semper [eempar], Gottfried (1803-79).

saks. arkkitehti, taidekirjailija ja -teoreetikko.

1800-luvun renesanssi-suunnan alkajia ja ensimäi-

nen mies Saksassa, opiskeli Munchenissä (1825)

ja Pariisissa arkeologi Gaun atelieerissa (1826) :

tuli professoriksi Dresdenin taideakatemiaan

(1834). osallisuudestaan toukokuun vallankumouk-

seen 1849 maastakarkoitettuna hän pakeni Parii-

siin ja 1851 Lontooseen ;
tuli professoriksi Zuriehin

polyteknikumiin 1853, siirtyi 1871 Wieniin, kuoli

Koomassa. Kaikkialla, missä S. viipyi pitemmän
ajan. on hänen aate- ja aloiterikkaan työnsä

hedelmiä nähtävissä: Lontoossa m. m. South-

Kensingtonin museo on hänen aloitteitaan; Dres-

denissä synagoga (1846), museo t..Dresdener Gal-

lerie"), hoviooppera (1838-40), ja kun tämä paloi

(1869), uusi ooppera; Ziirichissä pölyt eknikumi.

tähtitorni, asemat aio. AVinthert hurin kaupungin-

talo, Miichenin Wagnerinteatterin ja Rio Janeiron

loisto-oopperan suunnitelmat. Jo Dresdenissä yrit-

tämäänsä mieliaatetta useiden merkkirakennusten
yhteensulattamisesta roomal. forumin tapaiseksi

taiteelliseksi kokonaisuudeksi S. pääsi elämänsä
lopulla lähemmäksi, kun hän 1S71 kutsuttiin

Wieniin järjestämään Burgring-paikkaa Hof-

burgin edustalla. Suunnitellut rakennukset val-

mistuivat vasta S:n kuoleman jälkeen. Liitty-

mättä mihinkään aikansa vallitsevaan taidesuun-

taan S. muodosti uuden ..tulevaisuuden arkki-

tehtuurin" monumentaalityylin roomal. keisari-

vallan aikaisen tyylin ja siitä johdetun rene

sanssin yhteensulatetuista aiheista. Uusia näkö-

kohtia antiikin tuntemisessa avasivat S:n aika-

naan suurinta huomiota herättäneet havainnot

kreikkalaisten polykromiasta (..Bemerkungen iiber

bemalte Architektur und Plastik bei den Alten",
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1834, ja ,,Die Anwendung der Farben in der

Architektur und Plastik", Dorisch-griechische

Kunst, 1 :nen vihko. 1836). Kuuluisin S:n kir-

jallisista töistä on kiiänteentekevä ,,Der Stil in

den technischen und tektoniscken Kuusten" (2 os.,

1860-63); S:n pienempiä kirjoituksia julkaisivat

liäneu poikansa Manfred ja taidehistorioitsija

Hans S. nimellä ..Kleine Sckriften" (1884).

[K. Lipsius. ,,G. S. in seiner Bedeutung als

Architekt" (1880); Hans S., „G. S., ein Bild sei-

nes Lebens und Wirkens" (1880) ; Soramer, ,,G. S."

(1886).] U-o N.

Semper [zempar], Karl (1832-93), saks. luon-

nontutkija, tuli 1868 eläintieteen ja vertailevan

anatomian professoriksi Wiirzburgiin. S. teki

useita tutkimusmatkoja Taka-Intian saaristoon

y. m., julkaisten matkoiltaan m. m. ,,Die Philippi-

nen und ihre Be\vohner" (1869), ,,Die Palauinseln"

(1873) ja toisten tutkijain kanssa v:sta 1868 läh-

tien julkaistu laaja ,,Reisen im Archipel der Phi-

lippinen". Muista teoksista mainittakoon ..Die

natiirliehen Existenzbedingungen der Tiere"

(2 osaa, 1880).

Sempervivuni, t ä h t i s i p u 1 i, Crassulacece-

heimoon kuuluva kasvisuku, jonka edustajilla on
kaunis, paksujen, me-
hevien lehtien muo-
dostama lehtiruusuke;

tiiman lehtihangoissa

syntyy runsaasti tiheä-

lehtisiä silmuja, joista

S. helposti lisääntyy.

Kukat valkeat, keltai-

set t. punaiset pieni-

lehtisessä, lehtiruusuk-

keesta kohoavassa var-

ressa. Hedelmä tup-

pilo. Noin 50 lajia, etu-

päässä, vuoriseuduissa.

Eräs laji kasvaa hiek-

karinteillä Laatokan
itärannikolla. Useita

viljellään etenkin kivi-

röykkiöissä y. m. kau-

niina koristekasveina, varsinkin punakukkaista

ä. tectorinina.. K. L.

Sempronius [-ö'-J, niuinaisroomal. plebeijiläi-

nen sukukunta, jota m. m. oli Gracchuksen haara,

vrt. G r a c c h u s.

Semstvo (ven. zemstvo) 1. m a a s ä ä d y t,

eräänlainen maakuntaedustus, joka on olemassa

40:ssä Venäjän kuvernementissa. Lakkautettuaan
maaorjuuden ja toteutettuaan oikeuslaitoksen uu-

distuksen Aleksanteri II antoi lain maakunta-
säätyjen muodostamisesta. Näiden toimialaan

kuuluu m. m. yleisten teiden kunnossapito, huo-

lenpito terveydenhoidosta, köyhäinhoidosta, kan-

sakoululaitoksesta y. m., maanviljelyksen, kau-

pan ja teollisuuden sekä muun taloudellisen toi-

minnan edistäminen j. n. e. Näitä tarkoituksia

varten s :11a on valta määrätä tarvittavat raha-

y. m. suoritukset. S-.t ovat osittain ..kuverne-

mentin-s :oja", joiden toimipiiri käsittää koko-

naisen kuvernementin (läänin), osaksi piiri-

s:oja. Molempain toimivalta on pääasiallisesti

sama, kuitenkin on edellisillä eräitä tehtäviä,

joita jälkimäisillä ei ole. S:jen kokoukset pide-

tään ylimalkaan kerran v:ssa, jolloin kuverne-
mentin-s:jen kokous kestää 20, piiri-s:jen lOpäi-

35. VIII. Painettu 18
/5 16

(S.H.) Sempervivum tectorum.

vää. Jälkimäisten edustajat valitaan 3 v :ksi ja

säädyttäin, siten että tilanomistajat (erittäinkin

aateliset) maalla, kiinteistönomistajat kaupun-
geissa sekä talonpojat ovat edustettuina. Vaalit

ovat välilliset ja vaalikokouksista y. m. on kuta-

kin säätyä varten voimassa erikoiset tarkat mää
räykset. — Kukin piiri-s.-kokous valitsee 7-8 edus-

tajaa kuvernementti-s :oon. Puheenjohtajana toi-

mii edellisissä piiriaatelismarsalkka, jälkimäi-

sissä kuvernementtiaatelismarsalkka. ks. V e-

n ä j ii. R. E.

Senaar 1. Sennaar (myös Bar S., Bzesiret-

8., El-Bzesireh), alue Afrikassa, Egyptin Suda-
nissa, ahtaammassa merkityksessä 12° :n pohj.

lev., Niilin (Bahr-el-abjad) ja Bahr-el-azrakin
välissä, laajemmassa merkityksessä 11° :n pohj.

lev., Niilin, Atbaran ja Abessiinian vuoristojen
välissä, jakaantuu nyk. kolmeen hallinnolliseen

provinssiin; Khartum, Gesira ja S. On suurim-
maksi osaksi reheväkasvuista (aarniometsiä, mie-
henkorkuista heinää kasvavia aroja) tasankoa,
etelässä vain yksinäisiä graniittivuoria. — Orja-
metsästysten ja mahdi -kapinan johdosta väestö
hyvin sekarotuista, pääaineksena fundz niminen
neekerikansa. — Pääkaupunki S., Bahr-el-azrakin
vas. rannalla, 254 km kaakkoon Khartumista;
n. 5,000 as. Ennen kukoistava, väkirikas, alkoi

rappeutua 1820-luvulta lähtien. E. E. K.
Senaari (lat. senä'rius < seni = kuusi kerral-

laan, oik. verstis senarius). kuusijalkainen säe,

kolme dipodiaa käsittävä jambinen trimetri. ks.

Jambi ja Trimetri.
Senaatti (lat. senä'tus < senex = vanhus).

1. Rooman s. Kuninkaiden aikuisessa Roo-

massa s. oli vanhojen, iässä ja viisaudessa har-

maantuneiden kansalaisten, etenkin sukujen pää-

miesten (patresj, muodostama neuvoskunta, jonka
neuvoa ja myötävaikutusta kuningas käytti hal-

litustoimissaan. Perintätarinain mukaan jo Romu-
tus oli valinnut 100 miestä snin ja Tarquinius
Priscus lisännyt jäsenten luvun kaksin- tai kol-

minkertaiseksi. — Tasavallan aikana s:n arvo ja

vaikutus kasvoi yhä enemmän. Sen jäsenten nimit-

täminen, sen kokoonkutsuminen, kokousten johto

sekä päätösten toimeenpano oli konsulien asiana.

Konsulin esimiehyydellä s. teki esityksensä kan-

sankokoukselle sekä vahvisti sen päätöksiä hyväk-

symisellään (patrum auctoritas). Kuningasvallan
kukistamisen jälkeen s. roomalaisten tietämän
mukaan oli täydennetty siten, että eteviä, varak-

kaita ja vaikutusvaltaisia plebeijejä (conscripti)

nimitettiin senaattoreiksi s:n varsinaisten jäsen-

ten, patriisien, ohella. Tästä muka johtui senaat-

torien juhlallinen puhuttelunimitys (Patres con-

scripti). Ainakin toisen puunilaissodan ajoilta

kaikki valta keskittyi s:iin kansankokousten
merkityksen vähetessä. S:n huostassa oli valtion-

varain hoito ja käyttö, joten se päätti valtion

tuloista ja menoista, määräsi verot sekä vuok-

rasi verojenkannon urakoitsijoille. Se hoiti voitto-

maiden hallintoa, johti ulkoasioita, ylläpiti diplo-

maattista yhteyttä vieraiden valtioiden kanssa

sekä suoritti kansainväliset toimitukset. Sen vai-

kutus ulottui oikeustoimeenkin sekä uskonnon-

asioihin. S;iin kuuluivat entiset virkamiehet

qua?storista konsuliin saakka. Kokouksissa nouda-

tettiin vakiintuneita perinnäismenoja ynnä tar-

koin määrättyä järjestystä. Sittenkuin konsuli

(taikka praetor tai kansantribuuni) oli kutsunut
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s:n kokoon pyhitettyyn paikaan, senaatin taloon

[Curia Eostilia) tai johonkin temppeliin, avasi

kokouksen puheenjohtaja istunnon sekä esitti ko-

kouksen aiheen ynnä päiväjärjestyksen. Jos kes-

kustelua pidettiin tarpeellisena, kehoitti puheen-

johtaja senaattoreja lausumaan mielipiteensä

aloittaen vanhimmista jäsenistä. Äänestyksen
tuloksena oli s:n päätös (ks. Senatuscon-
sultum). Jäsenten lukumäärä oli tasavallan

alkuaikoina 400-500, Sullan aikana se QOUSl

600: aan sekä Caesarin aikana vielä 900: aan.

Keisariajalla s. tosin edelleen nimellisesti oli

hallituksen varsinainen haltia; tämä ilmenee

sutikin ett i se erityisella julistuskirjalla mää-
räsi hallitsijalle hänen valtuutensa. Mutta hal-

litsija saavutti piankin yhä suuremman vallan

s:n kustannuksella. S:n valta väheni tuntuvasti

jo keisariajan alussa, kun ulkopolitiikan johto,

sotajoukkojen ylikomento. provinssien hallinto

sekä raha asiain hoito joutuivat hallitsijan kii-

siin. Toisaalta s:n valtaa enennettiin siten, ettii

Tiherius siirsi sille virkamiesten vaalit sekä lain

säädännön kansankokousten lakattua olemasta.

S:ii rinnalla oli myöhemmin erityinen valiokunta

1. valtaneuvosto (consilium principis 1. Consisto-

rium), joka sai alkunsa jo Augustuksen aikana.

Sotilasvallan ajoilta s:n merkitys jo oli ohi.

vaikka se vielä joskus, esim. Alexander Severuk
sen aikana, hetkeksi sai suuremman vaikutuksen
valtion asioihin. Diocletianuksen luomassa val-

tiorakenteessa s :11a ei enää ollut mitään valtiol-

lista merkitystä edes nimellisest ikään, vaan se

toimi siitä lähtien Rooman kaupungin kunnallis-

neuvostona. Konstantinus Suuri asetti myöskin
Konstantinopoliin s :n.

[Th. Mommsen. ..Römisches Staatsrecht" III. 2

(1888); M. G. Bloch, „Les oii.tiines du senal

romain" (1883): P. Willems. ..ke senat de la

republique romaine" I-TII (1878-8.1)
:

Renard.

.,Contribution ä 1'histoire de 1'autorisation legis-

lative du senat" (1899).] vrt. Rooma 3.

K. .1. 77.

2. Ylähuoneen nimitys useimmissa niistä val-

tioista, joissa kak.-ikamari järjestelmä on voi-

massa
;
ylähuoneen jäseniä nimitetään silloin se-

naattoreiksi (ks. Eduskunta. Kaksikamari jär-

jestelmä). 3. Venäjän senaatista ks. Hallit-
S e v a s e n a a t t i.

3. Yliopiston professorikokouksen (=,,yliopistol-

lisin konsistorin") nimitys (,,akateeminen se-

naatti") useissa maissa.

4. Suomen s. on ylin hallitusvirasto ja

samalla korkein tuomioistuin. Historia. Heti

yhdistys ja vakuuskirjan tultua voimaan Kus-

taa III lakkautti Ruotsin ikivanhan valtakunnan
neuvoston; samalla pysytettiin ne keskusvirastot,

n. s. kollegit (ks. Kollegi), jotka johtivat eri

hallinnonhaaroja. Kollegien joukkoon luettiin

myöskin hovioikeudet, vaikka ne olivat tuomio-

istuimia. Suonien tultua Venäjään yhdistetyksi

ei Ruotsin kollegeja vastaavia virastoja täällä

ollut muita kuin hovioikeudet. Kollegeille kuu-

luneita tehtäviä toimittamaan sekä maan ylintä

hallitusta hallitsijan nimessä hoitamaan perustet-

tiin Suomen suuriruhtinaskunnan hallitusneuvosta

eli -konselji, jonka ohjesääntö annettiin elo

kuun 18 p. 1809. Ohjesäännön syntymisestä on

huomattava seuraavat seikat, yhdistys- ja vakuus
kirjan nojalla hallitsijalla oli valta, huomioon-

ottaen eräät perustuslaeissa lausutut yleiset peri-

aatteet, perustaa uusi keskeinen hallitusvirasto.

Aleksanteri I. joka halusi kuulla säätyjen mieli-

piteen asiasta, jätti niille Porvoon valtiopäivillä

esityksen hallituksen järjestämisestä eli hallitus-

konseljin perustamisesta. Säätyjen lausumal mieli

piteet ja toivomuksel otettiin kaikissa pääkoh-
dissa huomioon. S:n ohjesääntö oli ja on vielä

kin hallinnollinen asetus, mutta s:n järjestys

muotoa ko-kevat perusperiaatteet eivät ole edus-

kunnan suostumuksetta muutettavissa, ne kun
OVa1 edellytetyt perustusla issa tai muissa edus

kunnan myötävaikutuksella säädetyissä laeissa.

Eallituskonselji tuli käsittämään kaksi osastoa,

nim. talousosaston ja ylimpänä tuomio-

istuimena toimivan o i keu s o s as t o n.

V. 1816 sen nimi muutettiin Keisarilliseksi

Suomen -enaatiksi, millä tahdottiin osoittaa sen

välitöntä suhdetta hallitsijan omaan persoonaan,
mutta sen järjestysmuotoon ei tällöin tehty muu
toksia. Sittemminkään se ei ole joutunut perin-

pohjaisten muutosten alaiseksi. Tos ; n on sen

jäsenlukua lisätty, sen toimivaltaa laajennettu ja

sen sisäiseen järjestykseen tehty erinäisiä muu-
toksia, mutta 13 p. syyskuuta 1892 annettu uusi

ohjesääntö säilytti aikaisemmat perusteet, samoin
n-' myöhemmät asetukset, jotka ovat tehneet ohje-

sääntöön muutoksia ja joista tärkein on annettu

1896.

Senaatin kokoonpanosta on ensin

näkin huomattava, ettii sekä s. itse että sen

molemmat osastot ovat kollegiaalisia virastoja.

Kumpaankin osastoon kuuluu ainakin kymmenen
senaattoria, joista yksi on varapuheenjohtaja ja

muut jäseniä. Heidät nimittää hallitsija kolmi-

vuotiskaudeksi kerrallaan
;

jos virka tämän ajan

kuluessa joutuu avoimeksi, määrää hallitsija toi-

sen henkilön virkaan. S:n jäsenten tulee tietysti

olla Suonien kansalaisia. — S:iin kuuluu myös
kin prokuraattori (ks. t.) sekä virkamiehinä esit-

telijäsihteerejä ja kamreereja, protokollasihtee-

rejä ja apukamreereja. kanslisteja, rekistraatto

reita ja ylimääräisiä kopisteja sekä kielenkään

tii j iii.

Kaikkien oikeusosaston senaattorien sekä oikeus

toimituskunnan päällikön ja vähintäänkin kahden
talousosaston senaattorin pitää olla lainoppineita.

s. o. tuomarintoimeen oikeuttavan lainopillisen

tutkinnon suorittaneita, sekä kokeneita ja taitavia

tuomarintoimissa. Muiden talousosaston senaat-

torien toimeen kuin edellämainittujen ei vaadita

mitään virkatutkintoja. Kaikki senaattorit kuu
luval n. s. luottamusmiehi in, jotka hallitsija nimit

täit virkaan ilman hakemusta ja ehdollepanoa.

Jos senaatin jäseneksi määrätään virkamies, niin

hiin senkautta eroaa entisestä virastaan, jollei

hallitsija erityisesti määrää häntä siinä pysytet-

täväksi. Kenraalikuvernöörin asemasta senaatin

puheenjohtajana k s. Kenraalikuvernööri.
Kollegisena virastona s. toimii joko yhteisessä

täysi istunnossa, s. o. molempain osastojen yhtei-

sessä kokouksessa, taikka kunkin Osaston ylei

-is-ii kokouksessa tai osastojen jaostokokouksissa.

Yhteiseen täysi-istuntoon kokoontuvat s:D

kaikki jäsenet käsittelemään niitä asioita, jotka

hallitsija tai kenraalikuvernööri s:n puheen
johtajana erityisesti sen käsiteltäviksi jättää,

ja ilman erityistä määräystäkin valitsemaan

-:n edustajan kirkolliskokoukseen sekä ratkaise
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maan, kumpaisenko osaston 011 asia käsiteltävä,

kun siitä syntyy epäilystä (keis. as. 23 p :ltä

tammik. 1914). Julkaisemista varten ovat kaikki

lait ja asetukset kuitenkin erityisten säännös-

ten nojalla käsiteltävät ainoastaan s:n talous-

osastossa (keis. as. 10 p:ltä beinäk. 1902, keis.

selit. 28 p:ltä maalisk. 1909).

Osaston yleisiin istuntoihin kuuluvat osaston

varapuheenjohtaja ja jäsenet. Eräitä asioita käsi-

teltäessä tulee oikeusosaston yleiseen kokoukseen
vielä lisäksi talousosastosta yksi jäsen. Kun
oikeusosastossa ei ole tuomittava, vaan käsitel-

tävä jotakin oikeushallintoa koskevaa asiaa, niin

asia esitellään oikeustoimituskunnasta ja tämän
toimituskunnan päällikkö on silloin oikeusosas-

tossa mukana sitä käsittelemässä.

Jaostokokoukset voivat kummassakin osastossa

käsitellä sellaisia asioita, joita ei ole erityisesti

pidätetty yhteiselle täysi-istunnolle taikka osas-

ton yleiselle kokoukselle, oikeusosastossa ainoas-

taan lainkäyttöasioitn. Sekä oikeusosasto että

talousosasto jakaantuu kahteen jaostoon. Jaos-

ton päätöksillä on sama voima ja vaikutus kuin
koko osaston yleisen kokouksen tekemillä. Kai-

kissa tapauksissa tehdään päiitös Keisarillisen

Majesteetin nimessä. Kaikkien kannekirjain ja

hakemusten, jotka senaattiin annetaan, pitää

myöskin olla asetetut hallitsijalle.

Toimituskuntia on talousosastossa seuraavat
yhdeksän : oikeustoimituskunta, siviilitoimitus-

kunta, valtiovaraintoimituskunta, kamaritoimitus-
kunta, kirkollisasiaintoimituskunta, maanviljelys-

toimituskunta sekä kauppa- ja teollisuustoimitus-

kunta ja talousosaston kanslia. Siviilitoimitus-

kuntaan kuuluvat m. m. yleistä järjestystä ja

turvallisuutta, terveydenhoitoa, läänien hallintoa

ja kunnallishallintoa koskevat asiat. Sotilasasiain-

toimituskunta lakkautettiin 1903. Talousosaston

kansliassa on päällikkönä talousosaston vara-

puheenjohtaja, muiden kunkin päällikkönä joku

muu talousosaston jäsen, jonka hallitsija on nimit-

tänyt sen toimituskunnan päälliköksi. Jos joku
talousosaston jäsen ei ole toimituskunnan pääl-

likkönä, niin häntä on tapana sanoa salkutto-

maksi senaattoriksi. Toimituskunnan päällikkö

ratkaisee yksin asianomaisen toimituskunnan pää-

tettäviksi jätetyt asiat. Paitsi päällikköä kuuluu
kuhunkin toimituskuntaan vielä esitteli jäsihtee-

rejä y. m. senaatin virkamiehiä.

S:n tehtävistä säädetään 1892 vuoden ohje-

säännössä:
„Suomenmaan korkein sisällinen hallitus on

uskottu Keisarilliselle Suomen senaatille, joka
sijaitsee maassa'* (1 §) ;

,,Senaatin toimivalta käsittää Suomenmaan
siviilihallituksen ja taloudenhoidon sekä lainkäyt-

tämisen viimeisessä oikeusasteessa; ne jutut ja

asiat erotettuina, joitten ratkaiseminen lain

mukaan suorastaan kuuluu Korkeimmalle val-

lalle" (11 §);

,,Oikeusosasto hoitaa ylimpänä tuomioistuimena
varsinaista lainkäyttämistä ja pitää huolta siitä.

että oikeutta maassa lain ja asetusten mukaisesti
hoidetaan" (82 §) ;

„Talousosasto hoitaa Suomenmaan siviilihalli-

tusta ja hallinnollista lainkäyttämistä viimeisessä

oikeusasteessa sekä ottaa käy teitä vaksi kaikki
asiat, jotka koskevat yleistä taloudenhoitoa ja

järjestystä" (94 §).

Tästä havaitaan, että S :11a on yleinen
toimivalta, joka käsittää valtiollisen toimin-
nan eri alat yleensä, mikäli ei erityisesti ole

toisin säädetty. Sellaisia, s:ii toimivaltaan kuu-
lumattomia tehtäviä ovat erityisesti lainsäädäntö
ja verotus, jotka kuuluvat hallitsijalle ja useim-
milla aloilla samalla eduskunnalle. Lakien ja ase-

tusten valmistelu, samoin niitten julkaiseminen
(ks. Lainsäädäntö) on kuitenkin s:n asia

;

saattaapa sillä erityisen valtuutuksen nojalla olla

valta antaa oikeussäännöksiäkin.
S:n oikeusosasto käyttää hallitsijan nimessä

ylintä tuomiovaltaa varsinaisissa oikeusasioissa,

toimien sellaisena korkeimpana oikeutena, joka
hallitusmuodon 8 §:ssä ja yhdistys- ja vakuus-
kirjan 2 §:ssä edellytetään. S:n talousosasto
taas toimittaa korkeinta hallinto-oikeudellista

lainkäyttösi. S :n toimiala käsittää maan hallin-

non, siten, että hallinto yleensä on talousosaston,

osa oikeushallintoa erityisesti oikeusosaston käsi-

teltävänä. Viimemainitulle kuuluu useimpiin
oikeusvirkoihin nimittäminen ja eräät eiivapaus-

asiat, niinkuin armonhakemusten käsitteleminen,

joista kuolemanrangaistusta koskevat aina ovat
jätettävät hallitsijan ratkaistaviksi, mutta muut
ainoastaan, jos s. katsoo niitten ansaitsevan huo-
miota. Yliopiston asiat ja varsinaiset sotilas-

asiat eivät kuulu s:n toimivaltaan.

S. tekee päätöksensä lopullisesti, mikäli ei rat-

kaisua ole hallitsijalle itselleen pidätetty. S. ei

yleensä saa käyttää muuta valtaa, kuin minkä
hallitsija on sille uskonut. Niistä asioista, jotka
kuuluvat s:n toimivallan piiriin, useat ovatkin
pidätetyt hallitsijan itsensä ratkaistaviksi. Näin
on yleensä m. m. uusien virkain perustamisen
laita. Ylimpiin virkoihin hallitsija itse nimittää
hoitajat. Useihin asioihin nähden on määrätty,
että ne ovat alistettavat hallitsijan päätettäviksi,

jos kenraalikuvernööri on toista mieltä kuin s:n

enemmistö. — Niissä asioissa, joita s. ei lopulli-

sesti ratkaise, on sillä valmistava ja neuvon-
antava tehtävä. — Sellaiset s:lle jätetyt hake-

mukset, joita se lain mukaan ei voi lopullisesti

hyväksyä, voi se yleensä suorastaan hylätä; jos

taas s. katsoo tällaisen hakemuksen ansaitsevan
huomiota, on se alistettava hallitsijan päätettä-

väksi. S. antaa hallitsijalle siltä vaadittuja lau-

suntoja ja voi omastakin aloitteestaan tehdä esi-

tyksiä tarpeellisiksi havaitsemistaan toimen-

piteistä, joihin se ei itse saa ryhtyä.

Toimituskuntain tehtävät olivat alkuaan vain

valmistavaa laatua, mutta niille (s. o. asianomai-

sen toimituskunnan päällikölle) on myöhemmin
annettu valta itsenäisesti ratkaista joukko asioita.

S:n ohjesäännössä on sekii yleinen luettelo niistä

asioista, jotka toimituskunnat ilman edelläkäypää
esittelyä saavat itsenäisesti ratkaista, että erikois-

luettelo kuhunkin toimituskuntaan nähden.

Suomen yleistä hallintoa johtavana virastona

s. saa voimassaolevan lain rajoissa antaa viran-

omaisten, yhdyskuntain ja yksityisten noudatet-

taviksi niitä määräyksiä, joita se katsoo julki-

sen edun vaativan. Tiima s:n valta ulottuu kaik-

kiin hallinnonhaaroihin ja kaikille aloille, joita

edellisen mukaan ei ole sen toimialasta ero-

tettu.

Käsiteltäväksi otetaan asioita s:ssa hallitsijan

määräyksestä, viranomaisten esityksestä, yksi

tyisten hakemusten ja valitusten johdosta laikka
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s:n oinasta aloitteesta. Käsittelyn pohjana on
kaikissa valitusasioissa ja niuissakin. paitsi erit-

täin selvissä asioissa, esittelijän kirjallinen mie-
tintö. Kaikki asiat, paitsi toimituskunnan pää-

tettävät, jotka asianomainen päällikkö ratkaisee,

ratkaistaan kollegisesti, s. o. useampain jäsenten

yhteisellä päätöksellä ja erimielisyyden sattuessa

äänestyksellä.

Päätösvaltainen jäsenluku on sekä osastojen

yleisissä kokouksissa että jaostoissa sama, nimit-

täin oikeusosastossa vähintään 5 senaattoria,

mutta asioissa, jotka eivät koske henkeä, ainoas-

taan 4. jos vähintään 3 on päätöksestä yksi

mielisiä. talousosastossa tärkeämpää laatua ole-

vissa sekä virkanimitysasioissa ja erimielisyyden

sattuessa vähintään 5, vähemmän tärkeitä asioita

ratkaistessa -">:kin, jos kaikki ovat päätöksestä

yksimieliset. »Sen toimituskunnan päällikön,

jossa asia on valmisteltu, on siitä s:n kokouk
sissa esiteltäessä ensiksi lausuttava mielensä.

Äänten tasan sattuessa on muissa, kuin varsi-

n;i >t:->a laink yttcisiCiSsa, puheenjohtajan nm
ratkaiseva. Jos hallitsijan ratkaistavaksi alistet-

tavissa asioissa puheenjohtaja ja kaksi jäsentä

yhtyy toimituskunnan päällikön mielipiteeseen,

vaikka tämä on vähemmistössä, on äänestyspöytä

kirja hallitsijalle lähetettävä.

S :n talousosaston tehtävät vastaavat olennai-

sesti niitä, jotka muissa maissa kuuluvat minis-

teristölle (ks. t. ja Ministeri), mutta muista

eroavaisuuksista puhumatta Suomessa ei ole

ministerihallitusta siinä merkityksessä, että hal-

lituksen jäsenet itsenäisesti johtaisivat kukin
omaa hallintohaaraansa. koskapa päinvastoin

kaikkein tärkeimpien asiain käsittely meillä on
kolleginen, joskohta toimituskunnille on annettu

melkoinen määrä asioita itsenäisesti ratkaista-

viksi, jotenka — ulkomaista vertauskuvaa käyt-

tääksemme — „erikoisministeriöt" jossain mää-
rin ovat astuneet „yhteisministeristön" sijalle.

Se tärkeä valtio-oikeudellinen periaate, jota sano-

taan hallituksen jäsenten vastuunalaisuudeksi 1.

ministerinvastuunalaisuudeksi (ks. t.), ei Suomessa
vielä ole tosiasiallisesti voimassa. V:n 1772 hal-

litusmuodossa lausutaan valtakunnanneuvostosta
ja kollegeista, että ne ovat kuninkaalle yksin

vastuunalaiset, ja sama oikeussääntö pitää vielä-

kin paikkansa. Syyte heitä vastaan virkarikok-

sesta voidaan senvuoksi tehdä ainoastaan hallit-

sijan määräyksestä prokuraattorin snl i tekemän
ilmoituksen nojalla. Sellainen asia olisi hallitus-

muodon 1G §:n mukaan käsiteltävä n. s. valta-

kunnanoikeudessa, mutta jo sen johdosta, että

useimpia niistä ylhäisistä virkamiehistä, joista

tuo oikeus olisi kokoonpantava, ei Suomessa
ensinkään ole, ei ole mahdollista tuota säännöstä
sovelluttaa. — Valtiopäiväjärjestys (33 ja 40 §)

edellyttää eduskunnalla olevan oikeuden tutkia

hallituksen jäsenten virkatointen laillisuutta,

mutta kun siinä edellytettyä vast uunalaisuus-

lakia ei Suomessa vielä ole säädetty, ei tuo teh-

tävä vielä asiallisesti kuulu eduskunnan toimiva]

taan. [Hermanson, „Föreläsningar öfver inhemsk
förvaltningsrätt" (1898), Erich, ,.Das Staatsrechl

des Grossfiirstentums Finnland" (1912), Stahlberg,

..Suomen hallinto-oikeus" (1913), Rauhala. ..Suo

men keskushallinnon järjestämisestä vuosina
1808-1817" (1010). sama. »Keisarillinen Suomen
Senaatti"

I 1915).] B. E

Senaattori (lat. senä'tor), senaatin jäsen. ks.

Senaatti.
Senancour [sonukitfr], £, tienne Pivert

de (1770-1846), ransk. kirjailija. S:n teoksista,

jotka todistavat ilmeistä Rousseau'n vaikutusta,

on tunnetuin kirjeenmuotoon sepitetty romaani
..Obermaun" (1804), raskasmielinen itsetunnus-

tus. Muista mainittakoon: „Isabelle" (1833, edel-

lisen jatko), ,,R0veries sur la nature primitive de

1'homme" (1798), ,,De l'amour selon les lois pri-

mordiales et selon les convenances des societes"

(1805), „Libres meditations d'un solitaire in-

connu" (1819). H. Kr-n.

Senappi k s. Sinappi.
Senart fscniYr], £ m i 1 e Charles Marie

(s. 1847), ransk. sanskritisti, buddhalaisuuden ja

lnuin.-int. epigrafiikan tuntija; julkaisi ,,Essai sur

la legende du Buddha" (2:iien pain. 1882), „Les

castes dans l'Inde" (1896) y. m. K. Tl.

Senatusconsultum f-ätu- -sv.'-], lyh. SC,
Rooman senaatin päätös. määräys, asetus,

varsinkin keisariajalla. — S. ultimum, Roo-

man tasavallan loppuaikana, Gracchusten ajoilta

saakka, senaatinpäätös, millä valtio julistettiin

piiritystilaan ja konsuleille annettiin rajaton

(diktaattorin) valta. vrt. V i d e a n t c o n s u 1 e s.

K. J. H.

Senatus populusque Romanus (lat.), se-

naatti ja Rooman kansa. s. o. Rooman valtio, Roo-

man hallitus; virallinen puheenparsi tasavallan

ajoilta (alussa populus ensi sijalla)
; myös nyk.

Rooman vaakunan kilpikirjoitus (ks. Rooma 2).

K. J. E.
Senckenberg [zenkanberhj] , Johan Chris-

tian (1707-72), saks. lääkäri, perusti 1763

Frankfurt am Mainissa laitoksen, johon kuului

hospitaali ynnä lääket. osasto, kasvit, puutarha ja

kirjasto. Hänen kunniakseen perustettiin 1817

S :n luonnontieteellinen seura ynnä museo. Seu-

ran toimesta pidetään laitoksella luentoja ja har-

joitetaan opintoja luonnontieteiden eri aloilla.

Museo on alallaan mitä huomattavin. M. OB.
Sendai, kaupunki Japanissa, Nipponin-saaren

itärannalla olevaan S. -1 a h t e e n laskevan Hiro-

segava-joen vas. rannalla, 20 km Sivogavan
satamakaupungista; 97,944 as. (1908). — En*.

daimioiden linna; sairaala. Lakka- ja silkki

tavarain valmistusta.

Sendzirli (turk.. „ketjupaikka") , kurdilaiskylä

Amanus-vuoren itäpuolella Adanan vilajeetissa. ls-

lähiasta 10 km koilliseen, tunnettu entisen Sam'al
nimisen ruhtinaskunnan pääkaupungin paikkana.

mistä saksalaiset Ilumann, Puchstein, Luschan,
Koldevery y. m. v:sta 1888 alkaen ovat saat-

tiineet päivän valoon hyvin merkillisiä raken-

nuksia, veistoksia, kuvia ja kirjoituksia, jotka

valaisevat heettiläisten, aramealaisten ja assyria-

laisten muinaista sivistystä 1000-GOO-luvulla e. Kr.
[Ilumann ja Puchstein, „Reisen in Kleinasien und
Nordsyrien" (1890); Luschan, „Ausgrabungen
in Sendschirli" (1893-1911); Miiller. '..Die alt-

semitischen Inschriften von S." (1893).]

E. T-t.

Senebier [senbj?], Jean (1742-1809), sveits.

luonnontutkija, opiskeli teologiaa, toimi aluksi

pappina, tuli 1773 Genöven kaupungin ylikirjas

tonhoitajaksi. S. suoritti laajoja kasvifysiolo-

gisia kokeiluja, m. m. hän sai selville, että vih-

reiden kasvien erittämä happi on syntynyt hiili-
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dioksidin hajoamisesta kasvissa. Pääteos 5-osai-

nen ,,Physiologie vegetal" (1800).

Seneca. 1. L u c i u s Annseus S. (n. 54 e. Kr.-

n. 39 j. Kr.), roomal. reetori, synt. Cordubasta
(nyk. Cordova), opiskeli Roomassa, mutta eli

sitten kotiseudullaan. S. on jättänyt jälkeensä

kokoelman li trjoituspuheita {Controversice, 10 kir-

jaa, ja Suasorice, 1 kirja, julk. A. Kiessling

ja H. J. Miiller).

2. Lucius A n n $ ii s S. (4 e. Kr.-65 j. Kr.),

roomal. valtiomies ja kirjailija, edellisen poika.

S. opiskeli Roomassa puhetaitoa ja filosofiaa,

tuli jo Caligulan hallitusaikana senaattiin, mutta
karkoitettiin hänen kukistuttuaan v. 41 Korsik-
kaan. Sieltä S. kutsuttiin takaisin v. 49 sekä
nimitettiin nuoren hallitsijan Neron kasvatta-

jaksi, tullen myös konsuliksi v. 57. Olojen

pakosta S. vetäytyi syrjään valtiollisesta elä-

mästä v. 62 sekä päätti vapaaehtoisesti elämänsä
y. 65. S. on ollut monipuolinen ja tuottelias

kirjailija. Hänen lukuisista julkaisuistaan ovat
hänen filosofiset teoksensa tärkeimmät. Loppu-
jallaan S. kirjoitti melkoisen joukon tutkielmia
eetillisistä aineista (,,Kaitselmuksesta". ..Lempey-
destä", ,,Mielenrauhasta", ,,Elämän lyhyydestä",
..Hyväntekeväisyydestä" y. m.), joissa hän edus-

taa stoalaisuuden käytännöllistä suuntaa, millä
on useita kosketuskohtia kristillisen siveysopin
kanssa. Tärkeitä ovat S :n ,.Luonnonfilosofiset

tutkimukset" (,,Qua?stiones naturales", 7 kirjaa),

joita keskiajalla käytettiin luonnontieteen oppi-

kirjana. Sitä paitsi S. on kyhännyt lukuisia

kirjeitä (,,Epistula3 morales ad Lucilium", 124
kapp.) sekä ivakirjoituksen keisari Claudiuksen
kuolemasta (..Ludus de morte Claudii" 1. ..Apoco-

locynthosis"). Yleisen otaksuman mukaan S. on
sepittänyt 10 murhenäytelmää, joissa koetetaan
tehota kohtausten kammottava i suudella ja sanon-
nan mahtipontisuudella; näitä on ainoa säilynyt

roomalaisaiheinen murhenäytelmä (fabnla prce-

texta) ,,Octavia". S. on voimakkaasti vaikutta-
nut oman aikansa ja jälkimaailman henkiseen
sivistykseen, m. m. renesanssiajan draamaan.
Hänen kielensä on sujuvaa ja kirpeätä. mutta

• tuntuu kuitenkin lopulta liian yksitoikkoiselta

ja teennäiseltä. S:n teosten julkaisijoista ja

tutkijoista mainittakoon F. Buecheler, M. C.

Gertz, Fr. Haase. Fr. Leo, R. Peiper, G. Richter,

J. Vähien. [VV. Ribbeck, ,.S. und sein Verhältnis
zu Epikur, Plato und dem Christeutum" (1887):
M. Baumgarten, ,,S. und das Christentum" (1895);
Rubin, „I)ie Ethik S:s" (1901); Stachel, „S. und
das deutsclie Renaissancedrama" (1907) ; R. YValtz,

..Vie de Seneque (1909) ; F. Gustafsson, ..Senecas

bref" I (1907) ; sama, ,,Octavia, en romersk
tragedi" (1915); I. A. Heikel, ..Senecas Character
und politisciie Thätigkeit aus seinen Schriften
beleuchtet" (Acta Soc. scient. Fenn. XVI. 1886);
sama, ..Senecas äsikter om uppfostran" (1885).]

E. J. II.

Senechal [senesal] ks. Senesalkki.
Senecio ks. Peltovilla.
Senefelder [g&nefeldar], A 1 o y s (Alois)

(1771-1834), kivipainon (ks. t.) keksijä; syntynyt
Praagissa. S. oli alkuaan näyttelijä ja teatteri-

kirjailija ; koettaessaan sittemmin saada nuotteja
halvimmalla tavalla painetuiksi hän keksi kivi-

painon. Työskennellessään tiiliä alalla v:sta 1806
kuolemaansa saakka Munehenissä hän keksi myös-

kin värillisen kivipainon. [Nagler. ,,Aloys S. und
Simon Schmidt als Rivalen" (1862) ;

Ferchl, „Ge-
schichte der Errichtung der ersten lithogra-

phischen Kunstanstalt in Munchen" (1862)

;

Pieilschmidt, ..Aloys S." (1877) ; Scamoni, ,,Aloys

S. und sein Werk" (1896).] E. R-r~
Senegajuuri ks. Polygala.
Seneffe [89ne'f], kauppala Belgiassa, Hainaut'n

maakunnassa, jonka luona 11 p. elok. 1674 Con-
den prinssin johtamat ranskalaiset (50,000) voit-

tivat Oranian YVilhelmin komentamat hollanti

laiset, espanjalaiset ja keisarilliset joukot (70,000).

Voittajani mieshukka 20%, voitettujen 20%.
Taktillinen arvo 1,4. -Islcm-.

Senegal. 1. Joki Ranskan Länsi-Afrikassa.
Saharan rajalla, alkaa kahdesta lähdejoesta
Bakhoi (,,valkoinen joki") ja Bafing (,,musta
joki"; pitempi, lähteet Futa Dzallonissa, 750 m
yi. merenp., n. 200 km Guinean-lahdesta), jotka

virtaavat pohjoista ja luoteista pääsuuntaa yhtyen
Bafulabeu kohdalla, jossa joki saa nimen S. Se
laskeutuu Bafulaben alapuolella muodostaen useita

kcskia, tulee Bakelin kohdalla tasangolle, jakaan-
tuen pian moneen haarakkeeseen, joita jatkuu
suuhun asti, kääntyy luoteisesta kulkusuunnasta
läntiseen ja sitten eteläiseen, laskee Saint Louisin
kaupungin alapuolella Atlantin valtamereen:
Bafingin lähteiltä lukien 1,700 km. Huomatta
vimmat lisäjoet Kolimbine oik., Faleme vas. Nii

den alapuolella S. saa vas. vain pieniä lisäjokia.

oik. vain vadeja. Sadeaikana S. on tulvillaan

(Bakelin luona S. silloin nousee 15 m), kuivana
aikana matalikot suuresti vaikeuttavat liiken-

nettä. Syyskesällä Kayesiin asti pääsevät vain
i
lz-

2h m syvällä kulkevat, myöhemmin 3-4 m
syvällä kulkevat alukset. Mafuun asti (350 km
suusta) pääsevät kaikkina aikoina höyryalukset,
mutta kulku suusärkän poikki on korkean aallo-

kon takia hankala. Liikenne sallittu vain ransk.

aluksille. — Rautatie yhdistää S :n Kayesin koh-
dalta Nigeriin Bammakon luona. — S. oli jo

vanhalla ajalla tunnettu; Hanno mainitsee sen

Cliretrs ja Chremctes nimisenä, kreikkalaiset ja

roomalaiset käyttävät siitä nimiä Nachyris ja

Bambotus. Keskiajan lopulla ja uudella ajalla

Mungo Parkin tutkimuksiin asti S:ia luultiin

milloin Niilin, milloin Nigerin suuksi. — 2. Rans
kan Länsi-Afrikkaan kuuluva siirtomaa (ransk.

Senegal franeais) alisen ja keskisen S:n sekä

Englannin Gambian ympärillä, Atlantin valta-

meren rannikolla; 191,600 km2
, 1.247,979 as.

(1912), joista 4,229 ranskalaista. — Pinnanmuo-
dostuksesta, ilmastosta, kasvullisuudesta, väes

töstä ks. Sudan. — Hallinnon etunenässä on

Länsi-Afrikan kenraalikuvernöörin alainen vara-

kuvernööri. Siirtomaan tulo- ja menoarvio v:llo

1915 päättyi 6 milj. mk :aan ; lisäksi n. s. pai-

kallinen menoarvio, 2,i milj. mk. Pääkaupunki
Saint Louis, joka on tärkeä satama, samoin-

kuin siitit etelään oleva Dakar (koko Ranskan
Länsi-Afrikan pääkaupunki). Tuonti (puuvilla-

tavaroita, ravintoaineita, rauta- ja metalliteoksia,

kivihiiltä) arvoltaan 85,7 milj.. vienti (öljysieme-

niä, kautsukkia) 71. i milj. mk. (1913). Paula

teitä 1,209 km (1914), osaksi jatkuen siirtomaan

rajain ulkopuolelle. Sälikölennätinlin jo;a 2.400 km
(1914); merenalainen kaapeli Dakarista Brestiin.

Sälikölennätinlinjoja n. 160 km. — Ensimäiset

kauppapaikat nyk. S:iin perustivat Dieppcn lai
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vurit IM04. mutta vasta 1600-luvulla ranskalaiset

saivat siellä pysyvän jalansijan. V. 1791 valtio

otti haltuunsa yksityisten valtaamat alueet. Voi-

makkaasti ranskalaiset alkoivat S:ssa edetä'

eversti Faidherben 1S">4 tultua siirtomaan kuver-

nööriksi. Siirtomaa-aluetta on hallinnollisesti

milloin mitenkin jaoiteltu. Nykyinen S. muodos
tettiin L902 ja 1904; vrt. Ra n > k a n Lä a s i-

Af rikka. E. E. K.
Senegambia, ent. ransk. siirtomaa-alue Länsi

Afrikassa. v:sta 1!)U4 kuuluu osana Ranskan
Y 1 ä-S e n e g a 1 ja Niger sekä S e n e g a 1

nimisiin siirtomaihin.

Senesalkki (mlat. siniscalcus ; ransk. senächal,

it. siniscalco, saks. Seneschdll, Seneschalk), oi-

keastaan vanhin palvelija. Frankkien valtakun-

nassa hovivirkamies, myöhemmin Ranskassa kor-

kein arvolienkilö. joka valvoi kuninkaan taloutta

ja raha-asioita, oli sotajoukon ylipäällikkö y. m.;
tämä arvo lakkautettiin v. 1191. Sittemmin oli

s :t ja ylimpinä oiksusvnkamiehina maakunnissa.
Senescenssi dat. senex = vanhus), vanhenemi

nen, ne muutokset ruumiissa, joissa vanhenemi
nen ilmenee, ks. V a n li u u cl e n li e i k k o u s.

Senevo, Etä-Rumeeliassa oleva kylä, jossa tam-
mik. 9 p. 1878 kenr. luutii. Radetzkyn johti i1

venäläisel (67,000) voittivat Wessel Pasan johta-

mat turkkilaiset (29,000). Voittajain mieshukka
9 voitettujen 9i> % (vangittujen lukumäärä
78%). Turkkilaiset menettivät koko tykistön -.'i.

sotarahastonsa ja leirinsä. Taktillinen arvo 0,8.

Iskm-,
Senfl [menflj, Ludwig (1492-1555), sveits.

säveltäjä. Isaakin oppilas. Toimi hovikapellimes-

tarina Wienissä 1517-19 ja senjälkeen Miinche-

nissä. Sävelsi messuja, motetteja, lauluja y. m.
Vaikka S. oli katolilainen, olivat hänen sävellyk-

sensä Lutherin erityisessä suosiossa. /. K.
Seniili (lat. senVlis < senex - vanhus) , vanhus-

mainen, ukkomainen.
Senior (lat.), vanhempi; vanhin (yhdistyksen,

yhdyskunnan); monikko: senior es.

Senior fsinjjj. Willia m N as s a u 1 1790
1864). engl. taloustieteilijä; oli kahteen eri ottee-

seen professorina Oxfordissa ja toimi jäsenenä

vaivaishoidon ja työväenolojen parantamista var-

ten asetetuissa komissioneissa vaikuttaen tehok

kaasti varsinkin vaivaishoidon uudistamiseen
Englannissa; tunnettu varsinkin n. s. palkka-

varateorian ja pääoman syntyä selittäviin pidät

tymis- (abstinenssi-) teorian esittäjänä; teoksia:

,.Four introductory leetures on political economy"
1826. 1852), ..An outline of the science of poli-

tical economy" (1835). J. F.

Senkki (ruots. skänlc < skänka = tarjota), as-

tiakaappi; tarjoilupöytä; valinastia.

Senlis [sali's], arrondissementin pääkaupunki
Pohjois-Ranskassa, Öisen departementissa, n. :'• ' -

penink. Pariisista koilliseen Öiseen laskevan

Nonetten lisäjoen Aunetten ja pohjoisradan var-

rella; 7,096 a-. (1901). Roomal.-gallialaisen
kehämuurin ja keskiaikaisen linnan tähteitä, ent.

tuomiokirkko (1100-1500-luvuilta), kau-

pungintalo (1400-luvulta), hengellinen kollegi

y. m. Konepajoja, kauppaa. — S. oli vanhalla

ajalla nimeltään Augusiomägus, myöhemmin Civi-

tas Silvaneetum. Piispanistuin 500-luvulta v:een

1801. V. 1815 S:n luona oli taistelu ransk. ja

saks. joukkojen välillä ja suurvaltainsodassa

saksalaiset syksyllä 1914 miehittivät sen menet-
täen sen kuitenkin pian uudestaan. E. E. K.

Sennaar ks. S e n a a r.

Sennalehdet, Ylä-Egyptissä ja Nubiassa kas
vavan Cassia acutifolian tai Itä-Intiassa kasva
van Cassia angustifolian lehdykät. Jälkimäisel

(folia senna Tinnevelly) ovat n. ti cm pitkiä, sui

keitä, edellisel (folia sennce Alexandrince) puolta

l\!i\ empii, puikeita. Muitakin LiJJ.) a 1 tvtet i m
vähemmässä määrässä. S. ovat limaisia ja kar-

vaita. Sisältävät emodiinia ja krysofaanihappoa.
Käyt et iiii n suoliperistalt iikkaa kiihdyttävänä ja

ulostusta edistävänä lääkkeenä joko dekoktin tai

jauheen muodossa; esim. sekoitettu lakritsipulveri

(pulvis liqviritinB comjiositusj sisältää s:iii.

8. S.

Senon. liitusysteemin alaosasto, ks. Geolo-
g i s el m u o d o s t u m a t.

Se non e vero, e ben trovato [-rv- -viY-j

(it.), vaikkVi juttu olisikaan tosi, niin se kui-

tenkin on hyvin keksitty.

Senonit, kelttiläinen kansa Keski-Galliassa

josta osa oli siirtynyt Italiaan, missä heidän

kukistuksensa jälkeen 283 e. Kr. Sena Gallican

siirtola perustettiin heidän alueellensa. K. G.

Serior [senjo'r] (esp.i. herra. Sefiora
/M ii jo'ra], rouva.

Sens [säs], arrondissementin pääkaupunki Poli

-

jois-Ranskassa, Yöunen departementissa, Parii-

sista kaakkoon Yöunen varrella, Lyon'in ja Itä

radan risteyksessä: 15.OM 4 as. (1911). -- Var-

haisgoOt tuomiokirkko St.-ttiennc (1100-1300-

luvuiltai. arkkipiispan palatsi (1500-luvulta).

raatihuone (1902). — Poika-lycee, hengellinen

seminaari, kirjasto, museo, teatteri y. m. Arkki
piispan istuin. Harjoitetaan kemiallista, kone
y. m. s. teollisuutta. — S., vanhan ajan Agedincum,
oli senonien (ks. t.i. sittemmin Senonaisn kreivi-

kunnan pääkaupunkina, 300-luvulta piispanistui-

mena, joka sitten muutettiin arkkipiispanistui

meksi ja arkkipiispa sai Gallian ja Germaanian
primaksen arvon.

Sensatsioni (mlat. sensä'tio, lat. <; sensus -

aisti, tunto), aistimus (ks. A i s t ii
: ..herät-

t i i sna', herättää kuhksata huomiota sen-
satsioni u u t i n e n. mieltäkiihottava uutinen

Sens commun [sä komb"] (ransk.) 1. sensus
e o m m u n i s (lat.), ..yhteinen aisti"' 1. ..yleinen

järki", ihmisten kesken tavallinen terve järki.

vrt. Common s e n s e.

sensi i.kiin.. = ..länteen solasta"), maakunta
Pohjois Kiinassa, Mongolian rajalla (jossa Kiinan-

muuri), Hoanghon länsipuolella; 199,300 km-.

6,726,064 as. (1910). — Lännestä itään kulkeva

Tsinlingsanin vuoristo (korkein huippu 3,350 m
yi. merenp.) jakaa S:n vuoriseen ja harvaan
asuttuun (Hantsungin laakso taajaan asuttu)

eteläiseen sekä kumpuiseen, löss-kerrosten peittä

miiiin. taajaan asuttuun pohjoiseen osaan. Viime
mainitussa saadaan hyviä vehnä-, ohra-, maissi-,

puuvilla-, tupakka-, hamppu y. m. satoja, ellei

kuivuus aiheuta katoa <]'.n\-j. §:ssa kuoli nälkään

2,9 milj. henkeä). Vuorissa on suuria kivihiili

kerroksia, kultaa tavataan myös. — S:n piiiikau

punki Sigan 1. S ingan oli kauan aikaa koko
\ altakunnan pääkaupunkina.

Sensibiliteetti (mlat. sensibi'litas < senifre

aistia), herkkätuntoisuus, herkkyys; tuntoisuus,

tuntokyky.
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Sensibiliteettineuroosi ks. N e u r o o s i.

Sensin, A. ks. F e t, A. A.
Sensitiivinen (lat. sentVre = aistia), herkkä-

tuntoinen; tunteva; tuntokykyinen ; s. hermo,
tuntohermo.

Sensori (ks. Censor), painoasiamies (ks. t.).

Sensorinen (lat. senfflre = aistia) , tuntokykyi-

nen, aistimellinen; s. h e r m o, tuntohermo, aistin-

hermo. Useat fysiologit erottavat yleisistä tunto-

hermoista, sensitiivisistä 1. ,,sensiibeleistä" her-

moista, jotka johtavat hermoston keskusosiin kii-

hotuksia ja siten aiheuttavat tuntemuksia, erikois-

lajina s:t hermot, jotka tuovat aivoihin eri-

koisten aistinelinten (silmän, korvan j. n. e.)

välittämiä aistimuksia.

Sensorium /-ö'-/ (mlat. < lat. setitV re = aistia),

tajunnankeskus. ks. T a j u n t a.

Sensuaalinen (ks. S e n s u a 1 i s m i). aistil-

linen.

Sensualismi (lat. sensus = aisti) on se mieli-

pide, että kaikki mielikuvat ja yleensä sielun-

elämän koko sisällys johtuvat aistimuksista.

S. on empirismin (ks. t.) erikoismuodostus.

S:ia kehitti täsmälliseen ja jyrkkään muotoon
Condillac (ks. t.; vrt. myöskin Locke).

A. Gr.

Sensus (lat.), havaitseminen, aisti; myös (= lat.

cBnsus) varallisuuden arvio. vrt. V a a 1 i s e n s u s.

Sensuuri (lat. cnisiTra), tarkastus. Muinai-
sessa Roomassa tällä sanalla tarkoitettiin censor

nimisten virkamiesten harjoittamaa tapojen val-

vontaa. Uudenaikaisissa valtioissa sillä tarkoite-

taan valtiovallan harjoittamaa, julkaistaviksi

aiottujen painotuotteiden ja esiteltäviksi aiottu-

jen näytelmäin ennakkotarkastusta (ennakko-
sensuuri). Tässä muodossa s. esiintyi 1400-luvun

loppupuolelta lähtien, jolloin kirjapainotaidon

keksinnön johdosta kirjoja alkoi levitä enem-
män. Sitä harjoitti aluksi kirkko, joka siten

tahtoi ehkäistä siveellisyydelle turmiollisten ja

harhaoppisten käsitysten leviämistä. V. 1515 late-

raanikirkolliskokous päätti, että kaikki kirjat,

jotka eivät olleet saaneet painolupaa (,,imprima-

tur" = painettakoon) , oli poltettava ja julistettava

pannaan. Kirkollisen s:ii rinnalla rupesi pian
myöskin valtiovalta harjoittamaan valtiollista

sisällystä olevien kirjoitelmien s:ia. Olojen

kehittyessä ja kirjallisen tuotannon kasvaessa s.

tuli mielivaltaiseksi ja ehkäisi varsinkin sanoma-
lehdistön kehitystä. S. lakkautettiin ensiksi

Englannissa 1695. Yhdeksännentoista vuosisadan
kuluessa se poistettiin useimmissa Euroopan
maissa. Teatteri-s :ia on vielä siellä täällä ole-

massa. Sota-aikoina on katsottu tarpeelliseksi

asettaa puolustuslaitosta ja sotatapauksia koske-

vat tiedonannot erityisen sota-s:n alaisiksi.

S:n poistamisesta ja Suomen s. -oloista ks.

Painovapaus. J. F.

Sentaali ks. Metrijärjestelmä.
Senteerata (lat. senti're = havaita, tuntea),

käsittää, oivaltaa.

Sentenssi (ransk. sentence, < lat. sente'ntia),

mietelause, mietelmä.

Senterbordi ks. Centerbor d.

Sentesimaali (lat. cent&simus = sadannes),

satajakoinen. Celsiuksen lämpömittariasteikko on
s. asteikko.

Senti ... ks. Rl e t r i j ä r j e s t e 1 m ii.

Sentigramma ks. M e t rijärjestel m ii.

Sentilitra ks. Metrijärjestelmä.
Sentiment [sätimä'] (ransk., < lat. sentVre

= aistia, tajuta), mielenliikutus; mieli, ajatus.

Sentimentaalinen (ransk. sentimcntal), tun-

teellinen, herkkätunteinen
:

haavemielinen. —
Sentimentaalisuus 1. s e nti me n t ai i-

teetti, tunteellisuus, herkkätunteisuus ; haave-
mielisyys.

Sentimetri ks. M e t r i j ä r j e s t e 1 m ä.

Sentinum ks. Sassof erratq,
Sentis ks. S ä n t i s.

Sentneri (lat. centenäfrius = yhden sadan sisäl

tävä 1. vetävä), ennen metrijärjestelmää monessa
maassa käytetty painomitta. S. sisälsi tavallisesti

100 naulaa kuten Suomessa. Skandinaavian
maissa, muutamissa saks. maissa (esim. Baierissa),

Itävalta-Unkarissa; oli sentähden suuruudelleen
hyvin vaihteleva kuten naulakin. Toisissa osissa

Saksaa (Preussissa, Saksissa j. n. e.) s:n suu-

ruus vaihteli 104-116 naulaan (48.64-57,83 kg).

Suom. (ja ruots.) s. vastaa 42,5 kg. Nykyään lue-

taan 100 naulaa sisältävän s:n vastaavan 50 kg
Sveitsissä. Tanskassa ja koko Saksassa. Itävalta-

Unkarin m e t r i-s. (v:sta 1876) on - 100 kg.

Englannin kieltä puhuvissa maissa sanotaan s: iii

h u n d r e d w e i g h t iksi (ks. t.) = 50.8 kg. H oli.

s., sentenaar (v:een 1816) = 100 ponden =

49,40a kg. S:iä vastaava quintal oli Rans-
kassa =100 liVres = 48.95 kg, Belgiassa = 100 livres

= 46,78 kg. Espanjassa = 100 libras = 46,oi kg, Por-

tugalissa = 128 arrateis = 58,75 kg. Italiassa olis:n

nimi centenaio t. c a n t a r o. U. S :n.

Sentonaali (lat. centum = sata) , vero, jota ote-

taan \ c/o Suomen valtion virkamiesten vakinai-

sesta palkasta ja eläkkeestä, vrt. Kruunun-
veronkanto ja Palkkio.
Sentraali (lat. centrum - keskipiste), keskei-

nen, keskellä oleva, keskeltä lähtevä, keski-;

keskusasema.
T e 1 e f o n i s e n t r a a 1 i on laitos johon tilaa-

jien johdot päättyvät ja jossa toimitetaan puhe-

luja varten tarpeelliset kytkemiset. S :t voi

vat olla joko käsin hoidettavia tahi itsetoimivia.

Pienet käsi-s:t varustetaan yksinkertaisilla vaihto-

pöydillä, suuremmat multippeli- 1. monikerta is-

vaihtopöydillä. Jos tilaajaluku on suurempi kuin

25,000, käytetään jaettua multippelia, tahi tarvi-

taan puhelun välittämiseen kahden telefonistin

myötävaikutus.

1 . Yksinkertaiset v a i h to p ö y d ä t.

Tilaajaluvun ollessa korkeintaan 200 vastaa

jokaista tilaajaa yksi kytkinreikä vaihtopöydässä,

koska telefonisti tällöin vielä ylettyy paikaltaan

suorittamaan yhdistämiset kaikkien tilaajien

välillä. Kuva 1 esittää L. M. Ericson & C:n
yksinkertaista vaihtopöytää. Ylinnä ovat tilaa

jien soittoläpät, näiden alla kytkiureiät sekä

alinna loppusoittoläpät, yksi jokaista nyöriparia

kohti. Tilaajan soitettua s:iin aukenee vastaava

soittoläppii, ja kello alkaa soida. Telefonisti sul

kee läpän, jolloin kello lakkaa soimasta, pistää

jonkun nyöriparin kyselykontaktin tilaajan kyt-

kinreikään ja yhdistää oman telefoninsa vaihto

sulkijan avulla tilaajan kanssa. Saatuaan kuulin

halutun numeron Iiii n pistää nyöriparin toisen

soittokontaktin halutun linjan kytkinreikään, vie

toimitussulkijan soittoasentoon ja antaa merkin

induktorilla. Tiimiin jälkeen hiin päästää irti toi-

mitussulkijan joka itsestään menee keskiasentoon.
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(S.H.) Kuva 1. Yksinkertainen vaihtopöytH.

jolloiu tilaajat ovat yhteydessä keskenään. Puhe-

lun loppusoiton tapahduttua aukenee loppusoitto-

läppä, ja kello alkaa soida. Telefonisti sulkee läpän

ja vetää ulos nyöriparin molemmat kontaktit.

2. M u 1 1 i p p e 1 i v a i h t o p ö y d ä t. Jos ti-

laajaluku on suurempi kuin n. 200, käytetään
multippelivaihtopöytää. Jokainen telefonisti saa

hoidettavakseen 100-150 tulevaa johtoa, kysely-

reikää, mutta voidakseen yhdistää näinä niihin

numeroon tahansa, toistetaan tilaajien kytkin

reikiä niin monta kertaa, että yksi tulee olemaan
jokaisen telefonistin ulottuvissa. Kuva 2 esittiiii

vaihtopöytää kolmea telefonistia vasten. Multip-

peli, joka on yhteinen kaikille kolmelle telefonis

tille, on sijoitettu 7-kenttäison pöydän yläosaan.

Pöytiä on kuitenkin tav. useampia rinnakkain,

joten telefonistin tarvitsee kytkemisiä varten

käyttää ainoastaan edessään ja sivuillaan olevia

kenttiä. Multippelireikien alapuolella ovat kyselj

reiät. Pöydän vaakasuoralle levylle ovat sijoitetut

oyöriparien kontaktit, vaihtosulkijat, 1 <
. j . | » 1 1 - i

_

naalilaitteet y. m. Jotta telefonisti kyselyn -:n

tuessa voisi tietää, onko haluttu numero vapaa,

yhdistetään saman numeron kytkinreikim me-
tallikehykset erityisellä koejohdolla. Jos telefo-

nisti pistää nyöriparin kontaktin jo varattuun
numeroon, pääsee virta koetuspatterista kulke

maan hänen telefoninsa kautta, synnyttäen siinä

vastaavan äänen. — S:t toimivat joko pai k a 1

1 i s- tahi keskuspatterilla. Paikallispat-

teri-s:t ovat yleensä pieniä tahi keskisuuria. Jo-

kaisen tilaajan puhelinkone on varustettu omalla

(S.H
i

Kuva 2. Multippelivaihtopöytä.

mikrofonipatterillaan, merkki s:iin annetaan in

duktorin avulla, ja signaalilaitoksina vaihtopöy-

dässä käytetään läpi>iä. Keskuspatteria käytel

täessä saavat tilaajien mikrofonit virran B:ssa

sijaitsevasta akkumulaattorista. Kysely- ja loppu-

signaaleina käytetään pieniä hehkulamppuja,
jotka syttyvät, kun tilaaja nostaa pois kuulotor-

vensa ja asettaa sen paikoilleen puhelun lopussa.

Kuva 3 esittää Helsingin keskuspatterilla toimi

van S:n aparaattisalia paikallispuheluja varten.

— Pitkänmatkan 1. ulkojohto- (interurbana-) puhe
luja varten on olemassa eri vaihtopöydät, ja tele-

fonisti saa hoidettavakseen ainoastaan muutamia
linjoja. Telefonistin tulee pitää luetteloa puhe
luista ja niihin käytetystä ajasta, kun sensijaan

paikallispuheluista ei tehdä mitään muistiin-

panoja, vaan tilaajat saavat puhua niin usein

ja kauan kuin haluavat.

3. Automaattiset 1. itsetoimivat s:t

Näissä on S t r o w g e r i n keskuspatterilla toi

miva järjestelmä enimmin levinnyt. Sovellutet

tuna 100 tilaajalle on periaate seuraava : jokai

sella tilaajalla on s :ssa oma 1 i n j a n v a 1 i t

(S.H.) Kuva 3. Helsingin telefonisentraali naikal

puheluja varten.
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(S.H.) Kuva -i

Linjanvalitsija.

sijansa (kuva 4), jonka kontaktit ovat sijoi-

tetut 10:een puoliympyräumuotoiseen vaaka-

suoraan riviin, 10 kassakin. Vas-

taava kontakti varsi voi liikkua

pystysuorassa suunnassa sekä pyö-

riä pystysuoran akselin ympäri.

Sitäpaitsi on jokaisella tilaajalla

luonaan pyörivä numeroilla 0-9 va-

rustettu levy. Jos esim. tilaaja

tahtoo päästä n :o 56 :n kanssa yh-

teyteen, nostaa hän pois kuulotor-

ven ja vääntää levyllään numeron 5.

Tällöin hän lähettää 5 virta-

sysäystä linjanvalitsijaansa, jonka
kontaktivarsi eri releiden (siirtä-

jäin) välityksellä siirtyy 5 :nnelle

vaakasuoralle riville. Vääntämällä
levyllään numeron 6 hän siirtää

kontaktivarren uusien virtasysäys-

ten avulla 5:nnen rivin 6:nnelle

kontaktille, ja yhdistys on valmis,

koska valitsijoiden vastaavat kon-

taktit ovat multippelikytkennässä

keskenään. Todellisuudessa on ainoastaan 10 lin-

janvalitsijaa 100 tilaajaa kohti, koska korkein-

taan 10% tilaajista puhuu samalla kertaa. Jokai-

sella tilaajalla on sensijaan 10:llä kontaktilla

varustettu e t u v a 1 i t s i j a, jonka kontaktit

ovat linjanvalitsijoideu kanssa yhteydessä. Kun
kuulotorvi on nostettu pois paikaltaan, pyörii

etuvalitsijan kontaktivarsi kunnes se löytää

vapaan ryhmänvalitsijan. Yhdistäminen tapahtuu
edelleen levyn avulla.

Järjestelmää voidaan helposti laajentaa. Jos
tilaajaluku on 1,000, tarvitaan lisäksi 100 ryh-
mänvalitsijaa, 10 jokaista satalukua var-

ten. Nämä välittävät vapaiden linjanvalitsijoideu

löytämisen halutussa 100-ryhmässä. Jos joku

tilaaja haluaa puhua esim. numeroon 975, etsii

etuvalitsija vapaan ryhmänvalitsijan. Tilaaja

vääntää levyllään numeron 9. Ryhmänvalitsijan
kontaktivarsi nousee 9 :nnelle vaakasuoralle riville

ja pyörii tällä kunnes löytää vapaan 9:nteen
sataryhmään kuuluvan linjanvalitsijan. Vääntä-

mällä vielä levyllään numerot 7 ja 5 tilaaja siir-

tää linjanvalitsijan kontaktivarren 7 :nnen rivin

5 :nnelle kontaktille ja yhdistys on valmis. Jos
etsitty numero ei ole vapaa, kuulee tilaaja puhe-

limessaan vastaavan signaalin. Kun kuulotorvi

ripustetaan paikoilleen, purkautuu yhdistys.

Jos tilaajamäärä on 10.000. tulee lisäksi toiset

(S. H.) Kuva 5. Miinc/hciiin automaattinen sentraali.

ryhmänvalitsi]at 1,000-ryhmien välille. Samaa
menettelyä käyttäen voidaan järjestelmää edel-

leen dekadisesti laajentaa. Automaattiset s:t

ovat saavuttaneet laajan käytännön varsinkin
Ameriikassa, jossa on olemassa s:eja useampaa
kymmentätuhatta tilaajaa varten (Chicago, San
Francisco). Myöskin Euroopassa on rakennettu
viime aikoina useita automaattisia s:eja (Mun-
chen, kuva 5, Berliini, Pariisi, Richmond y. m.).

Puoliautomaattisissa s:eissa etsii etuvalitsija

vapaan telefonistin, kun kuulotorvi on nostettu

pois paikaltaan. Tämä suorittaa edelleen yhdistä-

misen kuten automaattisessa s:ssa. Numerot ovat

mukavuuden vuoksi sijoitetut näppäimistölle. Täl-

lainen s. on esim. Amsterdamissa. V. Y.

Matein. Kahden samassa tasossa olevan ympyrän
keskipisteiden välinen jana. Jos ympyrät leik-

kaavat toisiansa, niin s. on kohtisuorassa nii-

den yhteistä jännettä vastaan ja puolittaa sen.

S. kulkee kahden toisiaan sivuavan ympyrän
sivuntopisteen läpi. U. S:n.

Sentraali-aurinko (ks. Sentraali), kiinto

tähtiastronomiassa Mädlerin esiintuoman teorian

mukaan keskusaurinko avaruudessa, jonka ym-
päri kaikki kiintotähdet liikkuvat Nevvtonin
lakien mukaisesti. Mädler arveli yhden Plejadi-

ryhmän tähdistä s:ksi. Myöhemmät tutkimukset
ovat tosin yleensä hylänneet koko teorian; toi-

saalta on engl. Walkey meidän päivinämme esit-

tänyt seikkoja, jotka viittaavat siihen, että

Kanopus-tähti olisi s. //. R.

Sentraalikirkko (ks. Sentraali), kirkko,

jossa sentraalimuotoon liittyy basilika-muoto.

Sentraaliliike (ks. Sentraali) 1. kes-
keisliike syntyy kun liikkeellepantuun kap-

paleeseen vaikuttaa tämän liikesuunnan kanssa
kulman muodostava, kaiken aikaa samaa keskus-

pistettä kohti suunnattu voima, n. s. sen tr i-

p e t a a 1 i- (keskihakuis-) voima. Jos esim. vaaka
suorassa, ympyränmuotoisessa kuurnassa oleva

kappale työnnetään liikkeelle, niin se jatkavai-

suudestaan pyrkii kulkemaan suoraviivaista rataa

myöten, mutta pakotettuna pysymään kuurnassa
se aikaansaa tämän ulkoreunaa vasten paineen,

joka on yhtäsuuri kuin reunan paine sitä vas-

taan. Jälkimäinen radan keskustaa kohti suun-

nattu reunan paine kappaleeseen on juuri s:n

sentripetaalivoima, kun sitävastoin kappaleen

painaminen reunaa vasten on sentripetaalivoiniaii

vastavaikutus. Sitä sanotaan sentrifugaali
(keskipakois-) voimaksi. Koska äskenmainitut

kaksi painetta pitävät toisensa tasapainossa, niin

on siis sentrifugaalivoima yhtäsuuri kuin sentri

petaalivoima, kuten laki vaikutuksesta ja vasta

vaikutuksesta (ks. t.) edellyttää. Toinen esimerkki

s:stä on rihman päässä pyöritetyn kiven liike.

Siinä kiven alituinen pyrkimys poistua tangentin

suuntaan radaltaan aiheuttaa nuoran jännityk-

sen. Keskustaa kohti suunnattu rihman kohesioni-

voima, joka estää nauhan katkeamisen, on sentri-

petaalivoimana ja rihman vastaissuuntainen jänni-

tys sentrifugaalivoimana. S :tä, jossa joku aineel

linen este, kuten kahdessa mainitussa esimerkissä,

pakottaa kappaletta liikkumaan käyräviivaisesti,

sanotaan sidotuksi s :ksi ; mutta s. voi olla

senkin tapainen kuin kiertotähtien liikunto

auringon ympäri. Tällaisessa n. s. vapaassa
9:ssä on sentripetaalivoimana kappaleiden kesken
Nevvtonin gravitatsionilain (ks. G r a v i t a t-
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aion ii mukaan vaikuttava attraktsioni. Vapaa s.

suoriutuu aina kartioleikkausta (ks. t.) myöten.
Kiertotähtien s:stä auringon ympäri Kepler on
lausunut kuuluisat lakinsa (ks. Keplerin
lait). Niistä selviää m. m., että kun s:n rata

on ympyränmuotoinen, niin nopeus c on vaki-

nainen, koske vain s
:

]lä ehdolla kiertävän kap-
paleen ja keskuskappaleen välin, n. s. radius
vectorin r yhtäpitkissä ajoissa piirtämät pin-

nat ovat yhtä suuret. Merkittyämme sentripe-

taalivoiman kiihtyväisyyttä »/:ksi saadaan yk-

sinkertaisen laskun avulla kaava a= — ia siis

on itse sentripetaalivoima V= — . Merkitse-

iii dl i kiertoaik ia / ksi on a
i>

ja V =

(S.H.) Kina I.

Viimeisestä kaavasta selvsai, että jos kaksi

äentripetaali- (tai sentrifugaali-) voimaa on yhtä-
siiurta ja kiertoajat ovat samat, niin kier-

tävien kappaleiden massat suhtaantuval toisiinsa

kääntämällä niinkuin niiden etäisyydet akse-

lista.' Tähän
tosiasiaan pe-

rustuen voidaan
kahden kappa-
leen massoja

siis verrata toi

siinsa mittaa-

malla kaksi

etäisyyttä, jos

tarkoitusta var-

ten käytetään kuvassa 1 esitettyä sentri-
[ u gaa.l ik o n e 1 1 a. Kiertämällä' suurempaa
vauhtipyörää saatetaan vaihtohihnan avulla pie-

nempi pyörä tähän liitettäville erimuotoisine ha-

vaintokojeineen vinhasi i

pyörimään. Äsken ma i-

nittua kappaleiden mas-
sojen vertailua varten

tarvitaan lisäksi kuvan
2 esittämä laite. ADB
on taivutettu metallilevy,

jonka tappi D on kiinni-

tetty sent rifugaalikonee-

seen, niin että laite pyörii akselin CD varassa.

Levyn päiden väliin sovitetussa metallisauvassa

AB on kaksi sitä myöten helposti edes takaisin

>nrt ••. \ ust i ja nauhalla toisiinsa yhdistetty i pai

loa /. ja Li. Ne sovitetaan niin etäälle akselista,

että ne pitävät pyöriessään toisiaan tasapainossa.

Silloin mainittu verranto massoista voidaan nii-

hin sovelluttaa. U. S:n.
Sentraalinen (ks. S e n t ra ali), keskipis-

teessä oleva, keskeinen.

Sentraalirakennus (ks. Sentraali), seilai-

lun rakennu-, jonka keskiössä, usein merkityk-
sellisemmän. pyöreän, soikean, neliömäisen tai

monisivuisen ydinhuoneen ja sen pystyakselin ym-
päri rakennuksen muut osat säännöllisesti ryh

mittyvät suljetuksi, symmetriseksi kokonaisuu-
deksi. S:issa pohja siis kehittyy keskipisteestä,

päinvastoin kuin sellaisissa rakennuksissa, joissa

määrätty pituusakseli on vallitsevana. S:illavoi

olla p i ipnrt; I-: i m pyöreä, neliömäinen, tistm-

tai tähdenmuotoinen pohja; tällaisia oval esim.

mausoleumit: Pantheon ; roonial. kylpylät: bap-

tisteriot; sentraalikirkot, jommoisia ovat hauta-

kirkot, bysanttilai-et kirkot ja yhtäpitkävartisel

(S.HO

ristikirkot; sirkukset; uudenaikaiset, tähtimäi
sesti rakennetut vankilat y. m. Suomessa Niko-
lainkirkko (ks. t.), Hämeenlinnan ja Pirkkalan
pyöreäpohjäiset, kupukattoiset kirkot ovat tyy-

pillisiä s:ia. i7-o A
T

.

Sentraalivoima (lat. centrum = keskus) 1.

sentripetaalivoima ks. Sentraali-
liike.

Sentralisatsioni (ks. Sentraali), keskitys.

Sentrifugaali ks. S e n t r i f u g a a 1 i n e n.

Sentrifugaaliheiluri (ks. S e n t r i f u g a a 1 i

n e m 1. kartioheiluri. Kun heilurille an-

netaan sen ollessa uloimmassa asennossaan so-

piva työntäys kohtisuorasti heilahdustasoa vas-

taan, voidaan sen paino saattaa kiertämään ym
pyräviivaa myöten. Näin saadun s:n kiertoaika
on yhtäsuuri kuin alkuperäisen heilurin kaksin-

kertainen (tai yksinkertainen, vrt. K ei la li

d u s) heilahdusaika.

Sentrifugaalikone (ks. Sentrifugaali
n e n) ks. Sentraaliliike.

Sentrifugaalinen (lat. centrum = keskus, ja

fugere = paeta), keskuksesta loittonemaan tai

poistumaan pyrkivä, keskipakoinen, vrt. S en tr i-

p e t a a 1 i n e n.

Sentrifugaalipumppu ks. Keskipakois-
p u m p p u.

Sentrifugaalivoima (ks. Sentrifugaali
n e n) ks. Sentraaliliike.
Sentrifugi (ks. Sentrifugaalinen).

kone, jossa sentrifugaali- 1. keskipakoisvoimalla
aikaansaadaan veden erottuminen jostakin kap-

paleesta (kuivaaminen) tahi jonkun sekoituksen

keveämpien ja raskaampien aineiden erottuminen
toisistaan. Pyörivä liike johdetaan s:n akseliin

enimmäkseen hihnan, kartiohammaspyörien tahi

päättömän ruuvin villityksellä, viimeaikoina myös
kin suoraan akseliin kytketystä sähkömoottorista.

Sentrifugeeraamista käytetään monessa eri teolli-

suudessa, niin esim. tekstiili-, sokeri-, paperi

y. m. teollisuudessa, meidän maassamme etenkin

meijereissä maidon ja kerman erottamiseen toi

sistaan. ks. Separaattori. E. S-a.

Sentrikulma (lat. een trum- keskus), kulma,
jonka kylkinä on kaksi ympyrän sädettä, vrt.

Y m p y r ä.

Sentripetaali ks. Sent r i p e t a a 1 i n e n.

Sentripetaalinen (lat. centrum = keskus, ja p<

ien - hakea), keskusta lähenemään tai lähentä-

mään pyrkivä, keskihakuinen. vrt. Sentri-
f u g a a 1 i n e n.

Sentripetaalivoima (ks. Sent r i p e t a a 1 i

n e n) ks. Sentraaliliike.
Sentrumi (lat. centrum, kreik. tenhon), kes-

kus, keskipiste.

Sentti ks. C e n t,

Senttonaali ks. S e n t o n a a 1 i.

Senusi /-»'-/ (arab.), intoileva, muhamettilai-
nen veljeskunta (oik. sanilsija; sanusi merkitsee

siihen kuuluvaa jäsentä). Sen perusti Algeriasta

ko1oi>in oleva teologi Muhammed ben Ali as Sa-

nusi 1837 Mekkaan, tahtoen puhdistaa islamia vie

raista aineksista ja tavoista, esim. pyhimysten
palvomisesta, ja vastustaa euroopp. ja kristillisen

kulttuurin vaikutusta muhamettilaisiin. Kun liike

Mekassa ei saanut toivottua kannatusta, siirtyi

Muhammed Siva-keitaan länsirajalla olevaan Dza

rabubiin, mis-ä veljeskunta perustajansa, pojan

ai Mahdi'n (1837-1902) johtamana pääsi suureen
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kukoistukseen. Sen jäsenet levisivät yltympäri
Pohjois-Afrikan Saharan keitaisiin, ja sen vaiku-

tus ulottui Senegaliin, Somaliin, Jemeniin ja

Itä-Intian saaristoon saakka. Monelle Afrik-

kaan lähteneelle retkikunnalle senusien hurjuus

•on tuottanut voittamattomia vaikeuksia. Näyttä-
vätpä he kateudesta vastustaneen Mahdi Muham-
med Ahmadin Sudanissa vireille panemaa liiket-

täkin. Turkkilaisten vallanpitäjien kanssa he
alusta alkaen olivat huonoissa väleissä, koska
katsoivat turkkilaisia liian eurooppalaistuneiksi,

ja nämä puolestaan pelkäsivät veljeskunnan tule-

van liian mahtavaksi. Viimeisen Italian ja Tur-
kin välisen sodan aikana nurja väli kuitenkin
näkyy muuttuneen sovuksi. Veljeskunnan johta-

jan eli suur-seikin asunto siirrettiin 1896 Kufran
keitaaseen, 1899 Goruun ja 1900 Ain Kalakaan,
mistä jatkavat lähetystointaan ja vastustavat
ranskalaisia Wadaissa. Varmoja tietoja s :ien toi-

minnasta ei ole. K. T-t.

Seo de Urgel [-hei], kaupunki Espanjassa,
Leridan provinssissa, Sergen varrella, 3,044 as.

(1900); piispanistuin.

Seol (hepr.), tuonela (ks. t.), heprealaisessa kir-

jallisuudessa mainittu kuolemanjälkeinen synkkä
rangaistuspaikka. joka maanpaon jälkeen kuiten-
kin käsitettiin kaksiosaiseksi, missä oli sekä
autuasten vainajain paratiisi (ks. t.) että pahan-
tekijäin tuonela. vrt. Eskatologia ja

Gehenna.
Seoskiteet, sellaiset kiteet, jotka sisältävät

kaJita tai useampaa keskenään isomorfista ainetta,

vrt. I s o m o r f i s u u s. P. E.

Separaatti (ks. Separeerata), 'erillään

•oleva, erotettu, erikoinen, yksityis-. — S.-rauha,
erikoisrauha; ks. Rauha, palsta 1551.

Separaattori (lat. separä're = erottaa) , kone,
jolla eri raskaita aineita sisältävistä sekoitteista

erotetaan keveämmät raskaammista. Tavallisim-
min tarkoitetaan s :11a keskipakoiskonetta, jolla

kerma erotetaan maidosta (ks. kuvaliite Maito-
talous I). Mutta samantapaisia koneita, joita

yhteisellä nimellä sanotaan sentrifugeiksi (ks. t.),

käytetään teollisuudessa ja maataloudessakin
moneen eri tarkoitukseen, joko erottamaan kiin-

teitä aineita nestemäisistä tahi kiinteitä, hieno-

jakoisia ja eri raskaita aineita toisistaan. Konei-
den rakenne perustuu keskipakoisvoiman vaiku-
tukseen (ks. S e n t r a a 1 i 1 i i k e), ja ne ovat
rakenteeltaan pääasiassa jalustansa laakereissa
keskusakselin ympäri pyörivän astian kaltaisia,

missä tämän kiertäessä sisään johdetusta aineesta
raskaammat hiukkaset, pakottuvat ulkolaitoja
vastaan keveämpäin vetäytyessä keskustaa kohti,

(vrt. De Lava 1.) Kuva seur. palstalla. E. v. K.
Separatismi (ks. Separatsioni), lahkolai-

suus, eriuskolaisuus, eristymisharrastus t. -pyr-
kimys. — Separatisti, lahkolainen, eriusko-
lainen y. m. — Separatistinen, lahkolais-

mielinen, lahkolaisuuteen kuuluva j. n. e.

Separatsioni (lat. separäftio), ero, erottaminen,
erilleen ottaminen yleensä, varsinkin avio- (jos-

kus myöskin pesä-) ero. Koomalaisen. oikeuden
s e p a r a t i o b o n o r u m oli kuolinpesän varo-
jen erottaminen, jota pesän velkojat saattoivat
pyytää tuomarilta; sen mukaan usein vieläkin
puhutaan s:sta, milloin jotkin varallisuusesineet,
esim. konkurssissa, jonkun velkojan hyväksi ero-

tetaan muusta omaisuudesta.

(S.H.) Alfa-Laval separaattorin läpileikkaus. A maitoastia.
E maitohana O uimuri I) järjestäjän kansi E järjestä-
jän putki. F kermakansi. G kuoritun maidon kansi. H se-
paraattorin kuula. / kaulalaakerin voiteluputki. J kaula-
laakeri. K yläpuikon pysähdysruuvi. L yläpuikko. M ala-
tulkka. N alapuikon kärki. Ö alapuikon mutteri. P alapui-
kon ruuvi. Q tippuöljyputki. B tyhjennysruuvi. S tippu-
Cljyputki a maitcastian jalka b clj>kuppi ; käyttöp-v uran
akseli, d käyttopyörä. e suojelusrengas. f kammen varsi.

g ruuvipyörä. h ruuvipyörän akseli hammasrattaineen.
s telkilevy, telkiliaka ja nasta, j suojeluskupu. k separaat-
torin jalusta. / jalustan jalkalevy. m jalustan yhdistysruuvi.

Separeerata 1. separoida (lat. separä're),

erottaa; separaattorilla (ks. t.) erottaa.

Sepelhanhi ks. H a n h e t.

Sepeli, s e p e 1 k i v i, murskaamalla saatu,

päämitaltaan n. 1-10 em:n suuruinen kivisirpale.

S:iä käytetään paljon rakennusalalla erittäinkin

teiden ja katujen (ks. t.) rakennuksessa sekä
betonin (ks. t.) valmistuksessa. S :iä tehdään joko
käsivasaralla hakkaamalla tai edullisimmin eri-

tyisellä koneella, kivenmurskaajalla (ks. t.).

J. C-en.

Sepelkyyhkynen ks. K y y h k y s e t.

Sepellaskimo ks. S v d ä n.

Sepelrastas ks. Kastaa t.

Sepelvaltimo ks. S y d ä n.

Sepia [-e-] ks. M u s t e kalat. — S e p i a-p i i-

r us tus, mustekalan (Sepia officinalia) ,,mus-
teesta" valmistetulla, tummanruskealla vesi-

värillä tehty kuva. S. oli varsinkin 18:nnen
vuosis. lopulla muodissa, nimenomaan maisema-
kuvia esitettäessä.

Sepoy [aipoi] I. seapoy, alkuasukassotamies
Englannin intialaisessa armeiassa. S.-k a p i n a

ks. Intian keisarikunta, palsta 1 018.

J. F.

Seppä. Tälii nimitystä käytetään, paitsi am-
mattilaisista, jotka raudan ja muidenkin metal-

lien puolivalmisteista valmistavat esineitä (levy-s..
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petti-s., läkki-s., vaski-s.), lisäksi niistä jotka

Valmistavat määrättyjä esineitä (naula-s., kat-

tila-s., kello-s.) : vieläpä annetaan muillekin kuin
metallityöammattilaisille tämä nimi (uuni-s.,

puu-s.. sana -s., runo-s.). — F r a n c h e-C o m t 6-s.,

raudanmellottaja (vrt. Rauta). P-o P-o.

Seppälä, valtion omistama koulutila Kajaa-
nin maalaiskunnassa 3 km pohjoiseen Kajaanin
kaupungista, \hdistetty 5 verotilasta, yhteensä
0,»87« manttaalia, 1,026 ha. Tilan osti valtio

1892 kihlak. tuomari E. Malmilta Kajaanin
kihlakuntaan aiottua maatalouskoulua varten saa-

den samalla lahjaksi 3 nyk. koulutilaan kuuluvista
verotaloista. Senaatinpäätöksen mukaan v:lta 1896
perustettiin tilalle yksivuotinen käytännöllis-
tietopuolinen maanviljelyskoulu ja yksivuotinen
yhdistetty meijeri- ja karjakkokoulu (naisia var-

ten), jotka alkoivat toimintansa syka. 1897.

V. 1905 tehdyn muutoksen mukaan on tilalla

nyk. yksitalvinen tietopuolinen maamieskoulu
sekä yksivuotinen käytännöllis-tietopuolinen nais

karjakkokoulu A. Es.
Sepsis (kreik. sepsis = mätäneminen)

,
yhteinen

nimitys haavakuumetaudeille, s. o. kaikille niille

taudeille (septikemia, pyemia ja septikopyemia)

,

mitkä kansan puheessa kulkevat ..verenmyrky-
tyksen" nimellä.

Septaarit, savessa tai kalkkikivessä esiintyvät
linssin- tai pallonmuotoiset kideryhmät, joissa

sisässä on rakoja, ja jotka oval syntynee! kitey-

tymällä määrättyjen keskuksien ympäri. S. ovat
eräs laji konkretsioneja (ks. t.). P. /.'.

September ilat. < scp! ittius = seitsemäs). Roo-
malaisten kalenterin seitsemäs kuukausi, meidän
kalenterissamme yhdeksäs kuukausi syyskuu
(ks. t.).

Septemvir [-tc'm-J (lat. scptcm = seitsemän, ja

ftV = mies). 7-miehisen lautakunnan tai vi rasi un
jäsen.

Septenaari (< septeni = seitsemiin kerrallaan),

0'k. septenarius versus, seitsenjalkainen.
seitsemän täydellistä runojalkaa ja vaillinaisen
jalan (4 dipodiaa) käsittävä jambinen, trokainen
tahi anapestinen runosäe. vrt. T e t r a m e t r i.

K. -/. //.

Septennaatti (lat,), seitsemän vuotta käsittävä
ajanjakso; m. m. Ranskan presidentin virka-

kauden nimitys.

Septetti (it. settetto < lat. septem - seitse-

män), seitsemän solistin esitettävä (tav. soitin-)

sävellys. /. K.
Septic tank [septik tärjkj ks. Puhtaana-

pito.
Septikemia (kreik. septiko'a = mädättävä, ja

haima = veri), nopeasti kuolemaan vievä tarttuva
liaa\:itaut i. jossa veri esiintyy tartunnan levit -

täjänä. Siitä riippuen, ovatko bakteerit vai eri-

koiset toksiinit taudin aiheuttajina, erotetaan
H. Kochin mukaan bakteriemia ja t o k
-i n e m i a, joista edellinen esiintyy sekä baktee
rien että myöskin niitten synnyttämien toksii-

nien vaikutusten seurauksena, jälkimäinen kehit-
tyy yksistään toksiinien vaikutuksesta. Pye
miasta, joka luonteeltaan on s:aa likellä, se
eroaa siten, että siinä ei esiinnj märkäpesia
niinkuin pyemiassa. On kuitenkin olemassa väli-

muotoja, septikopyemia, jossa s. ja pyemia näyt-
tävät olevan jotenkin yhdistettyinä. .1/. 0-B.
Septikopyemia ks. Septikemia.

Septiljoona, miljoona korotettuna seitsemän-

teen potenssiin : ykkönen ja 42 nollaa.

Septimania. Garonne-joen ja Pyreneitten, ete-

läisten Sevennien ja Rhönen välinen maa. enti

nen Provinda Narbonensis, joka kansainvaelluk
sen aikana joutui länsigoottien haltuun. Kun
Klodovig 507 valloitti S:n länsiosan, jäi länsi-

gooteille ainoastaan rannikkoalue, jonka 719 otti-

vat haltuunsa arabialaiset ja 752-59 frankit.

S :n nimi tulee ehkä sinne sijoitetun seitsemän
nen roomal. legioonan nimestä septimani.
Septimi (lat. septimus = seitsemäs) , mus. 1. As-

teikon 7:s aste. — 2. Sävelsuhde, joka laajuu-

deltaan vastaa suhdetta l:sen ja 7:nnen asteen

välillä. Laadultaan s :t ovat ..suuria", ..pieniä"

ja „vähennettyjä" (ks. Intervalli».
S. -s o i n t u. ks. N e 1 i s o i n t u. I. K.
Septimius Severus [septi'- sev?-], L u c i u s

(146-211 j. Kr.), Kooman keisarina 193-211. oli

syntynyt Afrikassa Leptis magnassa (nyk. Lehda)
roomala istuneesta alkuasukassuvusta. Ollessaan

Ylä-Pannonian käskynhaltiana julistettiin S. S.

Commoduksen surman jäljestä keisariksi sekä

tuli lopulta, voitettuaan kilpailijansa D. Clodius
Albinuksen ja C. Pescennius Nigerin v. I'.i7

koko Rooman valtakunnan yksinhallitsijaksi

S. S. nojasi valtansa yksinomaan sotaväkeen.
Roomaan tultuaan v. 193 hän hajoitti kurittoman
henkivartiaväen (prcetoHani milites, ks. Preto
riaanit) sekä muodosti suuremman kaarti

joukon pysyvän armeian parhaimmista ainek-

sista. S. S. myönsi sotamiehille monenlaisia etuja

ja oikeuksia, m. m. oikeuden solmia avioliittoja

Toisaalta S. S. vähensi senaatin valtaa ja merki-
tystä sekä suosi ritarisäädyn jäseniä. Hiin piti

hyvää huolta provinsseista, järjesti valtion raha-

asiat paremmalle kannalle, julkaisi useat tär-

keät lait, teetti paljon teitä ja rakennuksia y. m
S. S. turvasi menestyksellä valtakunnan rajoja.

Taistelut parthialaisten kanssa päättyivät siten

että Vologases IV alistui »eka luovutti Mesopota
mian v. 199. Vihdoin S. S. lähti 208 Britan
niaan kukistamaan kaledoneja ynnä muita hei

moja. Hän kuoli siellä Eburacumissa (nyk. York)
alussa v:ta 211 j. Kr. [De Ceuleneer. „Essai
sur la vie et le regne de Septime Sevöre" (1880)
<;. llessbranck, ,,Der Kaiser Septimius Severus"
(1890-91).] K. .1. II.

Septinen, sepsis-tilaan kuuluva, ks. s e p s i s.

Septuagesima [-ägi?-] (lat., = seitsemäskymme-
nes), yhdeksäs sunnuntai ennen pääsiäistä. Kun
paastonaika sisälsi 40 päivää ja ensimäistä sun

nuntaita paastossa (kuudetta ennen pääsiäistä)

sentähden nimitettiin Quadragesimaksi (40:si.

nimitettiin analogisesti, tarkkaan laskematta päi

viä, seitsemättä sunnuntaita ennen pääsiäistä

(laskiaissunnuntaita) Quinquagesimaksi. kahdek-
satta Seksagesimaksi ja yhdeksättä Septuagesi
maksi. vrt. Kirkkovuosi. F. E ".

Septuaginta ks. R a a m a t u n k ä ii n n ö k s e t.

Septuni (lat.), aidattu alue; nnnt.. kahden on

telon välinen seinä, esim. g. ventricularum, sydfi

men kammioiden väliseinä
;

8. liasi, neniin viili

seinä j. n. e.

Sepänpihdit ks. P i h d i t.

Sepät ks. E 1 a t e r i d a'.

Sequentia de sancto Henrico episcopo et
martire ks. S e k v e n s s i.

Sequoia ks. M a m muttipetäj ä.
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Seraatti (ceratum), salva, jossa pääosana on
vaha (lat. cera).

Serafiimitähdistö ks. Ritarimerkki,
palsta 94.

Serafini [-fl'-J. Filippo (1831-97), it.

oikeusoppinut, etupäässä oikeushistorian tutkija,

oli professorina useissa yliopistoissa, viimeksi
Pisassa, on erityisesti toiminut saks. oikeustie-

teen tutuksi tekemiseksi Italiassa. Julkaissut
m. m. „Istituzioni di diritto romano comparato
di diritto civile patrio" (l:nen pain. 1858-59),

,,Archivio giuridico"n perustajia. R. E.

Serafit (hepr. soräflni, monikko sanasta säräf
- käärme), kuusisiipisiä enkeliolentoja, jotka
ympäröivät Jahven valtaistuinta ja vuorolauluin
ylistävät hänen pyhyyttään (Jes. 62 seur.). Nii-

den tehtävänä näyttää olevan välittää ihmisen
pääsyä Jumalan tykö (yksi s:sta koskettaa näet
alttarilta ottamallaan tulisella kivellä Jesajan
huulia ja siten puhdistaa hänet). Niinkuin sanan
johto osoittaa, on s:eja alkuaan nähtävästi aja-

teltu käärmeen kaltaisiksi olennoiksi, ehkäpä
Jahven ilmestystä seuraaviksi koukeroisiksi sala-

moiksi, jotka sitten on personifioitu. vrt. K e-

r u b i. A. F. Po.
Seraiji ks. S e r a 1 j i.

Seraing [sarä'J, kauppala Itä-Belgiassa, Liegen
lounaispuolella, Maasin oik. rannalla, Liegen
kivihiilialueella; 41,833 as. (1912). — S :ssä ovat
John Cockerill company'n maailmankuulut kone-
pajat, jotka engl. John Cockerill 1817 perusti

(puolet pääomasta hän sai Alankomaiden kunin-
kaalta) ostamaansa Liögen ruhtinaspiispan kesä-

palatsiin (rak. 1553, joutui Wienin rauhassa
Alankomaiden valtio-omaisuudeksi). Toiminimellä
on 1890 per. haaraosasto Hobokenissa, jossa on
suuret laivaveistämöt. Kaikissa laitoksissa työs-

kentelee n. 14,000 henkeä. — Lisäksi S :ssä on
lasitehtaita y. m. E. E. K.
Serajevo ks. Sarajevo.
Seraiji 1. oikeammin Seraiji (pers. serai)

,

palatsi, suuri rakennus yleensä, vrt. K a r a-

v a a n i s e r a i. Tv. T-t.

Serao /-«'-/, M a tilde (s. 1856), it. kirjaili-

jatar, naimisissa toimittaja Scarfoglion
kanssa. S. on voimakas ja hieno kyky, terävä
huomioiden tekijä, joskin hänen suuremmat
romaaninsa ovat sommittelultaan heikkoja. Par-
haiten hiin onnistuu novelleissansa, varsinkin
Napoli'n kansanelämää kuvaavissa. Hänen teok-
sistaan mainittakoon: ,,Fantasia" (1883), ,,11

ventre di Napoli" (1884), „Telegrafi dello Stato"
(sam. v.), ,,La conquista di Ronia" (1885),
,,All'erta sentinella!" (1889), „I1 paese di cuc-

cagna" (1891), „Suor Giovanna della Croce"
(1901). y. m. Joitakuita S :n novelleja on suo-
mennettu. II. Kr-n.
Serapeion [-pe'i-J (kreik.; lat. Seräpe'um).

Serapiin temppeli, esim. Memfiksessä ja Alek-
sandriassa. Jälkimäisessä, jonka pihassa seisoi

vieläkin pystyssä oleva ,,Pompej uksen pylväs", säi-

lytettiin kuuluisa kirjasto. [Parthey, ,,Das
Alexandrinische Museum" (1838) ; Mariette, „Le
Serapeum de Memphis" (1857-65).] K. T-t.

Serapion f-i'önj. 1. Antiokian piispa (191-211

j. Kr.), useiden teologisten kirjain tekijä. —
2. Thmuiksen piispa Egyptistä 4:nneltä vuosis.,
Antonius Erakon ja Athanasiuksen ystävä. —
3. S. S i n d o n i t e s. egypt. askeetti, jonka sano-

taan olleen sankarina kuuluisan hetairan Thaik-
sen tarinassa. E. K-a.

Serapis [-rä'-J 1. S a r a p i s, Vähän-Aasian
Sinopessa palveltu jumala (ehkä < sarapsi = vesi-

syvänteen kuningas, bab. Ea jumalan epiteetti

[LehmannJ), jota Ptolemaiojen aikana (osaksi

nimien yhtäläisyyden vuoksi) identifioitiin egypt.
Osiris-Apis (Asar-Hapi) jumalan kanssa. Osiris-

Apista 1. kuoltuansa Osiriiksi muuttunutta pyhää
Apis-härkää palveltiin myöhemmin kuolonjuma-
lana Osiriin sijasta. Sen mukaan Serapistakiu
pidettiin manalan ja sen yhteydessä olevan kuo-
leman ja sairauden jumalana, ja koska häneltä
rukoiltiin terveyttä, myös samana kuin kreikka
laisten Asklepios. Egyptistä S:n kultti levisi

Roomaan asti. Kuvaesityksissä S :11a on Zeus
jumalan kasvojenpiirteet, pitkä puku ja päässä
n. s. modius. K. T-t.

Seravsan ks. Zeravsan.
Serbia (serb. Srbija), kuningaskunta Kaak-

kois-Euroopassa, Balkanilla, ulottuu pohjoisesta,

Savalta ja Tonavalta (Drinan ja Timokin välistä)

n. 440 km etelään, 60 km:n päähän Aigeian-me-
restä luoteiseen pistävästä Saloniki'n-lahdesta.

josta sen erottavat Kreikan alueet, samoinkuin
Adrian-merestä Albania, joten S :11a ei missään
ole merirajaa (ks. Balkanin niemimaan
karttaa). Muut S:aa rajoittavat maat ovat Mon-
tenegro, Itävalta-Unkari, Romaania ja Bulgaa-
ria. S. jakaantuu kahteen osaan, alkuperäiseen.

Berliinin kongressissa 1878 S:n ruhtinaskun-
naksi muodostettuun (1882 kuningaskunnaksi ju-

listettuun) alueeseen pohjoisessa, 48,303 km2
.

2,956,907 as. (1911), 61 km2 :llä, sekä Bal-

kanin sodassa (Bukarestin rauhassa 1913)

Turkilta valloitettuun alueeseen etelässä (kä-

sittää suurimman osan Kosovon vilajeettia 1.

n. s. ,,Vanhaa S:aa" sekä Monastirin vila-

jeetin koillis- ja Saloniki'n vilajeetin luoteis-

kulman), n. 39,000 km 2
, 1,636,291 as. (1911; Sti-

pin piirikunnasta puuttuvat tiedot asukasmää-
rästä)

; koko S. on siis 87,303 km2
,
jossa (Stipin

piirikuntaa lukuunottamatta) 4,593,198 as. (1911).

S. on siis pinta-alaltaan Romaaniaa, Bulgaariaa
ja Kreikkaa pienempi, asukasmäärältään niin-

ikään Romaaniaa pienempi, mutta jokseenkin
Bulgaarian ja Kreikan vertainen. Vain alkupe-

räisen S :n rajat ovat jokseenkin luonnolliset,

kulkien suureksi osaksi jokia ja vuorenharjanteita
sekä vedenjakajia myöten, jotavastoin Turkilta

1913 anastetun alueen rajat monessa kohdin kul-

kevat aivan asutuskeskuksien halki. — Pinnan-
muodostuksensa ja geologisen ra-

kenteensa puolesta S:n läntisimmät osat kuu-
luvat erilaisista, paleozooisista ja nuoremmista
aineksista syntyneeseen, vielä tertiääriä jalla poi-

muttuneeseen dinariseen poimuvuoris-
t o o n. itäisimmät osat verraten nuoreen balka-
nilaiseen poimu vuoristoon, jotavas-

toin suurin osa, Keski- ja Etelä-S., kuuluu rikki

silpoutuneeseen r u m e e 1 i a 1 a i s e e n lohko-
maahan, jonka pääaineksena ovat vanhemmat,
arkeiset muodostukset. Vaikka S. on etupäässä

vuorimaata, ovat vuoristot kuitenkin verraten ma-

talat, vain harvassa paikassa kohoten yli 2,000

m yi. merenp., Ljubeten ftar planinassa 2,700 m
yi. merenp., Golesnitsa planinan korkein huippu
2,550 m yi. meren]).. Peristeri 2.530 m. kaikki

Bukarestin rauhassa saadussa osassa; rauhan
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edellisen S:n korkein huippu on Midzor, 2. Iso m
yi. merenp., Bulgaarian rajalla. Mataluudestaan
liuolimatta vuoristoseudut ylimalkaan ovat san-

gen vaikeakulkuisia. Tasankoa ja kumpumaata
on pohjoisessa, Savan ja Tonavan varrella, pai-

koitellen pitkin rantaa ou rämeseutujakin. Poh-

j öisestä tasankoalueesta haarautuu etelään päin

tertiainkerrosten täyttämä paikoitellen kape-

neva Moravan laakso, S:n tärkein asutuskeskus

ja Balkanin tärkein liikennereitti, josta Nisin

luona Niiavan laaksoa myöten kulkien haarautuu
kulkuväylä itään, Sofian alanteeseen ja Konstanti-

nopoliin ja jonka jatkona S:n uudella alueella

on siitä vain matalan (455 m yi. merenp.)

vedenjakajan erottama, Saloniki'n-lahden peruk-

kaa n jatkuva Yardarin laakso. Vardarin laaksi

ei ole ylitä yhtenäinen kuin Moravan. vaan ka-

penee |»a ikoitelleu ahtaaksi rotkotieksi (esim.

Demir-Kapun luona). Laajimmillaan >e on Sko-

pljen 1. Yskybin 400 km2 laajassa, useimmilta puo-

lin jyrkkasamiisten vuorien ympäröimässä hauta-

laskeumassa, joka keskimäärin ou vain 240 m
yi. merenp. Samanlaisia, viljelyskeskustoina tär-

keitä hautalaskeumia ou tässä osassa, rumeelia-

laisella lohkomaalla, useita muitakin, vaikka mi

kään niistä ei merkityksessä ole Skopljen vertai

nen. Mainittakoon Kosovo polje ja Tetovo Sko
pljesta luoteiseen ja länteen, joiden liikenne kes

kittyy Skopljeen, Pelagonia 1. Monastirin ta-

sanko etelärajalla, jonka eteläosa kuuluu Kreik-

kaan. Tikves Vardarin laaksossa Skopljesta ete-

lään, Metoja länsirajalla (pääosa yhdistetty Al-

baniaan) y. m. — 1 1 m a s t o on pohjoisessa ja

koillisessa jokseenkin mantereinen, tammikin
keskilämpö on siellä n. 4-0°C, jotavastoin kesät

ovat hyvin lämpimät. Etelämpänä tuntuu väli-

merenilmaston vaikutus talvia lauhduttavasta Sa-

taa riittävästi, eikä yksinomaan talvikuukausina.

Sademäärä ylimalkaan alenee lännestä itään päin.

V e s i s t ö t. Suurin osa maasta kuuluu To-

navan vesialueeseen. Tonavaan ja sen lisäjokeen

Savaan (molemmat liikenneteinä S: He tavatto-

man arvokkaat) laskevat Drina, Kolubara, Mo-
rava (S: n kansallisvirta) ja Timok. Aigeian-me-
reen viepi Vardar Skopljen. Tetovon ja Pelago-

nian alanteiden vedet, jotavastoin Metoja ja

Dibran-Okhridan laaksot ovat Adrian-mereen las-

kevan niinin vesialuetta. Lounaisrajalla Okh-
rida- sekä laskujoeton Prespa-järvi kuuluvat puo-

leksi S:lle. — K a s v i 1 1 i s u u s. Skopljen poh-

joispuolelta luoteesta kaakkoon vedetyn viivan

pohjoispuolella on keski-eurooppalainen kasvisto

vallalla, eteläpuolella, siis S:n lounaisosassa, val-

litsevat sitävastoin välimerenmuodot, joista kui-

tenkin ainavihreät metsät puuttuvat. Pohjoisessa,

Savan-Tonavan ranta-alueella (paitsi vuorista

Koillis-S :aa) sekä Moravan alajuoksun varrella

oleval alangot samoin kuin niitä reunustava
kumpuvvöhvke ovat melkein metsättömät, joko

viljelys- tai heinämaita, joille hajallaan ole^ ii

metsät antavat vaihtelua. .Moravan laaksoseudun

molemmin puolin on laajalti levinnyt tammi- ja

havumetsiä sekä pensaikkoa kasvava alempi vuori

vyöhyke (G00-1.200 m yi. merenp.), jonka yläpuo-

lella oleva ylempi vuorivyöhyke (1,200 1,600 m yi.

merenp.) pyökki- ja saksankuuslmetsineen vallit-

see etenkin Montenegroon jalBulgaariaan rajoittu

vissa osissa. Metsät loppuvat 1,700-2,000 m yi.

merenp. S:n välimerenkasvistoalue kuuluu alein

paan ja ylempään vuorivyöhykkeeseen [Phry
gana, punapyökki, kastanja, hevoskastanja y.

m.); metsät siellii kuitenkin suureksi osaksi

on hävitetty. S:n alkuperäisestä alueesta d

31'% on metsää kasvavaa, metsistä 36,s% on
valtion hallussa. - Eläimistö. Vuoristomel

sissä elelee vielä susia, kettuja, mäyriä y. m. s..

vieläpä paikoitellen karhuja, villisikoja sekä il

veksiä. Pohjoisten jokien varsilla on vesilintu

maailma sangen rikasta. — V ä e s t ös1 ä viralli-

sen tilaston muk. 1910 silloisessa S:ssa. 2,778,706

henkeä puhui serbian kieltii. 32,556 serbian ja ro-

maanian kieltä, 7.41*4 saksaa, 2,151 albanian

kieltä, 1,956 unkarin kiellä. Virallisen tilaston

kielijapitus on kuitenkin harhaanviepä. sillä to

dellisuudessa suurin osa Itä-S:n väestöstä on kun
sallisuudeltaan bulgaarialaista (etelässä) ja ro-

maanialaista (pohjoisessa). Bukarestin rauhassa

S :aan liitettyjen alueiden kansallisuussuhteista

ei ole olemassa mitään varmoja tietoja; turkki-

laisajan lopulla Kosovon vilajeetin asukkaista

(1,038,100 henkeä) ilmoitettiin albanialaisia ole-

van 428.000. bulgaarialaisia 265,000, serbialai-

sia 113,000 ja turkkilaisia 89,350. Saloniki'n ja

Monastirin vilajeettien S: aan liitettyjen osien

pääväestönä lienevät bulgaarialaiset. Serbialais-

ten levenemisestä S : n rajojen ulkopuolella, hei

dän tavoistaan y. m. ks. S e r b o k r o a a t i t

heidän kielestään ja kirjallisuudestaan ks. S e r b o

k r o a t s i a n kieli ja kirjallisuus. —
Uskonnoltaan alkuperäisen S:n väestöstä 2,881,220

oli kreikkalaiskatolisia. 14.355 muhamettilaisia.
s. 4:;."i roomal. -katolisia, juutalaisia 5.097. protes-

tantteja 799. Bukarestin rauhan jälkeen S:aan
liitetyissä alueissa asuu paljon muhamettilaisia

ja myös roomal. -katolisia sekä bulgaarialaiseen

kirkkokuntaan kuuluvia. Valtiouskonto kreik.

katolinen; kirkollisen hallinnon johtajana on

piispain muodostama synodi, puheenjohtajana

Belgradin arkkipiispa. S:n metropoliitta, mutta
kaikki kirkolliset virkamiehet ovat kuitenkin ope

tus- ja kirkollisasiain ministeriön alaisia. Piis

panistuimia on S kaupungissa. Roomal. -kat oli

silla on arkkipiispa Skopljessa ja bulgaarialai-

silla Okhridassa, jonka lisäksi viimemainituilla

on 4 piispaa. V. 1910 S:ssa oli 771 kirkkoa ja

kappelia sekä 51 luostaria. 1.043 pappia ja 77

munkkia. Kirkon omaisuus oli arvoltaan 18.7

milj. mk., lisäksi luostarien omaisuus 8.4 milj.

mk. — K a nsanvalist u s on vielä alhaisella

kannalla, vaikka sen parantamiseen pannaankin
suurta työtä (1910 vain 17% väestöstä oli luku-

ja kirjoitustaitoista). Kansakoulu pitää lain mu
kaan olla jokaisessa kunnassa, jossa on 200 ve-

roa maksavaa henkilöä. Koulupakkoa noudate

taan poikiin nähden jokseenkin tarkasti. Kansa
kouluja (ne ylläpitää valtio ja kunnat yhdessä)

1910 oli 1,328, niissä 2.549 opettajaa ja 145,570

oppilasta (joista poikia 115.369). Keskikouluja

oli 20. niissä 354 opettajaa, 8,858 oppilasta. Li

saksi oli jumaluusopillinen opisto. 4 normaali

koulua. 4 ammattikoulua, 3 ylempää tyttökoulua

sotilasakatemia y. m., lukuunottamatta yksityis-

ten ylläpitämiä oppilaitoksia. Korkeinta sivia

tystä edustaa Belgradin yliopisto (per. 1838.

muutettu yliopistoksi 1905). jossa 1910 oli 98

opettajaa ja 934 ylioppilasta. Väestönlisään

tyminen on hyvin nopea : Byntyneisyys 1912 oli

38,i°/oo (pienempi kuin Venäjällä, Romaaniassa,
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Bulgaariassa ja Portugalissa), kuolleisuuden ol-

lessa 21,i°/oo (pienempi kuin yllämain. maissa;

alhaisempi kuolleisuus oli vain Länsi- ja Luoteis-

Euroopassa), joten ylisyntyneisyys oli 17°/ o-

Väestön absoluuttinen lisääntyminen 1900-10 oli

vuosittain keskimäärin 1,6 %. suurempi kuin mis-

sään muualla Euroopassa; siirtolaisuus on verra-

ten vähäpätöinen.
Elinkeinojen ja kaiken taloudellisen elä-

män edistymistä ovat hidastuttaneet samat sei-

kat, jotka muuallakin Balkanilla vaikuttavat eh-

käisevästi : kauan kestäneen turkkilaisvallan ai-

heuttama kaikinpuolinen lamaannustila, sodat ja

raskaat sotavarustukset sekä niistä johtuva suh-

teettoman suuri valtiovelka, ulkomaalaisen pää-

oman ja yritteliäisyyden puute, kansan taloudel-

linen vähäväkisyys ja vanhoillisuus, virkamies-

luokan kelvottomuus ja äärimäisyyksiin menevät
puoluetaistelut. Suurvaltainsodan aiheuttamat vau-

riot ovat suuret, mutta tällaisessa melkein luon-

taistalouden asteella olevassa maassa ne ovat

verrattomasti helpommat korjata kuin jossain

korkealle kehittyneessä teollisuusmaassa. Seu-

raavassa silmäyksessä S:n elinkeinoihin täytyy
tietenkin käsitellä sodan edellä vallinneita oloja

;

huomattava on, että elinkeinojen tilan valaise-

miseksi tarpeellinen tilasto S:ssa on hyvin puut-

teellinen, eikä lisäksi ulotu Bukarestin rauhassa
S :aan liitetyille alueille. — Pääelinkeinona on
maatalous; 90% väestöstä elää siitä. Maanomis-
tusolot ovat erittäin hyvät; melkein kaikki yk-

sityisten omistama maa on keskimäärin 10 ha:n
kokoisina tiloina talonpoikien hallussa. Tilaansa
talonpoika ei saa myödä. Mitään maatonta köyhä-
listöluokkaa S:ssa ei ole, eikä siis liioin köyhäin-
hoitoa. Sangen tärkeäksi tässä pientilallismaassa

on tullut jo kuningas Aleksanterin aikana Raiff-

eisenin periaatteille perustettu osuustoiminta.

V. 1910 maataloudellisia osuuskuntia oli yli 500. —
Maataloudessa varsinaisella maanviljelyk-
sellä on ehdottomasti tärkein sija. Maa on
luonnostaan hyvin viljavaa, mutta viljelysalaa

voisi suuresti laajentaa. Tonava-Savan ja Mora-
van alajuoksun tasangoilla on kyllä n. 50-70 %
maasta peltomaata, mutta keskimäärin vain
25% alkuperäisen S:ii alasta on pelto- ja puu-
tarhamaata. Vielä tärkeämpää olisi parantaa
maanviljelystä korottamalla sen sangen alhaista

tasoa, jolloin satomäärät samalta maa-alalta suu-

resti kasvaisivat. Ne ovat nyk. osaksi vielä

alhaiserrmiat kuin Venäjällä, läpeensä tuntuvasti

alhaisemmat kuin Unkarissa, puhumattakaan
Länsi-Euroopan maista. Esimerkiksi vehnän,
ohran, maissin ja perunan sadot ha:ia kohden
1912 olivat S :ssa l.is, 1, O.99 sekä 4.bo ton..

vastaavien arvojen ollessa Unkarissa 1,3, 1,«, l,8s

sekä 8,44 ton. ja Saksassa 2,28, 2, 19 (maissi

puuttuu) sekä 15, os ton. Viljaa ja jauhoja riittää

kuitenkin suuret määrät ulkomaille myötäväksi
;

ne ovatkin S:n tärkeimmät vientitavarat. V. 19)2
S:ssa korjattiin vehnää 445.000 ton., maissia
580,000 ton.. ohraa 104.000 ton., kauraa 79,500
ton., ruista 44,100 ton., perunoita 58,(500 ton.

Lisäksi viljellään palkokasveja, vihanneksia, pel-

lavaa ja hamppua, tupakkaa. Viime aikoina on
ryhdytty sokerijuurikkaan viljelykseen (sato

91,700 ton. 1911). Viljan ohella 'on kuitenkin
tärkein sija hedelmäpuiden ja viinin viljelyk-

sellä. Edellisistä huomattavin on luumupuu, jota

1907 kasvoi 1.900 km 2 :llä. Luumutarhoj a on var-

sinkin Savan laaksossa ja Moravan länsipuolella

olevalla kumpumaalla. Satomäärä vaihtelee

200.000-500,000 ton. Luumuista valmistetaan
slivovitsa nimistä kansallisjuomaa, ja suuret
määrät luumuja viedään ulkomaille kuivattuina,
säilykkeiksi valmistettuina, tuoreina tai viinana.
Viljan ja karjantuotteiden jälkeen ne ovatkin .

tärkeimpänä eränä S :n viennissä. Viinitarhoja
on viinikirva (Phylloxera) pahasti tuhonnut

;

hävitystä koetetaan vastustaa amer. viiniköyn-
nöksiä istuttamalla. Viiniä saatiin 1910 vain
154,000 hl (esim. 1908 800,000 hl). — Metsien
käj^ttö on sangen vähän järkiperäistä; jonkun
verran kimpiä saadaan maasta vietäväksi. —
Karjanhoito on alkuperäisellä kannalla.
V. 1910 S:ssa oli 152,523 hevosta, 957,105 nau-
taa (käytetään suuressa määrässä vetojuhtina).

8G5.769 sikaa (tammimetsät erinomaisia syöttö-

maita), 3,818,997 lammasta sekä 630,579 vuohta.
Silkkiäistoukan hoitoa koetetaan tarmokkaasti
levittää ; 1907 saatiin 400,000 kg silkkiäistoukan
koteloita. — Kalastusta harjoitetaan Tona-
vassa y. m. joissa sekä vuoripuroissa. — Vuori-
työ oli roomalaisajalla sangen •huomattava, mutta
unohtui sittemmin melkein kokonaan. Viime
aikoina useita kaivoksia on pantu käyntiin.

Mineraaleista rikkain seutu S:ssa on n. s. S :n

malmivuoristo (keskustana Majdanpek) koilli-

sessa. Kaivokset ovat valtionmonopolina, mutta
monet on luovutettu ransk., engl., belg. y. m.
yhtiöiden käytettäviksi. V. 1911 vuorityön tuot-

teiden arvo oli yhteensä 15,4 milj. mk. Vaskea
saatiin 7,023 ton., arvoltaan 8.2 milj., kivihiiltä

(melkein yksinomaan ruskohiiltä) 235,000 ton..

arvoltaan 3.8 milj. sekä kultaa 422 kg. arvoltaan

1,4 milj. mk. — Tehdasteollisuus on aivan

alullaan; tärkein on myllyteollisuus. V. 1911

Srssa oli 17 isoa myllyä. Lisäksi on muutamia
olutpanimolta, sokeritehtaita y. m. s. Valtion

ase- ja ampumatarvetehtaat ovat Kragujevacissa.

Vanhau kotiteollisuuden haaroista huomattavin
on mattojen valmistus, keskuksena Pirot Nisavan
laaksossa Itä-S:ssa. Koko S:n teollisuuden val-

mistusarvo 1911 oli 121,7 milj. mk. — Lii-
kenneverkko on vielä sangen vajavainen.

Moravan-Nisavan laakso on ammoisista ajoista

asti Balkanin tärkeimpiä liikennereittejä; sitä

kulkee nyk. kansainvälisessä liikenteessä huomat-
tava Pariisin-Konstantinopolin rautatielinja.

Nisin luona siitä haarautuu rautatie, joka Var-

darin laaksoa myöten kulkee Salonikiin. Paitsi

näitä päälinjoja S :ssa on vain haararatoja:

tärkeimmät niistä ovat Nisin-Saloniki'n radalta

Skopljessa luoteiseen Kosovo poljeen haarautuva
sekä Belgradin-Nisin välillä Timokin laaksoon ia

Moravan suuhun lähtevät radat. V. 1913 S:n
vanhoilla alueilla oli 555 km normaali raiteisia

ja 414 km kapearaiteisia, uusilla alueilla 387 km
normaaliraiteisia ja 216 km kapearaiteisia rauta-

teitä, yhteensä 1,572 km. Rakenteilla oli 344 km.
— Laivaliikenne on huomattava vain Tonavalla

ja Savalla; muilla joilla on liikenteelle vain mitä

tön merkitys. — Sähkölennätinlin joja 1912 oli

4,403 km, puhelinlankoja 19,125 km, puhelimia

3,658, postitoimistoja 1,556. -- Kauppalai-
vastoa ei ole. — Ulkomaankauppa vaih-

telee vuosittain huomattavasti, koska se etupäässä

perustuu vaihteleviin viljasatoihin. Hiivalta-
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Unkarin toisinaan käyttämä tapa harjoittaa pai-

nostusta S:n politiikassa sulkemalla rajansa kar-

jan ja karjantuotteiden tuonnille S:sta (tekosyy

saatiin julistamalla S. karjarutoo saastutta-

maksi) on myöskin aiheuttanut epävakaisuutta

S:n ulkomaankaupassa. V. 1912 tuonti ulko-

mailta oli arvoltaan 106, i milj., vienti ulkomaille

84,2 milj. mk. Tavallisesti tuonti kuitenkin on
vientiä pienempi; 1911 tuonti oli arvoltaan

115,4 milj., vienti 116,9 milj. mk. Viimeinain. v.

tärkeimmät

:

tuontitavarat (milj. mk.) vientitavarat (milj. mk.)

puuvillakankaat ja -lan- vilja :i2,.->

gat 15.7 luumut ii;..i

nahat ....... fi.i liha 15,8

koneet 5.6 karja C>.7

suola 4,5 siipikarja 3,6

rauta 2,e

Kauppatuttavista tärkeimmät sam. v. (arvo

milj. mk.) :

tuontimaat vientimaat

[tavalta-Unkari
Saksa . . . .

. 47.4

. 31.3

Itävalta-Unkari
Saksa . . .

IS.,

28.9

Englanti 9.5 Turkki 12.o

Ranska . .... 5,: Belgia 6,1

S:n ja Suomen välillä ci ole mitään sään-

nöllistä kauppayhteyttä. — S:n kansallis-

pankilla (per. 1*889) Belgradissa oli 1913

20 milj. mk:n pääoma (10 milj. mk. maksettu);
sillä on myöskin setelinanto-oikeus (seteleitä 1913

lopussa liikkeellä 103,2 milj. mk:n arvosta).

Valtion omistama Vprava fondova auttaa maa-
taloutta kiinnityslainoilla. Vientipankin tehtä-

vänä on tukea ulkomaankauppaa. — R a h a-

yksikkönä dinar =100 paran = 1 Smk. —
Mitat ja painot metriset v :sta 1883.

Valtiomuoto, hallitus ja h a 1 1 i n t o.

Perustuslaki on v:lta 1903 ja on sama kuin se,

joka oli voimassa 1889-94. Kruunu on perinnöl-

linen Karageorgevitsin suvussa. Kuninkaalla on

toimeenpanovalta; hänen rinnallaan on hänelle

ja eduskunnalle vastuunalainen ministeristö,

johon kuuluvat uiko-, raha-, sisä-, sota-, opetus-

ja kirkollis-, kauppa- sekä maanviljelys- ynnä
teollisuus-, oikeusasiani sekä yleisten töiden minis-

terit. Lakeja säätää kuninkaan keralla edus-

kunta 1. kansalliskokous, narodna skupstina.

Siinä on 166 kansan valitsemaa (äänioikeutettu

on jokainen 21 v. täyttänyt miespuolinen kansa-

lainen, joka maksaa vähintään 15 mk. vuotuista

välitöntä veroa) jäsentä, joiden alin ikäraja on
30 v. ja alin veronmaksuraja 30 mk. Skupstina
kokoontuu joka vuosi pääkaupungissa Bel-
L,
r radi~s :i . Toisinaan, tärkeimpiä asioita ratkais-

taessa, kutsutaan koolle ,,iso" kansalliskokous,

velika skupstina, jonka jäsenmäärä on narodna
skupstinan jäsenmäärää kaksi kertaa suurempi.
Lisäksi on vielä aina koossa oleva valtioneuvosto,

jonka jäsenet nimittää kuningas .ja eduskunta
yhdessä; valtioneuvosto käsittelee ja ratkaisee

yksityisten oikeuksien sekä kuninkaan ja minis-

teriöiden julkaisemien asetusten välillä ilmenneitä

ristiriitaisuuksia, hallintolaitosten pätevyyttä ja

velvollisuuksia koskevia kysymyksiä, pakkoluo-

vutusasioita, departementtien ja kuntien veroja

ja lainoja koskevia seikkoja y. m. — Paikallis

hallintoa varten S. on jaettu 29 departementtiin

1. piirikuntaan, joista 11 Bukarestin rauhan jäl-

keen saaduilla alueilla. — O i k e 11 t 1 a hoitaa

27 alioikeutta, appellatsionioikens ja kassatsioni-

hovi. Lisäksi on kauppatribunaali. — Rasittava

sotalaitos perustuu asevelvollisuuteen, joka
kestää 18-50 ikävuosina

;
varsinaista a.sevelvolli

suusaikaa kestää 21-45 ikävuosina. Sotavoima
jakaantuu 3 5a?iiin, josta ensimäisen muodostaa
toimiva armeia varaväkineen, toisen varsinainen

varaväki ja kolmannen territoriaaliarmeia (mo-
leniniat viimeinain. yhdessä kansallismiliisin).

Ne 18-50 ikävuosien välillä olevat miehet, jotka

eivät kuulu toimivaan arnieiaan eivätkä kan
sallismili isiin, muodostavat maanpuolustusväen,
Palvelusaika toimivassa armeiassa kestää 1

1
/2 v.

(ratsuväessä ja tykistössä 2 v.) sekä armeian
varaväessä 8 V2 v - (8 v.) ; toiseen baniin ase

velvollinen sitten kuuluu 6 ja kolmanteen lianiin

8 v. Liikekannallepanossa 1912 vakinaiseen ar-

meiaan varaväkineen kertyi 168,501 miestä, toi-

seen baniin 99,451 ja kolmanteen baniin 56.678

miestä sekä lisäksi erinäisiä täytejoukkoja, kai

ken kaikkiaan koko sotavoimaan (maanpuolustus
väkeä siis lukuunottamatta) 401,000 miestä.

Jalkaväen asestuksena on 7 mm:n mauser
kivääri, tykistö) on Schneider-Canet- ja Schneider

-

järjestelmää. Linnoituksia on Belgradin, Nisin.

Zajecarin ja Pirotin ympärillä. — Valtion

raha-asiat huonolla kannalla. Sodat ja rauta-

tierakennukset ovat jännittäneet taloudellisesti

kehittymättömän maan maksukyky ii tavattoman
kireälle; valtiovelka ja sotalaitos nielevät Q. pue
let valtion vuotuisista tuloista. Valtiovelan hoi

tarniseksi muodostettiin 1893 Administration
autonome des monopoles (jäseninä neljä serbiä

laista ja kaksi ranskalaista), joka kerää tupakka-.
suola-, polttoöljy- y. m. monopolien tuottama!
tulot ja suorittaa siitä valtiovelan korot ja kuo-

letukset. V. 1914 valtion tulo- ja menoarvio
päättyi 214, s milj. mk:aan. Suurimmat tuloerät

olivat: välittömät verot 57.3 milj., monopolit

53,7 milj., kulutusvero 25,5 milj., valtionrautatiet

25,3 milj.. tullit 15. o milj.; suurimmat meno-
erät: sotalaitos 54.3 milj.. valtiovelka 46, o milj..

yleiset rakennukset 34,7 milj.. rahalaitos 25.8 milj..

sivistys- ja kirkollismenot 14, & milj. mk. Valtio-

velka 1913 655.0 milj. mk. — S:n vaakuna:
punaisella pohjalla kaksipäinen, hopeinen, kulta

nokkainen ja -jalkahien kotka, jonka rinnalla

olevassa punaisessa kilvessä on hopeinen risti ja

neljä hopeista luli rautaa ja jonka jalkojen alla

on kaksi kultaista liljaa. K an sali is v ä r i t:

punainen, sininen, valkoinen. Lipussa ne ovat

vaakasuorassa, keskellä maan vaakuna. [L. F.

Church. „The story of S." (1914); J. Cvijic.

,,Nasilia srpskih zemalia" (1909); A. de Guber-
natis, ,.La Serbie et les Serl.es" MS98); F. Kanitr..

,,Serbien" (1868), ,.l)as Königreich Serbien und
das Serbenvolk" (1909) : O. Kessler. ..Serbien.

Wirtschaftliehe Verhältnisse und deren Entwick-
lung" (1910) : J. Mallat. ..La Serbie contempo
raine" (1902) ; R. Millet, ..La Serbie economique
et eommerciale" (1889); A. Philippson, „Europa"
(1906); V. M. Petroviteh, ,.S. : her history and
her customs" (1915); A. Stead, ..S. and the ser-

bians" (1911); II. Vivian, »Servia, the | r

man's paradise (1897); tilastoa: ..Annuaire

ätatistique du royaume dc Serbie" (vuosittain),

„The statesman's year-book" (sam.), „Gothaischer

Hofkalender" (sam.).] E. K. K.

11 [ sto r i a. Nyk. S:n valloittivat roomalai-

set vähää ennen Kr., ja siitä muodostettiin
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Moesia superior niminen provinssi. Valtakunnan
jaossa 395 j. Kr. tuli tämä maa kuulumaan
Itä-Roomalle ja oli sen jälkeen hunnien ja goot-

tien hyökkäysten alaisena. 600-luvun alkupuolella

nykyisten serbialaisten esi-isät siirtyivät nykyi-

seen Montenegroon, Hertsegovinaan, Bosniaan ja

Novipazarin maakuntaan. Tälle alueelle syntyi

neljä eri ruhtinaskuntaa, joista Novipazarin
ja Vanhan Serbian maakunnissa sijaitseva oli

varsinaisen serbialais-nimisen heimon kantamaa.
11 :nnellä vuosis. saa Dioklitian 1. Zetan ruhtinas-

kunta, joka käsitti nyk. Montenegron ja osan

Hertsegovinaa, johtavan aseman Stefan Vojislavin

hallitessa. Hänen poikansa Mikael otti kunin-

kaan (kralj) nimen (1082). Kristinusko oli tul-

lut serbialaisille slaaveille Dalmatsian latinalai-

sista rantakaupungeista ja siis roomalais-katoli-

sessa muodossa. Mutta myöhemmin voitti slaavi-

lainen Bulgaariasta päin levinnyt liturgia latina-

laisen ja kun varsinainen S., jonka keskuk-

sena oli Novipazarin ympäristö puolivälissä

12:tta vuosis. tuli vallitsevaan asemaan ja

yhdisti eri serbialaiset heimot, pääsi myöskin
kreikkalaiskatolinen kirkko voitolle roomalaisesta

ja tuli valtiokirkoksi S:n valtakunnan suu-

ruuden perustajan Stefan Nemanj an aikana (1100-

luvun loppuvuosina). Stefan Dusan (1331-55),

suurin serbialaisten kuninkaista, hallitsi myös
Makedoniaa, Albaniaa, Thessaliaa, Epeirosta ja

Bulgaariaa. Hän omaksui 1346 keisarin (tsaa-

rin) arvon, julkaisi 1349 lakikirjan ja suosi tie-

teitä ja kauppaa. Hänen jälkeensä valtakunta
joutui hajaannustilaan ja tsaari Lazar joutui

turkkilaisten sulttaania Murad I :tä vastaan
taistellessaan tappiolle Kosovon kentällä 1389
sekä kaatui. S. tuli nyt Turkille verovelvolli-

seksi. Unkarilaisten liitossa Djuro Brankoviciu
tosin onnistui vapauttaa S. 1444, mutta 1459
sulttaani Muhammed II täydellisesti kukisti S :n

ja muutti sen turkkilaiseksi maakunnaksi. Kui-
tenkin serbialaiset säilyttivät yksityisen omistus-
oikeutensa maahan sekä kielensä ja uskontonsa.
Vv. 1718-39 S. oli Itävallan hallussa. Päästäk-
seen turkkilaisten sorrosta serbialaiset nousi-

vat kapinaan 1804 Kara-Djordjen johdolla ja

taistelivat urhoollisesti ja menestyksellä. Tosin
ei heille Bukarestin rauhassa 1812 myönnetty
täydellistä itsenäisyyttä, mutta heidän vapau-
tensa turvasi Milos Obrenovicin voitto Matsvan
tasangolla uudestaan syttyneessä sodassa (1815).

Sittenkun salamurhaajat olivat surmanneet
Kara-Djordjen 1817, valittiin Milos Obreno-
vic S:n perinnölliseksi ruhtinaaksi. Adrianopo-
lin rauhassa 1829 Venäjän ja Turkin viilillä

vakuutettiin serbialaisille täydellinen sisällinen

itsenäisyys; Turkille oli kuitenkin suoritettava

määrätty vero. Turkki tunnusti Milosin perin-

nölliseksi ruhtinaaksi 1830. Hänen mielivaltai-

sen ja julman hallituksensa johdosta syttyi

kuitenkin kapina 1835, jolloin hänen täytyi

myöntää perustuslaki ; 1838 Turkin hallitus sen

sijaan sääsi ,,orgaanisen statuutin", jolloin

kansaneduskunnan sijaan tuli senaatti laajoine

oikeuksineen. Milos ei noudattanut tätä valtio-

sääntöä, vaan luopui 1839 kruunusta poikansa
Milan II Obrenovicin hyväksi. Tämän kuoltua
sam. v. Turkki määräsi hänen veljensä Mikaelin
S:n ruhtinaaksi, mutta hänet karkoitettiin 1S42.

jolloin serbialaiset valitsivat hänen sijaansa

36. VIII. Painettu »/s 16.

Aleksanteri Karadjordjevicin, Kara-Djordjen po-

jan. Vaikka S. seuraavana aikana taloudelli-

sesti kohosikin, jatkuivat siinä puolueriidat, ja

185S kokoontuneen eduskunnan (skupstinan) toi-

mesta karkoitettiin Aleksanteri sam. v. Hänen
sijaansa eduskunta korotti uudestaan ruhtinaaksi
jo iäkkään Milos Obrenovicin, jota 1860 jäl-

keen seurasi hänen poikansa Mikael. Nyt suori-

tettiin sisällisiä parannuksia, ja samalla kasvoi-

vat serbialaisten pyrkimykset täydelliseen itse-

näisyyteen. V. 1862 syttyi kapina ja 1867 turk.

joukot jättivät S:n. Sittenkin vallitsi maassa
tyytymättömyyttä ja 1868 ruhtinas Mikael mur-
hattiin. Nyt korotettiin ainoa elossa oleva

Obrenovic-suvun jäsen, alaikäinen Milan Obreno-
vic IV (Mikaelin serkun poika) ruhtinaaksi, ja

1869 säädettiin uusi valtiosääntö. V. 1872 Milan
itse ryhtyi hallitukseen. Jo ennemmin oli alka-

nut Omladinan (ks. t.) suurserbialainen 1. kaik-

kien serbialaisten valtiollista yhdistämistä tar-

koittava liike, ja 1875 Hertsegovinassa sekä
Bosniassa syttyi kapina Turkkia vastaan. V. 1876
S. Venäjän kannatuksella yhtyi sotaan ; se ei

kuitenkaan menestynyt, ja rauhassa 1877 uudis-

tettiin entiset olot. Kun kuitenkin Venäjäkin
oli sam. v. alkanut sodan, rikkoi S. rauhan ja

sai San Stefanon sopimuksessa sekä Berliinin

kongressissa (1879) itsenäisyytensä tunnustetuksi
sekä melkoista alueen laajennusta (m. m. Nisin).

Kun Itävalta miehitti väestöltään serbialaisen

Bosnian sekä Hertsegovinan, herätti tämä S:ssa
suurta tyytymättömyyttä. V. 1882 Milan otti

kuninkaan nimen (Milan I). Itä-Rumeelian yhdis-

tämisestä Bulgaariaan 1885 S. sai sodan aiheen

viimemain. valtiota vastaan, mutta Bulgaarian
ruhtinas Aleksanteri voitti serbialaiset ratkaise-

vasti Slivnitsan ja Pirotin tappeluissa; rauhan-
teossa 1886 olot palautettiin entiselleen. S:n
sisällistä kehitystä ehkäisivät puolueriidat ja

huonot raha-asiat, ja häiriötä enensi kuninkaan
avioerokysymys (ks. Milan). Vahvistaakseen
kuningassuvun asemaa Milan koki sovittaa puo-

lueita, ja 1888 hyväksyttiin uusi valtiosääntö,

joka myönsi eduskunnalle suuria oikeuksia. Odot-
tamatta Milan luopui hallituksesta 1889 ala-

ikäisen poikansa Aleksanterin hyväksi. Tämän
holhoojahallituksen aikana raha-asiat joutuivat

entistä pahempaan epäjärjestykseen. V. 1893

Aleksanteri erotti holhoojahallituksen ja julis-

tautui täysi-ikäiseksi. Olot eivät kuitenkaan
parantuneet; kuningas kutsui sentähden isänsä

ulkomailta apulaisekseen sekä peruutti 1888 v:n
valtiosäännön, jonka sijaan tuli entinen v-.lta

1869. Kuningas vastusti vapaamielisiä uudistuk-

sia ja hänen isänsä sekaantuminen asioihin

(.Milan määrättiin armeian ylipäälliköksi) enensi

tyytymättömyyttä; 1899 tehtiin Milania vastaan

murhayritys. V. 1900 kuningas vastoin isänsä

tahtoa meni naimisiin, jonka jälkeen Milan erosi

toimestaan sekä lähti uudestaan ulkomaille,

missä hän kuoli. V. 1901 annettiin uusi valtio-

sääntö, jonka mukaan eduskunta oli oleva kaksi-

kamarinen. Mutta jo 1903 Aleksanteri sen tois-

taiseksi peruutti, hajoitti eduskunnan ja muutti

mielivaltaisesti painovapaus- sekä vaalilain.

Tämä valtiokaappaus joudutti hänen kukistumis
taan: kesäk. 1903 murhasivat salaliiton tehneet

upseerit kuninkaan, kuningattaren, pari minis-

teriä ynnä useita heidän puoluelaisistaan. Sota-
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joukko huusi hallitsijaksi Pietarin. Obrenovicien

kanssa kilpailevaa Karadjonl jeviein sukua, ja

eduskunta valitsi hänet kuninkaaksi. Tämänkin
jälkeen jatkuivat S :n puolueriidat; vaikeuksia

tuotti m. m. kuiuiikaaniniirliaajien pysyminen
jonkun aikaa vaikuttavassa asemassa ja suur-

valtain siitä johtunut nurjamielisyys. Pasicin

maltiliis-radikaalisen ministeristön (Pasic" oli joh-

tavana ministerinä useita kertoja v:n 1904 jiil-

keen) onnistui kuitenkin jonkun verran rau-

hoittaa oloja. Kiivaita-Unkariin S:n suhteet

pysyivät hyvin kireinä. varsinkin sittenkuu

ensinmain. valtio oli 1908 täydellisesti yhdistä-

nyt alueisiinsa Bosnian ja Hertsegovinan. S., joka

vaati vastaavaa hyvitystä, liittyi Montenegroon
ja sai tukea Venäjältä; 1909 sen kuitenkin täytyi

luopua vaatimuksistaan. Samoihin aikoihin käy-

tiin Itävalta-Unkarin kanssa tullisotaa (sovittu

1910). V. 1909 S:n kruununprinssi Yrjö luopui

oikeudestaan kruunuun nuoremman veljensä

Aleksanterin hyväksi. — V. 1912 S. Bulgaarian
ja Kreikan liittolaisena kiivi menestyksellistä

sotaa '1 urkkia vastaan, mutta 1913 Byntyi Bal

kanilla Turkilta saatujen alueiden jakamisesta

uusi -ota. jossa S. viidessä Boinaanian ja Kreikan
kanssa taisteli voitollisesti Bulgaariaa vastaan.

Bukarestin rauhassa S. -ai osan pohjoista Make-
doniaa sekä suurimman osan Kosovon vilajeettia.

— Itävalta-Unkaria vastaan jatkui suurserb. kii-

hotus seur. vuosina, ja kesäk. 1914 serb. sala-

liittolaiset murhasivat Itävalta-Unkarin kruunun-
perillisen, Frans Ferdinandin. Itävalta-Unkari

syytti Sn hallitusta osallisuudesta murhaan,
esitti pitkälle käyviä hyvitysvaatimuksia ja ju-

listi, kun S:n hallitus ei niihin kaikkiin suos-

tunut, sodan. S. sai nytkin kannatusta Venä-
jältä. Itävalta-Unkarin liittolaisena Saksa julisti

sodan Venäjälle ja Ranskalle, joten syttyi suur-

valtainsota. Sen kestäessä serbialaiset monesti

menestyksellä torjuivat itävaltalaisten hyökkäyk-
set, vaikka, näillä jo vähän aikaa (jouluk. 1914)

olikin Belgrad hallussaan. Lokak. 1915 alkoi

Itävalta Unkarin ja Saksan puolelta uusi ryn-

nistys S :aan ja samaan aikaan aloitti myöskin
Bulgaaria sodan sitä vastaan; pian koko maa oli

valloitettu (marra-k. 1915). G. R. (J. J. M.)
Serbialaiset ks. S e r b ok r o a a t i t.

Serbian kieli ja kirjallisuus ks. Serb o-

kroatsian kieli ja kirjallisuus.
Serbokroaatit, serbialaisten ja kroaattien

yhteisnimi, esiintyy etupäässä tieteellisessä kir-

jallisuudessa. Serbialaiset ja kroaatit käyttävät
itse nimitystä ..serbialaiset ja kroaatit" tai ..sei

bialäiset 1. kroaatit", osoittaen siten näiden kah-

den kansan likeistä yhteenkuuluvaisuutta, joka

ilmenee jo molemmille yhteisessä kirjakielessä.

S:n kansallinen yhteistunto esiintyy kyllä vasta

19:nnellä vuosis. n. s. illyriläisen liikkeen

aikana. mutta jo keskiaikana on serbia-

laiset ja kroaatit käsitetty niin yhteen-

kuuluviksi, että heidät usein sekoitetaan toi-

siinsa. .Molemmat heimot ovat samaan aikaan
asettuneet nykyisille aloilleen. Tiima tapahtui
600-luvun alussa, jolloin he, nähtävästi avaa-
rien johdolla, siirtyivät Galitsiasta ja Poh-
jois-Unkarista Dalmatsiaan sekä nykyisen Bos-

nian itäosiin ja Novipazarin maakuntaan. Dal-

matsian pohjoisosassa kroaatit muodostivat
9:nnellä vuosis. mahtavan valtakunnan, joka

1102 liittyi Unkariin. Serbialainen valtakunta
kehittyi myöhemmin. Sen kantamaana oli Ba-
san eli nykyisen Novipazarin ympäristö, josta

se Uvisi kaakkoon päin. 12:nnella vuosis., vä-

hän myöhemmin kuin Kroatsia oli kadottanut
ulkonaisen itsenäisyytensä, imusi Serbia mahta-
vaksi valtakunnaksi. Kaksi vuosisataa myö-
hemmin tulivat turkkilaiset, ja serbialaiset kär-

sivät musertavan tappion valtakuntansa kanta-

maassa Kosovon kentällä. Silloin serbialaisuus

kääntyi pohjoiseen päin Tonavaa kohti. Kroa-
tsian ja Serbian välille oli muodostunul Bosnian
valtakunta, joka 14:nnellä vuosis. oli mahta-
vimmillaan. 15:nnen vuosis. lopulla olivat

kaikki serliialaisalueet joutuneet turkkilaisten

haltuun ja myöhemmin tuli eteläinen osa

kroaattilaisiakin maita saman kohtalon alaiseksi.

Turkkilaisen ylivallan aika tasoitti niitä eroa-

va i-uuksia. jotka olivat syntyneet s:n keskuu-
dessa kahden, jopa kolmenkin kansallisen val-

tion olemassaolon aikana. Sen sijaan heikkeni

serbialainen asutus poismuuton kautta serbialai-

suuden kantamaassa Vanhassa Serbiassa alba-

nialaisen aineksen kustannuksella. S:eja on n.

8,500,000, joista kroaatteja n. 2,700,000. S. ovat

suurimmalta osaltaan vuoristokansaa, ruumiil-

taan kookkaita ja terveitä. Väestön lisääntymi-

nen on heikoin alueen pohjoisessa osassa, nim.
Kroatsiassa ja Slavoniassa 10 v:n ajalta (1890-

1900) 8,75% ja voimakkain Dalmatsiassa, jossa

lisäys samalta.- 10-vuotiskaudelta oli 12,58 %, ja
varsinkin Serbiassa, jossa vastaava prosentti-

luku on 14.2. Tämä ei kuitenkaan johdu suu-

resta syntyneisyydestä, joka Serbiassa on melko
alhainen - siinä kohden käy Dalmatsia ja

Kroatsiakin sen edellä — vaan avioliittojen suu-

resta lukumäärästä. Serbiassa oli näet 1900
avioliitossa olevia kokonaista 67,7%, kroaattien

ja Itävallan serbialaisten keskuudessa oli vas-

taava luku 35,4%. 1.000 henkeä kohden syntyy
Serbiassa 44.45, Kroatsiassa 44. is ja Dalmat-
siassa 38,39 (Bulgaariassa on vastaava luku

36,36). Lapsia kuolee ensimäisellä ikävuodel-

laan Serbiassa 16,8% ja Kroatsiassa 21.2% (sitä

vastoin Bulgaariassa vain 8.3%) ja yleensä 1.000

asukasta kohden kuolee Kroatsiassa 30,24, Serbi-

assa 25,67 ja Dalmatsiassa 24.38 (Bulgaariassa

sitä vastoin vain 18). S:lla ei näytä olevan erit-

täin suuria lisääntymisen mahdollisuuksia, ei ai-

nakaan Kroatsiassa, jossa saksalaisten ja varsin-

kin unkarilaisten nopean lisääntymisen takia

s:n prosenttimäärä maan koko asukasluvusta

on v:sta 1880 v :een 1900 alentunut 90,48%:sta
S7.22 r

f : ii n. Kansanvalistuksen keskitaso on
vielä hyvin alhainen: Dalmatsiassa on luku- ja

kirjoitustaitoa vailla 74% ja Kroatsiassa 54%,
Serbiassa ilmoitti v:n 1900 tilasto luku- ja kir-

joitustaidottomien määrän olevan 79.7%. Pää-

elinkeinona on maanviljelys: Dalmatsiassa eliiä

siitä 86,»%, Bosniassa 88,34% ja Serbiassa har-

joittaa maanviljelystä ja karjanhoitoa 84,2s%.

Uskonnoltaan ovat kroaatit (Kroatsiassa ja

Dalmatsiassa) katolilaisia, jota paitsi Bosnian
väestöstä on katolilaisia 21,»%, serbialaiset taas

kreikanuskoi-ia. lukuunottamatta melkoista osaa

Bosnian asukkaita (34,«%), jotka ovat muha-
mettilaisia, joten kaikista s:eista yhteensä on
vii 5 miljoonaa kreikanuskoisia, n. 2,700,000 kato-

lilaisia ja 590.000 muhamettilaista. ./. J. M.
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Serbokroatsian (1. serbokroaatin) kieli ja

kirjallisuus. 1. Kieli. Samoinkuin nimitys

.,serbokroaatit" esiintyy myöskin ,,serbokroatsian

1. serbokroaatin kieli" vain tieteellisessä kirjal-

lisuudessa. Serbialaisissa ja kroaattilaisissa

maissa käytetään nimitystä ..serbian kieli" tai

.,kroaatin kieli" tai myöskin ..kroaatin 1. Ser-

bian kieli". Nimet ..illyriläinen" t. eteläslaavi-

lainen" kieli, joita joskus aikaisemmin on käy-

tetty, ovat saaneet aikaan vain hämmennystä.
Tieteellinen nimi ,,serbokroaattilainen" on myös-
kin käytännöllisistä syistä välttämätön, koska
sekä ,,serbian" että ,,kroaatin" kirjakieli on

sama ja koska myöskin suurin osa sitä aluetta,

jolla tämä kirjakieli on sekä kirjallisuuden että

julkisen elämän ilmaisuvälineenä, myöskin siinä

puhutun kansankielen kannalta on yhtenäinen.

Erotus ,.kroaatin" ja ,,serbian" kielen välillä si-

vistyskielenä riippuu vain siitä, että ,,kroaa-

teiksi" lukeutuvat paitsi Kroatsian myöskin Dal-

matsian katoliset slaavilaiset ja sen takia

käyttävät latinalaista kirjaimistoa, jotavastoin

serbialaisuus ja kreikanusko ja sitä seuraava ky-

rillinen, pääasiassa venäläisen kaltainen kirjai-

misto käyvät käsikädessä. Serbokroaattilaisen

kielialueen itäraja alkaa Serbian ja Bulgaarian
valtakuntien yhtymäkohdasta Timok-joen suulta,

kulkee pitkin tätä jokea Zajecariin ja jatkuu
Morava-joen molempien haarojen yhtymäkohtaan
Stalacissa ja sieltä Prokupljen ja Kursumlijan
kautta, joten siis Serbian kuningaskunnan kaak-
koiskulma, Nisin ja Aleksinacin ympäristöt jää-

vät sen itäpuolelle, Janjevoon Pristinan kaak-
koispuolelle ja sieltä Prizreuin kautta Skutari'n-

järven eteläpuolitse Adrianmerelle. Lännessä on
rajana Adrianmeri aina Rovignoon saakka Ist-

riassa; kuitenkin kuuluvat Dalmatsian saaret

serbokroaattilaiseen kielialueeseen. Istriassa jää
läntinen rannikko italialaiseen ja sloveenilaiseen

kielialueeseen, pohjoisessa käy raja Istrian ja

Krainin välistä karst-vuoristoa pitkin Kulpan
(Savan lisäjoen) lähteille ja sitten Kroatsian ja

Itävallan rajaa pitkin Drava-joelle, joka on poh-

joisena rajana unkarin kieltä vastaan, aina Dra-
van ja Tonavan yhtymäkohtaan asti. Myöskin
Etelä-Unkarista kuuluu n. s. Baanaatti, Tona-
van pohjoisranta Tii-zan molemmin puolin, Ujvi-

dekin (Neusatzin) ja Pancsovan ympäristöt sekä
useat kohdat Temesvärin komitaatista serbo-

kroaattilaiseen kielialueeseen. Koko kielialue jae-

taan varsinaiseen serbokroaattilaiseen ja kajka-
vilaiseen osaan. Viimemainittu, joka on hyvin
lähellä sloveenin kieltä, käsittää Kroatsian ku-
ningaskunnan luoteisen osan Kulpa-joen pohjois-

puolella, siis Varasdinin, Agramin ja Belovärin

ympäristöt. Varsinainen serbokroaattilainen

alue jaetaan cakavilaiseen ja stokavi-
laiseen. Edellinen käsitti alkujaan melkein
koko Dalmatsian, suuren osan Kroatsiaa ja län-

tisen Bosnian, mutta on nyt supistunut hyvin
pieneksi, siihen kun kuuluu vain etupäässä Dal-

matsian saaret sekä Fiumen ja Zenggin väliset

seudut. Koko muu osa on stokavilaista. Cakavi-
laiset murteet ovat säilyttäneet paljon enemmän
vanhoja piirteitä kuin stokavilaiset, joissa jäl-

kimäisissä m. m. I konsonantin edessä on muut-
tunut M:ksi ja tavun lopussa o:ksi (vlk^> vilk =

susi, Belgrad > Beograd) ja korko on siirtynyt

yhden tavun taaksepäin sanan alkua kohden. Ser-

bokroaatin kielelle omituisia piirteitä ovat: alku-

peiäinen ij on muuttunut 6 :ksi (fs'), dj taas

dV:ksi (kirjoitetaan dj tai gj), esim. alkuslaav.

svetja; serbokr. sveöa = kynttilä)), mutta bulg.

svesla, ven. svetsa ; alkuslaav. medja; serbokr.

medja, mutta bulg. mezda, ven. meza. Alkupe-
räiset pitkät tavut ovat useassa tapauksessa,
esim. välittömästi koron edellä, säilyneet. Serbo-
kroaattilaisella alueella oli ennen 19:ttä vuosis.

kolme eri kirjakieltä: dalmatsialainen 16:nnella
vuosis. syntynyt, kajkavilainen Luoteis-Kroat-
siassa • ja varsinainen serbian kieli Serbiassa,

Montenegrossa, Bosniassa, osassa Slavoniaa ja

Unkarin Baanaatissa. Jälkimäinen oli oikeastaan
vain serbialainen muunnos muinaisslaavilaista
kirkkokieltä, johon 17:nneltä vuosis. alkaen tuli

myöskin venäläistä vaikutusta. Näiden kolmen
sijasta syntyi yhtenäinen serbokroaattilainen
kirjakieli 19:nnellä vuosis. Vuk Stefanovic Ka-
radzicin (ks. t.) uudistustyön kautta ja n. s. il-

lyriläisen 1. eteläslaavilaisen kansallisen yhdis-

tysliikkeen kannattamana. Vuk Karadzicin
luoma kirjakieli perustui Hertsegovinan mur-
teeseen, joka monessa suhteessa on vähimmän
vanhanaikainen kaikista serbokroaattilaisista

murteista. Hänen työtään uuden kirjakielen tie-

teellisessä vakiinnuttamisessa jatkoi Djuro Da-
nieic (1825-82). Vuk Karadzic uudisti myöskin
oikeinkirjoituksen. Hän jätti tarpeettomina sa-

nan lopusta pois T) ja b kirjaimet ja lisäsi en-

tiseen 4 uutta merkkiä. Vuk Karadzicin kirjoi-

tustapa on käytännöllinen ja foneettinen. Sa-
man kielen lat., ..kroaattilainen", oikeinkirjoi-

tus muovaeltiin Karadzicin periaatteiden mukaan.
Lat. kirjaimistosta puuttuvat muutamien serbo-

kroaattilaisten kerakkeiden merkit (s, z, c) lai-

nattiin tsekkiläisiltä. — [Leskien, ,,Serbokroat.

Grammatik" I (1914) : Budmani, ,,Grammatica
della lingua serbo-croata" (1867) ; Maretic, ,,Gra-

matika i stilistika hrvatskoga iii srpskoga je-

zika" (1899); Vuk Karadzic, ,,Lexicon serbico-

germanico-latinum" (viim. pain. 1898) ;
Ivekovic

ja Broz, ,,Rjecnik hrvatskoga jezika" I-II (1901)

ja Agramin akatemian suuri sanakirja (vastai-

seksi 6 osaa, A-N).J J. /. M.
2. Kirjallisuus alkaa kolmatta sataa

vuotta myöhemmin kuin bulgaarialainen. Ser-

bialaisella alueella oli Dalmatsiasta päin levin-

nyt kristinusko kyllä vakiintunut jo 9:iinellä

vuosis., mutta serbialaiset heimot olivat tällöin

vielä erillään useampana eri ruhtinaskuntana,
joiden sisällinen järjestys oli alkeellinen ja

heikko. Vasta 12:nnen vuosis. lopulla, jolloin ser-

bialaisen vallan painopiste oli siirtynyt Adrian-
meren rannalta, nykyisestä Montenegrosta ja

Etelä-Dalmatsiasta, serbialaisen asutuksen sydän-

maahan, nykyisen Novipazarin soutuun, järjesty-

vät sisälliset olot. Siihen asti olivat serbialaiset

olleet kokonaan roomalaisen kirkon vaikutuksen
alaisina" ja vasta suur-zupani Stefan Nemanja
(n. 1170-96), joka oli kastettu sekä läntisen että

itäisen kirkon menojen mukaan, saattoi valtakun-

nassaan voimaan itäisen kirkon. Hän rakennutti

luostareja, hänen oma poikansa rupesi munkiksi
Savan nimellä — myöhemmin hänestä tuli Ser-

bian ensimäinen arkkipiispa ja pyhimys — ja

lopuksi luopui Nemanja itsekin valtaistuimelta,

vetäytyi munkkikanimioon ja perusti Athos-nie-

melle suuren serbialaisen Hilandar nimisen luos-
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tarin. Näin oli kirjallisuus saanut Serbiassa muu-
tamia tyyssijoja, ja nyt aljettiin ahkerasti vil-

jellä Bulgaariasta päin saatua kirkollista kirjal-

lisuutta. Jo melkoisesti kehittynyt muinaisbul-

gaarialainen kirkkokieli tuli myöskin Serbiassa

kirjallisuuden kieleksi. Tämän kirjallisuuden al-

kuperäiset tuotteet keskiajalta ovat pyhimys-
elämäkertoja, joiden joukossa ensimäisenä on yllä-

mainitun Savan kirjoittama isänsä elämäkerta,
kronikkoja ja Serbian mahtavuuden luojan, tsaari

Stefan Dusanin lakikirja v:lta 1349.

Kroatsia, jonka vanhimmat alueet olivat keski-

sessä ja pohjoisessa Dalmatsiassa, oli tullut kris-

tityksi 800-luvun alkupuolella. Kun Kyrillos ja

Methodios työskentelivät silloisessa Pannonian
slaavilaisten ruhtinaskunnassa Lounais-Unkarissa
kroaatt tiaisen asutuksen naapuruudessa, on luon-

nollista, että slaavilaisapostolien perustama ju-

malanpalvelus ja koko kirkollinen sivistys levisi

myöskin Kroatsiaan. Täällä tulikin käytäntöön
muinaisslaavilaisen kirjoituksen vanhin muoto
n. s. glagoliittinen kirjaimisto. Vaikka Kroatsia
9:nnen vuosis. lopulla joutuikin roomalaisen kir-

kon yhteyteen ja hallitsijain asiakirjat olivat la-

tinankielisiä, jäi slaavilaiskielinen liturgia kui-

tenkin voimaan Dalmatsiassa, ja myöskin parin

rannikkopaikkakunnan (Vinodolin ja Poljicani

lakikirjat olivat kansankielisiä. Juuri Adrian-
meren rannikolla kehittyi kukoistava slaavilainen

sivistyselämä. Sen kaupungeilla oli roomalais-

ajoista asti täydellinen sisäinen itsenäisyys, ja

niistä kehittyi vähitellen puoleksi itsenäisiä

kauppatasavaltoja. Mahtavimmaksi niiden jou-

kossa tuli Ragusa, joka v :een 1205 kuului Bysan-
tille ja sen jälkeen v:een 1358 Venetsialle sekä
v:een 1526 Unkarille, jonka yhteyteen Kroatsia
oli joutunut jo neljä sataa vuotta aikaisemmin.
Tällä viilin oli suurin osa serbokroaattilaisista

maista joutunut turkkilaisten haltuun. V. 1371
Maritsan taistelun jälkeen oli Serbian valta tun-

gettu pois Makedoniasta ja 15:nnellä vuosis. se

oli siirtynyt yhä pohjoisemmaksi Tonavan etelä-

rannalle, kunnes turkkilaiset 1459 valloittivat

senkin alueen pääpaikan, Smederevon. Vähiin

myöhemmin tulivat myöskin Bosnia ja Hertsego-
vina turkkilaisiksi maakunniksi, ja 16 :nnella vuo-

sis. turkkilaiset vähitellen anastivat suurimman
osan Kroatsiaakin. Kirjallisuus kadotti suojeli-

jansa, hallitsijat ja mahtavat ylimykset. Ete-

vämmät hengenmiehet muuttivat maasta pois,

muutamat heistä siirtyivät Venäjälle. Mutta
turkkilaisvalta tasoitti myöskin niitä kansallisia

eroavaisuuksia, jotka olivat kehittyneet eri serbo-

kroaattilaisissa valtioissa, ja hävitti feodaaliaa-

telin. Se loi myöskin serbialaisten eepillisen, iha-

nan kansanrunouden, joka vähitellen tuli kaik-

kien serbokroaattien yhteisomaisuudeksi ja kan-
sallisen yhteenkuuluvaisuuden vahvistajaksi. Tämä
runous alkaa Maritsan ja Kosovon taisteluista

ja jatkuu vapautussotiin saakka. Oli kuitenkin
yksi kulttuurikeskus, joka vielä sen jälkeen, kuin
se 1526 oli joutunut Turkin vallan yhteyteen.

osasi erinomaisella taidolla, säilyttää melkein täy-

den itsenäisyyden näennäisen riippuvaisuuden
alla. Se oli Ragusa. Siellä, samoinkuin muissa-
kin Dalmatsian vanhoissa rannikkokaupunLreis.-a

oli latinalainen väestö, joka puhui omituista ro-

maanilaista murretta. 1400-luvulla oli näihin
kaupunkeihin muuttanut paljon slaavilaisia. Kun

Nona, Zara, Sebenico, Trau, Spalato, Lesina ja

Cattaro 15:nnen vuosis. alkupuolella olivat jou-

tuneet Venetsian haltuun ja vanhaa romaanilais-

murretta italian kielen rinnalla aljettiin halvek-

sia, sulautuivat vanhat latinalaiset asukkaat heitä

lukuisampiin slaavilaisiin. Osaltaan vaikutti

myöskin se Venetsian tasavallan omituinen toi-

menpide, joka kielsi kirjapainojen perustamisen
Dalmatsiassa, siihen että italian kieli kilpailussa

ei päässyt voitolle slaavilaisesta. Rikkaan
Ragusan slaavilaistumista seurasi kukoistava kir-

jallisuus. Sen henkisenä herättäjänä oli huma-
nismi, joka synnytti sekä Dalmatsiassa että

Kroatsiassa joukon mainehikkaita oppineita ja

sen esikuvana runoudessa ja proosassa oli italia-

lainen kirjallisuus. Jollemme ota lukuun Spala-

tosta kotoisin olevaa Marko Marulieia (1450-1524),

joka usein vielä kömpelössä muodossa runoilee

raamatullisista aiheista, ovat Dalmatsian aikai-

simmat runoilijat ragusalaisia. Heidän joukos-

saan ensimäisinä lyyrikkoina ovat mainittavat
Sisko Mencetic (1457-1527) ja samanaikai-
nen Gjore Drzic, jotka sekä aiheisiin että

muotoon katsoen liittyvät italialaiseen sonetti-

runouteen. Heidän runojensa muodon valmeus ja

kuvien sulo edellyttää pitempää valmistuskautta,

jota emme kuitenkaan tunne. Ritarirunouden ja

Petrarcan jälkiä kulkevat Dinko Ranjina, Dinko
Zlataric ja lesinalainen Hannibal Lucie. Toinen
Lesinan saarelta oleva runoilija Petar H e k-

t o r o v i c on „Ribanje" („Kalastus", 1568) nimi-

sessä idyllissään uskolliseen kansanelämän kuvauk-
seensa punonut nuoteilla varustettuja kansanlau-
luja. Sannazaron ..Arcadia", josta zaralainen

Zoranic 1536 kirjoitti kroaattilaisen mukailun, ja

ragusalaisen Dinko Zlataricin Torquato Tasson
,,Aminta"sta tekemä käännös, joka Italiassa pai-

nettuna ilmestyi 1580, siis vuotta ennen kuin alku

teos, aloittivat kokonaisen sarjan paimennäytelmiä,
jotka Ragusassa aina esiintyvät komedioina ja

sisältävät leikillisiä viittauksia paikallisiin oloi-

hin. Suurimman mestaruuden niissä saavutti

Marin Drzic. Korkeimmilleen kohotti ragusa-

laisen runouden Ivan Gundulic (1588-1638),

jonka pääteos ,,Osman" on Tasson ,,Vapautetun
Jerusalemin'' slaavilainen vastine. Se kuvaa puola-

laisten taistelua turkkilaisia vastaan. Gunduliein
paimennäytelmä ,,Dubravka", jonka nimi muistut-

taa Ragusan slaavilaista nimeä Dubrovnik, on

Ragusan vapauden ylistyslaulu. Sekä näytelmän
että eepoksen kirjoittajana suurta mainetta nautti

Gjon P aimot ie (1606-57). Ragusan viimei-

nen huomattava runoilija on benediktiinimunkki
Ignjat Gjorgjic (k. 1737), joka käytti

äidinkieltään myöskin tieteellisessä proosassa.

Suurin osa tätä rikasta kirjallisuutta oli vain

käsikirjoituksina, esim. Gunduliein ..Osman" pai-

nettiin vasta 1826. Ragusassa oltiin tahallaan

ilman kirjapainoa. Viisas kauppatasavalta, joka

oli Turkin vasalli, tahtoi säilyttääkseen hyvät

välinsä ja kauppasuhteensa salata Korkealta por-

tilta lukuisat turkkilaisvastaiset ilmaukset kir-

jallisuudessa. Kagusassa oli myöskin suorastaan

yleisslaavilaisia pyrintöjä. Samoinkuin Lännessä
hallitsi latinankieli, oli Itii kuuluva Ragusan kie-

lelle. Ragusalaista kauppiastahan, joka kulki

koko Balkanin niemimaan ristiin rastiin, ymmär-
rettiin kaikkialla. Tämä ajatus tuli selvimmin
esiin jesuiitoilla. Eräs heistä, B. K a s i 6, joka
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1004 julkaisi ensimäisen serbokroaatin kieliopin,

tahtoi tässä tarkoituksessa ottaa kirjakielen perus-

taksi Bosnian murteen sen keskeisen aseman
ja kauneuden tähden, ja muutamat ragusalaiset

kirjailijat noudattivat tätä mielipidettä käytän-

nössäkin. Näin valmistettiin maaperää vastai-

selle kielelliselle yhteydelle.

Muualla serbokroaattilaista aluetta oli kituva

kirjallinen elämä paennut luostarimuurien sisään.

Vasta 1600-luvun lopulla alkoivat mielet elpyä.

Itävallan ensimäinen, aluksi voitokas sotaretki

Serbiaan, päättyi peräytymiseen Tonavan taa.

Itävaltalaisten mukana siirtyi kymmeniä tuhan-

sia serbialaisia Pecin (Ipekin) serbialaisen patri-

arkan johdolla Etelä-Unkariin 1690. Täällä he
joutuivat kosketuksiin länsimaisen kulttuurielä-

män kanssa, mutta pian kääntyivät heidän kat-

seensa Venäjää kohden, kun heidän henkisiä py-
rintöjään kohdeltiin ynseästi Wienin hallituksen

puolelta. Silloin tuli (1726) heidän avukseen
Maksim Suvorov Moskovasta tuoden mukanaan
venäläisiä kirkkokielisiä oppikirjoja, ja seitsemän
vuotta myöhemmin kutsuttiin Karlowitzin kou-

luun viisi opettajaa Kiovasta. Nyt alkoi venäläis-

kirkkokielinen vaikutus Serbian kirjakieleen, saat-

taen sen yhä kauemmaksi kansankielestä. Mutta
uusi kirjallisuuskausi oli tulossa. Sen jälkeen

kuin Ragusan merkitys kauppakeskustana 17:nnen
vuosis. lopussa oli melkoisesti supistunut, oli

myöskin sen kulttuurivoima mennyt. Sen sijaan

kohoaa Pohjois-Dalmatsiasta 18:nnen vuosis.

puolivälissä herättävä ääni. Fransiskaanimunkki
Andrija Kaci c-M iosic lauloi serbokroaat-
tilaisen kansaneepoksen tyyliin ,,slaavilaisten san-

karien" tekoja kirjassaan ,,Razgovor ugodni na-

roda slovinskoga". Siitä tuli tavattoman suosittu

kansankirja. Itäisille serbokroaateille tuli hen-

käys valistusajan pyrinnöistä. Slavoniasta kotoi-

sin oleva M a t i j a Rel j kovic oli ollut sota-

vankina Saksassa ja käytti täällä saamiansa vai-

kutelmia vertailuun länsieurooppalaisten ja koti-

maansa olojen ja tapojen välillä, jonka hän esit-

tää kansanomaisesti kirjoitetussa runoelmassa
,,Satir" (1761). Varsinaisten serbialaisten jou-

kossa tuli ensimäiseksi valistusajan aatteiden
julistajaksi Dositije Obradovic (1744-

1811). Kirjoissaan, joissa hän ajoi ennakkoluu-
lottomuuden ja suvaitsevaisuuden asiaa, hän
koetti likennellä kansan kieltä, vaikka se ei vielä

onnistunut. Mutta 19 :nnen vuosis. alkupuolella,

jolloin pohjoinen osa Serbiaa pääsi vapaaksi, alkoi

kangistuneen ja kansan miehelle vaikeasti ymmär-
rettävän kirjakielen uudistus, jonka toimeenpani-
jaksi tuli Vuk K a rad z i c (1787-1864). Herä-
tyksensä tämä luonnonnero sai Wienissä lahjak-

kaalta slovenilaiselta kielentutkijalta B. Kopi-
tarilta, jonka mielestä serbian kirjakielenä tuli

olla puhtaan kansankielen. Sitä varten Kopitar
kehoitti Vuk Karadzicia painattamaan serbia-

laisia kansanlauluja. Näillä sekä Kopitarin osoi-

tusten mukaan toimittamallaan sanakirjalla ja

kieliopilla sekii omilla kirjoituksillaan hän laski

uuden kirjakielen perustuksen, jota varten hän
laati myöskin vanhan slaavilaisen kirjaimiston
pohjalla oivallisen oikeinkirjoituksen. Serbiassa
kohtasi kuitenkin Vuk Karadzicin kielenuudistus
ankaraa vastarintaa: hänen sekä kirjoitustapansa
että kirjansa olivat siellä kielletyt v :een 1868.

Mutta sillä välin oli Montenegron viimeinen

hengellinen ruhtinas, Petar II Petrovic
Njegos (1813-51, ks. Pietari II), lyyrillis-

eepillisessä runoelmassaan ,,Gorski vijenac" (,,Vuo-
ren seppele") käyttänyt kansankieltä, ja Serbian
huomattavin romantikko Branko Radicevic
runoillut Vuk Karadzicin perustamalla kielellä

ja innokkaasti taistellut sen puolesta. Lisäksi

oli Kroatsiassa illyriläinen liike (ks. 111 y-

rismi) valmistanut maaperää koko serbokroaat-

tilaiselle heimolle yhteistä kirjakieltä varten.

Vuk Karadzicin kielihän oli likellä vanhojen
ragusalaisten runoilijoiden kieltä. Niin suuri

oli innostus yhtenäiseen kirjakieleen, että sen

takia luovuttiin koko luoteisessa Kroatsiassa käy-
tetystä kajkavilaisesta kirjakielestä, jolla jo oli

melkoinen kirjallisuus. Ja niin saattoivat 1850
eteläslaavilaisten etevimmät kirjailijat ja filologit

antaa julistuksen, että serbokroaateilla on vain
yksi kirjakieli. Pian oli tällä kielellä jo laaja

kirjallisuus. Eteläslaavilaisen yhteisasian ajajana
esiintyi Kroatsiassa sanomalehtimies Ljudevit
Gaj (ks. t.), isänmaallisista tunteista ja aiheista

runoilivat romantiikan henkeen Stanko Vraz,
Ivan Mazuranic (ks. t.), Petar P r e r a-

dovic (ks. t.) ja Ivan Kukuljevid-
Sakcinski (ks. t.), viimemainittu myöskin
etevä historiantutkija. Serbialaisten keskuudessa
kävi romantiikka huomattavimman edustajansa,

yllämainittu Branko Radiceviein johdolla käsi-

kädessä valtiollisen ja yhteiskunnallisen radika-

lismin sekä panslavismin kanssa (ks. Omia-
d i n a) . Serbian ehkä etevimmäksi runoilijaksi

kohosi Zmaj Jovanovic (ks. t.). Ensimäi-
sen serbialaisen draaman (historiallisen), ,,Maksim
Crnojevic"in (1866), kirjoitti Laza K osti c.

Kaunokirjallinen proosa kehittyi ensinnä Kroat-
siassa, jossa August Senoan (1838-81) his-

torialliset ja nykyaikaiset novellit ja romaanit
saivat laajan lukijakunnan. Realistisen suunnan
etevin novellisti on Sandor Gjalski (oikea

nimi: Ljubomir Babic) Kroatsiassa, Serbiassa

taas Laza Lazarevic (185191) ja Jaksa
Ignjatovic. Dalmatsian, Montenegron ja

Hertsegovinan elämää on mainiosti kuvannut
Simo Matavulj. Uusimmista runoilijoista

huomattavimmat ovat kroatsialaisten keskuudessa
syväaatteinen S. Kranjcevic ja dalmatsia-

lainen Ragusan menneisyyden runoilija Ivo
Vojnovic" ja Milan Begovic sekä ser-

bialaisten keskuudessa mietelyyrikko V o j i s 1 a v

Ilijc (1861-94). Myöskin kaikkein uudenaikai-

simmat makusuunnat ovat saaneet runsaasti kan-

nattajia. Mielenkiintoisin osa viime vuosien kir-

jallista tuotantoa ovat Bosnian. Hertsegovinan ja

Vanhan Serbian omituista elämää kuvailevat

novellit. Kirjallinen kritiikki on ollut runsaasti

viljelty, varsinkin Kroatsiassa. Kirjallisuuden

kanssa kiinteässä yhteydessä ovat Agramin ja

Belgradin kansallisteatterit (edellinen perustettu

1860, jälkimäinen 1869) ja kroatsialainen tiede-

akatemia (per. 1867) ja yliopisto (per. 1874)

Agramissa — molemmat suurimmaksi osaksi hie-

nosti sivistyneen mesenaatin ja suuripiirteisen

eteläslaavilaisen patriootin, katolisen kirkkoruh-

tinaan Strossmayerin aloitteesta syntyneet— sekä

Belgradin tiedeakatemia (1886) ja yliopisto (1905)

ynnä toimeliaat kirjallisuuden seurat (,,Matica

srpska", 1826, UjvidSkissä [Unkarissa]: ..Matica

hrvatska", 1842, Agramissa). J. J. M.
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Serdar ks. S 1 r d a r.

Serebraali, kielit., ks. K a k u m i n a a 1 i.

Serebrospinaalinen hermosto, cerebrospinaa-

linen hermosto, ks. II e r ra o s i o.

Seremetjev [-me'-], Boris Petrovits
(1652 1719), kreivi, ven. sotamarsalkka, matkus-
teli Länsi Euroopassa, oleskellen m. m. Roomassa
ja Maltassa, perehtymässä sotalaitokseen, otti

osaa Venäjän sotalaitoksen uudelle kannalle muo-
dostamiseen, taisteli pohjan sodassa Itämeren-
maakunnissa, voitti m. m. Erast\vieren luona

(30 p. jouluk. 1701» ja Teilitsan luona (10 p.

heinäk. 1702), sekä valloitti Pähkinälinnan (12 p.

lokak. 1702). Pultavan taistelussa 1709 g.

komensi atmeian keskustaa, valloitti 1710 Riian,

mutta hänellä oli huono onni Turkin sodassa 171 1.

K. <>. L.

Seremonia (ransk. cerömonie, < lat. ccrimö'-

ii in), juhlameno, juhlallisuus. — Seremoniaa-
1 i n e n. juhlamenojen mukainen.
Seremoniaali (ks. S e r e m o n i a) . juhlamenot

ja -touototavat, joita erinäisillä yhteiskunnalli-

sen elämän aloilla käytetään ja jotka tav. perus-

tuvat käytäntöön, mutta voivat olla myöskin sää-

detyn lain taikkapa lainveroisen tavan vaatimia.

Hovi S. -ai alkunsa Rooman valtakunnassa, pe-

riytyi sieltä itäroomal. keisarikuntaan ja sieltä

muihin Euroopan valtioihin. Eri hoveissa käy-
tetyt s:t eroavat jossakin määrin toisistaan. Val-

tioiden välisissä suhteissa käytetään S:ia, joka
osittain perustuu oikeussääntöihin, ilmenee val-

tioiden ja valtionpäämiesten arvojärjestyksessä

y. in. — Meri-s. perustuu ensi sijassa eri valtioi-

den lainsiidinteen tai kiytintbirn mutta aa-

valla merellä, joka ei ole minkään valtion vallan

alainen, noudatetaan eräitä kansainvälisesti va-

kaantuneita ohjeita, esim. että kauppalaivan tu-

lee tervehtiä (saluteerata) sotalaivaa, alemman
asteen sotalaivan ensin tervehtiä ylemmänasteista

j. n. e. /.'. E.

Seremoniaalilaki (ks. Seremonia), juuta-

laisten jumalanpalvelusta ja yleensä pyhiä toimi-

tuksia ja menoja (uhreja, rukouksia, paastopäi-

viä, ympärileikkausta, esikoisjärjestelmää) koske-
vat määräykset ja säädökset.

Seremoniamestari (ks. Seremonia), juhla-

menojen ohjaaja.

Serenadi (ransk. se"r6nade
}

it. serenata, <
lat. sfrus = myöhäinen), mus. 1. Laulu- tahi soitto-

esitys, joka tapahtuu (illalla tahi yöllä) kunnia-
tervehdyksenä jonkun arvossapidetyn tahi suo-

situn henkilön asunnon edustalla. 18:nnella vuo-

sis. olivat soitin s :1 yleisiä ja niihin kuului ko-

konainen sarja pieniä kappaleita tanssin tahi

marssin tahdissa. Nyk. ovat mieskuoro-s :t taval-

lisimmat. — 2. Sarjamuotoinen orkesterisävellys,

joka yleissävyltään muistuttaa s:n alkuperäistä
tarkoitusta. S:t sävelletään nyk. useimmiten
vain jousiorkesterille ja esitetään konsertti-

saleissa. Vanhemman ajan (esim. Haydnin ja

Mozartin) s:hin kuului aina myös ulkoilmassa

kaikuvia puhallussoittimia. /. K.
Serenata /-»'/'-/. mus., 18:nnella vuosis. suo-

sittu draamallisen kantaatin tapainen juhlasävel-

tys, joka esitettiin etenkin ruhtinaallisten hen-

kilöiden merkkipäivinä. /. A".

Serenissimus f-reni'-] (lat.). ..kirkkain", hal-

litsevien ruhtinaiden arvonimi.

Serenius f-r'>iins/. Jakob (1700-76). ruots.

piispa, myssyjen huomattavimpia johtomiehiä
\ apaudena jalla. tuli ylioppilaaksi 1714. maiste-

riksi L722, ja oltuansa kymmenkunnan vuotta

ruots. pappina Lontoossa. 1735 Nyköpingin
kirkkoherraksi. 1703 Strengnäsin piispaksi.

\ :sta 1738 v :een 1771 hän oli pappissäädyn jäse-

nenä kaikilla valtiopäivillä i paitsi 1756) ja esiin-

tyi pian m\ -s\ puolueen huomattavimpana mie-

henä säädyssään. Hattuja hiin aina johdonmukai-
sesti ja jyrkästi vastusti, joutuen siitä . syystä
heidän ankaran vihansa alaiseksi. Tarpeellisia

parannuksia Suomen hallinnossa hän innokkaasti
puolusti, jottei Suomesta tulisi ..menetetty maa-
kuuta". Kirkollisella alalla S. myös oli varsin

toimelias, aikaansaaden uudistuksia Englannissa
saavuttamiensa kokemuksien perustuksella ja vai-

kutti erittäinkin konfirmatsionin ottamiseksi

käytäntöön Ruotsin kirkossa. [L. A. Cederbom,
...I. S. i opposition mot hattpartiet 1 7:58-00"

(1904).] A'. G.

Serepetta, suom. seurakunta Inkerinmaalla
Pietarhovin piirikunnassa Kapriosta itään; kuu-
luu Itä-Inkerin rovastikuntaan. S. johtaa alkunsa
jo Ruotsin vallan ajoilta; oli olemassa ainakin
1640 N o v a-B u r a n nimellä. N. 1750 muutet-
tiin kirkko ja pappila Nova-Buran venäläisty-

neestä kylästä S:n (ven. Zereb jatka) kylään,

josta seurak. nykyinen nimi. Venäjän vallan

aikana siirrettiin S:n alueelle paljon Venäläisiä,

jotka tunkivat suom. asutuksen pois useasta

kylästä. Baltian rautatien rakentamisen jälkeen

alkoi S :aan siirtyä virolaisia, niin ettii nykyi-

sin melkein puolet S:n väestöstä on siirtokansaa.

Suomalaisia asuu 32 kylässä, useimmiten sekaisin

venäläisten, inkeroisten tai siirtolaisten kanssa.

Koko väkiluku (1916) 3,213 henkeä, niistä 1,619

vakinaisia suomalaisia, muut virolaisia, ja Suo-
men alamaisia. Papin valitsee seurakunta, vaalin

vahvistaa läänin kuvernööri. P. T.

Sereth [-ret]. 1. Tonavan lisäjoki vas., al-

kaa Iso S. ja Pieni S. nimisistä lähdejoista Kar-
paattien koillisrinteellä Bukovinassa. virtaa etelä-

kaakkoista pääsuuntaa, siirtyy S:n kaupungin
alapuolella 145 km juostuaan Romaanian Moldo-
vaan, laskee itään päin käännyttyään Galatsin

yläpuolella Tonavaan; 470 km. Kuljettava suu

puolelta. Suurimmat lisäjoet: Sucza\va. Moldova,
Bistritsa, Trotus, Putna, Buzeu oik., Berlad vas.

— S. on vanhan ajan Eierasua. — 2. Joki Itä-Ga-

litsiassa. Dnesterin lisäjoki vas.. alkaa Podhor-

cen luona, virtaa aluksi kaakkoista, Tarnopolin
luota eteläistä pääsuuntaa kovasti mutkitellen,

laskee Zaleszczyki'n alapuolella Dnesteriin; 255

km. — Suurvaltainsodan aikana venäläiset muu-
alta Galil siasta peräydyttyään kauan aikaa 1915
—16 sitkeiisti puolustivat S :n rintamaa.
3. Kaupunki Bukovinassa. S. -joen oik. rannalla.

lähellä Romaanian rajaa; 7.614 as. (1900), joista

3.100 juutalaista. — Useita kirkkoja, lukio. Olut-,

mylly-, polttoöljy- y. m. teollisuutta, suuret

karjamarkkinat. E. E. K.

Serge fsödzj (engl.). Puuvilla-s. on 4- tai 6-nii-

tinen, verrattain löyhärakenteiseksi kudottu ja

paksulankainefl kangas, joka kudotaan tasa- ja

ristiraitaiseksi. Silkkikankaana s. tunnetaan
myös nimellä s&rssi, ja se on tällöin tav. pomsi-

sidoksinen; myös vastaava kampalankasarssi ta-

vataan. Yleisimmin tunnettu on s:n nimellä

puolikarkeasta kampavillalangasta kudottu 4-nii-
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tinen kangas, joka on heikosti vanutettu ja pin-

naltaan nukattomaksi leikattu. S:iä käytetään
huokeakintaisena miesten pukukankaana ja se

on useimmiten siniseksi värjätty. E. J. S.

Sergeants at law [sädzonts dt lö] (engl.), kun-
nianimi, joka Englannissa aikaisemmin annettiin

määrätyt vuodet palvelleille asianajajille (barris-

lers). Ennen 1873-75 tapahtunutta oikeuden-
käyntilaitoksen uudistusta s. a. 1. nauttivat laa-

joja erioikeuksia ja heidän keskuudestaan nimi-

tettiin tuomarit. R. E.

Sergej ks. Herman, ven. munkki.
Sergej Aleksandrovits [-e'i -a'-] (1857-1905),

ven. suuriruhtinas, Aleksanteri II :n poika; tuli

1891 Moskovan kenraalikuvernööriksi; vaikutti

Nikolai II :n tultua hallitsijaksi paljon tämän
neuvonantajana taantumuksellisen suunnan hy-

väksi; vainosi juutalaisia ja kukisti ankarasti
Moskovassa jouluk. 1904 syntyneet ylioppilas-

levottomuudet; murhattiin 17 p. helmik. 1905
pommiräjähdyksellä.
Sergejn ja Hermanin veljeyskunta (viralli-

nen nimi Pyhäin Sergejn ja Hermanin
veljeyskunta), Suomen kreik.-katolisen pa-

piston keskuudessa perustettu seura, jonka pää-
tarkoituksena on suomenkielisen halpa-

hintaisen uskonnollisen kirjallisuuden toimitta-

minen ja sen levittäminen kreikanuskoiseu väes-

tön keskuuteen. Seuran perusti Viipurin kreik.-

katolisen seurakunnan khra G. N. Sobolev, laa-

tien säännöt ja ryhtyen hakemaan niille vah-
vistusta 1882; säännöt vahvistettiin vasta 1885.

S. ja H. v. on tähän asti (1915) toimittanut
ja kustantanut lähes 100 kirjasta ja uskonnollista

käsikirjaa, sekä v:sta 1885 julkaissut vuosittain
..Kalenterin" kreikanuskoista väestöä varten ja

v:sta 1897 uskonnollista kuukauslehteä ,,Aamun
koitto". — S. ja H. v:n keskuspaikkana on
Sortavala. Seuran nimi on otettu Valamon
perustajamunkkien mukaan (ks. Herman).
[S. Solntsev, ,,Ortodoksisen kirkon vaiheet Itä-

Suomessa" (1903).] L. H-nen.
Sergejeff [-ge'-J, F., toiminimi Viipurissa,

jonka kauppaneuvos F. Sergejeff (s. 1840 Venä-
jällä) perusti; 1873 hän osti I. A. Schuschinin
kauppaliikkeen (jonka suuresti laajen-

nettuna 1899 luovutti toiminimelle F. Sergejeffin
pojat ja kumpp.), 1878 perusti tupakka-
ja p a p e r o s s i t e h t a a n (Itä-Suomen suu-
rin., valmistusarvo 1914 oli 3 milj. mk., työ-

väestö 450 henkeä; sairas- ja hautausapukassat),
1894 osti Tschusoff & Sapetoffin vararikosta liik-

keen teollisuuslaitokset Piosuvoin kaupungin-
osassa, lakkauttaen muut paitsi olutpani-
mon, joka 1895 siirtyi F. Sergejeffs ölbryggeri
a.-b:lle (osakepääoma 1 milj. mk. ; valmistusarvo
1914 oli 650,000 mk., työväestö 35 henkeä; sairas-

ja hautausapukassat). Vihdoin kauppaneuvos Ser-
gejeff 1907 perusti saippuatehtaan (val-

mistus 1914 arvoltaan 250,000 mk.; työväestö 10
henkeä) Sainion aseman lähelle. E. E. K.

Sergei, Johan Tobias (1740-1814), ruots.

kuvanveistäjä; syntynyt Tukholmassa saks. van-
hemmista. S:n opettajina olivat ornamentin-
veistäjä Masreliez ja Larcheveque, 1758 hiin oli

opintomatkalla Pariisissa ja työskenteli v:sta 1759
Tukholman linnan rakennustöissä. Vv:ii 1765-
66 valtiosäädyt myönsivät hänelle matkastipen-
din, jolla hän oleskeli 1767-78 Roomassa, missä

hän 4 vuotta opiskeli Ranskan akatemiassa. Tu-
tustuminen hellenistisen kauden antiikkiin vai-

kutti Roomassa käänteentekevästi S:n taidekäsi-
tykseen. Ensimäinen veistos tältä ajalta ja

yleensä hänen eniten eloa uhkuva teoksensa on
hienoa luonnontajua ja erinomaista käsittelyä
ilmaiseva ,,Fauni" (muovailtu 1770, marmori-
veistoksena v:lta 1774 sekä Tukholman kansal-
lismuseossa että Ateneumissa). Tämän lepää-

vässä asennossa esitetyn ,,Faunin" jälkeen, joka
heti teki S:stä kuuluisan taiteilijan, mainitta-
koon hänen muista Rooman aikaan kuuluvista
töistään esim. pysty- ja ryhmäkuvat ,,Diomedes"

(1771), „Amor ja Psykhe" (1787), „Mars ja Ve-
nus" (1804-12) ja ,,Kylvystä nouseva Venus".
Kustaa III '.n kutsusta S. vastenmielisesti palasi

takaisin kotimaahansa (1779), nimitettiin aka-
temian professoriksi 1780, sai lukuisasti tilauk-

sia, aateloitiin 1808 ja asui Tukholmassa kuole-

maansa asti. Epäsuotuisten olosuhteiden vaiku-
tuksesta eivät Ruotsissa suoritetut teokset, joita-

kuita poikkeuksia lukuunottamatta, ole yhtä
suuren ja elinintoisen hengen kannattamia kuin
S:n edelliset työt. Tukholman aikana syntyi-

vät m. m. monen monet muotokuvalliset esityk-

set, Cartesiuksen muistomerkki (1781) ja alt-

taritaulukuva ,,Kristus nousee haudasta" (1785,

molemmat Tukholman Aadolf Fredrikin kirkossa)

sekä viimeinen merkkiteos: Kustaa III:n Tuk-
holman .,Skeppsbron"ille 1808 pystytetty pronssi-

patsas, jota on sanottu ,,ruotsinnetuksi Apollo di

Belvedereksi" ja joka antiikkis-ihannoivan tyy-*

linsä ohella ilmaisee paljon persoonallista luon-

netta ja ajanväriä. — Suomessa on meillä
,
.Fau-

nin" lisäksi S:n tekemä A. Ehrensvärdin hauta-
kivi Viaporissa sekä Ateneumin ja Antellin ko-

koelmissa kaksi kipsistä medaljonkimuotokuvaa.
— S. on varhaisimpia ja kaikista etevin niistä

taiteilijoista, jotka edustavat uusklassillisuuden

valtaanpääsyä 18:nnen vuosis. lopulla. Ruotsiin
palattuaan ei S :llä ollut mainittavaa vaiku-

tusta aikansa eurooppalaiseen taiteeseen, mutta
Ruotsin kuvanveistotaiteessa hän merkitsee ensi-

mäistä suurta nimeä. [Julius Lange, ,,S. og Thor-
valdsen" (1886) ; Georg Göthe. ..Johan Tobias S."

(1898).] E. R-r.

Sergievskij posad f-c'- -a'd] (myös Sergievo),

kauppala Venäjällä, Moskovasta 73 km koilliseen.

Kontsura- 1. Glimitsa-joen varrella, kuuluisan

Troitsko-sergievskaja lavra (Pyhän Sergein kol-

minaisuuden luostari) nimisen luostarin luona;

26,800 as. (1910). Harjoitetaan melkoista koti-

ja tehdasteollisuutta (puuleikkauksia, kankaita i,

joita myödään luostarissa suurin joukoin (n.

100,000 v:ssa) käyville pyhiinvaeltajille.

Sergipe /-2«'-/< valtio Koillis-Brasiliassa. Atlan-

tin valtameren rannalla. San Francisco-joen

eteläpuolella; 39,090 km2
, 500,000 as. (1913; etu-

päässä sekarotuisia ja neekereitä), 15 km2 :llä.

asukastiheydeltään Brasilian toinen valtio. —
Idässä on kapea, hiekkainen rannikkokaistale.

jota lännessä rajoittaa osaksi metsäinen penger-

maa. Pengermään rajalla on metsäinen vuoristo-

vyöhyke (Serra de Itabaiana), jonka takana
kuiva ja terveellinen, karjanhoidolle sovelias ylä-

tasankoalue. Vuorissa on erinäisiä mineraaleja,

metsistä saadaan rakennus- ja väripuita, maan-
viljelys tuottaa sokeriruokoa ja puuvillaa vietä-

väksi, kaakaota, maissia, riisiä, tupakkaa y. m.
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kotitarpeiksi. •— Pääkaupunki Aracaju
(32,000 as., 1913), josta lähtee pari rautatietä.

Sergius, neljän paavin nimi. 1. S. I (paavina
(387-701). pyhimys, kotoisin Antiokiasta, kielsi

keisarin painostuksesta huolimatta Konstantino-
polissa v. 692 pidetyn kirkolliskokouksen päätös-

ten pätevyyden. — 2. S. II (paavina 844-847), syn-

tyään roomalainen, vihittiin paaviksi ilman kei-

sari Lothar I:n suostumusta, mutta näyttää kui-

tenkin tulleen pakotetuksi tunnustamaan siinä

kohden keisarin oikeuden. — 3. S. III (paavina
904-03 1) valittiin jo S07. mutta sai aluksi väis-

tyä Johannes IX :n tieltä, kunnes hän rakasta-

jattarensa avulla pääsi valtaan 904. — 4. S. IV
(paavina 1009-12) palveli Crescentiusten patriisi-

suvun pyyteitä. A. J. P-ä.

Seriffi. 1. (arab. sarif = „ylevä")
,
jalosukuinen;

Muhammedin tyttärestä Fatimasta polveutu-
vien Henkilöjen arvonimitys. — 2. (engl. sheriff).

Englannissa kreivikunnan ylin poliisiviran-

omainen, joka m. m. johtaa parlamenttivaaleja,
kutsuu valamiehet kokoon, panee toimeen tuo-

miot ja valvoo järjestyksen ylläpitoa. S:n nimit-

tää kruunu, hän on palkaton, mutta nauttii

pieniä sivutuloja. Yhdysvalloissa s., jonka valit-

see veroa maksava väestö, on kreivikunnan ylin

toimeenpanovirkamies.
Sering [eerirjkj, Max (s. 1 s.">7

1 . <aks. talous-

tieteilijä. Toimittuaan muutaman vuoden virka-

miehenä S. siirtyi yliopistoalalle ; v:sta 1897
professorina Berliinin yliopistossa; Saksan
maatalousneuvoston ja Preussin maatalous-
kollekin jäsen. S. on erityisesti tutkinut
maatalousoloja; teoksia: ,,Die land\virtschaftliehe

Konkurrenz Nordamerikas" (1887), „Die innere
Kolonisation im östlichen Deutschland" (1893),

„Das Sinken der Getreidepreise und die Kon-
kurrenz des Auslandes" (1894)

;
julkaisut

kokoelmateoksen ,,Die Vererbung des ländlichen

Grundbesitzes im Königreich Preussen" ja

v:sta 1903 (yhdessä G. Schmollerin kanssa) sar-

jaa „Staats- und soziahvissenschaftliehe For-
schungen". J. F.

Serinus ks. Kanarialintu.
Serio /-<'/ iit.. = vakava i. nius., opera s e-

r i a. vakava-aiheinen ooppera. S :n vastakohta
on opera buffa, koomillinen ooppera (ks.

Buffo). 18:nnella vuosis. tämä nimitys (opera
serial joutui omaksi irvikuvakseen oopperatyy-
lin silloisen nurinkurisen kehityksen vuoksi (ks.

Ooppera). I. K.
Serisiinisaippua, raakaa silkkiä saippualiuok-

sessa puhdistettaessa (keitettäessä) saatu serisii-

ninpitoinen saippualiuos, joka on tärkeä lisä sil-

kin värjäyksessä.

Serisiitti, vaaleanvärinen, joko kellertävä t.

vihertävä hienosuomuinen kiille, joka kokoomuk-
seltaan un hyvin lähellä muskoviittia. S:iä tava-

taan yleisesti kiteisten liuskeiden, kuten fylliitin,

kiillcliu>keen ja kvartsiitin aineksena. P. /.'.

Seriumi ks. C e r i um i.

Serkku 1. orpana, isän tai äidin veljen tai

sisaren lapsi. Tiima sukulaisuussuhde ei enää
v:n 1872 jälkeen ole avioliiton esteenä, vaan
kyllä edelleenkin tuomarin ja todistajan esteelli-

syysperusteena.
Serlachius [4a'kkiusJ. 1. Petrus S. (1655

17:'.Si. suom. pappi, kotoisin Pernajan Särkilah-

desta (josta nimikin on muodostettu), tuli ylioppi

taaksi 1674. väitteli maisteriksi 1677 ja tuli 1681

Pernajan kirkkoherraksi, missä virassa sitten

oli 58 vuotta. Oli Viipurin hiippakunnan edus-

tajana valtiopäivillä 1693 ja 1697. Kun ison vi-

han aikana enimmät virkamiehet maasta pake-
nivat, jäi S., vaikka vihollinen häntä jo jonkun
aikaa vankina kuljetti ja pahoin piteli, paikalleen

ja määrättiin 1718 Porvooseen asetetun konsis-

toriaalioikeuden esimieheksi, saaden täten tehtä-

väkseen maamme itäisen hiippakunnan rappiolle

joutuneiden olojen korjaamisen, johon myöskin
innolla ryhtyi. Konsistorin kokouksia pidettiin

ajoittain hänen kodissaan Särkilahdella. Kreivi
PuiiLilas ei vain ollut sen toimintaan tyytyväi-
nen, vaan tahtoi sen lakkautettavaksi. Rauhan
jälkeenkin S. jonkun aikaa pysyi Porvoon kon
sistorin jäsenenä.

2. Karl S. (1693-1755), runoilija, edellisen

poika, tuli ylioppilaaksi Turussa 1706-, Upsalassa
1712; 1710 hänen täytyi Gööteporista ..kovin vali-

tettavan rappiotilan takia, johon oli joutunut"
lähteä ulkomaille, ja oleskeli Hampurissa, mutta
palasi myöhemmin Ruotsiin, jossa

,
,asianajajana"

eli Tukholmassa. On julkaissut ..Diat t ok a Id

öfver drottning Ulricse Eleonora1 kröning" (1719),
..Det qvidande och muntrade Sverige" (1710).

..Christeliga fägnetimmar eller 100 sanger"
(1726, useampia painoksia), ,,Währblomman. som-
marliljan, hösteblomsteret" (1750). [A. Hultin.
..Den svenska vitterheten i Finland under stor-

maktstiden", siv. 272-5.] K. G.

3. Gustaf Adolf S. (1830-1901). liikemies:

toimi v:sta 1858 apteekkarina Tampereella: raken-
nutti 1868 Mänttään puuhiomon, joka oli ensi-

mäinen laatuaan Suomessa, 1882 paperitehtaan ja

sam. v. puuhiomon Filppulaan, 1896 avatun kapea
raiteisen rautatien Filppulan ja Mäntän välille.

Kun v:n 1885 tullimääräysten kautta Suonien
teollisuustuotteiden vienti Venäjälle vaikeutui.

toimi S. paremman liikenneyhteyden aikaansaa-
miseksi Länsi-Euroopan kanssa esittäen suunnitel-

man säännöllisen talviliikenteen toimeenpanemi-
seksi Hangon ja Englannin välillä. Hänen onnis-

tuikin saada tansk. talvihöyryalus pitämään yllä

säännöllisiä kulkuvuoroja Hangon-Kööpenhaminan
linjalla. S. puuhasi myöskin jäämurtajau hank-
kimista ja kannatti Hangon sataman siirtämistä

Tulliniemelle. .Myöskin Suomen rautatieverkon ke-

hittämistä hän innolla harrasti: julkaisuja: ,,Om
Finlands jernvägsnät", ..llangö och dess framtid".

4. Johan J u 1 i a n S. (s. 1854), oikeusoppi-

nut
; yliopp. 1870, lakit. Idit. 1881; 1881-82 si-

viililainopin ja roomalaisen oikeuden dosenttina;

oli sen jälkeen tuomarin toimissa, tullen 1900 se-

naatin oikensosaston jäseneksi, josta virasta erosi

jo sam. v.; tuli 1001 Suonien kaupunkien hypo-
teekkikassan toimitusjohtajaksi. S. oli 1885 ja

1891 edustajana säätyvaltiopäivillä, jäsenenä me1
sästys- ja kalastuslakikomiteoissa, puheenjohta-
jana osuustoimintalain ehdotusta laatimaan ase

letuissa komiteoissa
;

julkaissut m. m. ,.Om ater

vinning tili konkursbo" MSS1), ..Oin klander a

jord enligt de svenska landskapslagarna" iiss4i.

„Lärobok i sakrätt" (1899), ,,Lärobok i allinän

obligationsrätt" (1902; suom.), ..Fin.-k vatien

rätt" (1909), „Kommentar tili lagen om vatten-

rätten" MV (1913-14) sekä lukuisia tutkimuk-
sia lainopillisissa aikakauskirjoissa.

5. Allan (s. 1870), suom. oikeusoppinut, edel-
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lisen velipuoli, yliopp. 1888, fil. kand. 1890, la-

kit, kaiid. 1893, lakit. lis. ja toht. 1898. S. ni-

mitettiin 1902 rikosoikeuden ja oikeushistorian

professoriksi (v:sta 1908 ainoastaan rikosoikeu-

den professorina). Ollut valtiopäivillä sekä pap-

pissäädyn että nyk. eduskunnan jäsenenä, Hel-

singin valtuuston jäsenenä y. m. julkisissa toi-

missa. Julkaissut m. m. ,,Bristande lagkunskap
och dess inverkan pä straffbarheten enligt finsk

rätt" (1898), „Straff oeh skadeständ" (1902),

,,Lainopin alkeet" (1908), ,,Suomen rikosoikeu-

den oppikirja" (1909-14). Suomalaisen lakimies-

ten yhdistyksen perustaja, ,,Lakimies" nimisen
aikakauslehden toimittaja. R. E.

Serlachius-osakeyhtiö [-la'kkius], G. A. ks.

Mänttä.
Serlio, Sebastiano di Bartolommeo

(1475-1552), it. täysrenesanssin arkkitehti. Oli

Roomassa Peruzzi'n oppilaana, toimi rakentajana
Vicenzassa ja Venetsiassa (Palazzo Grimani ja

Markuskirjaston puukatto, Pai. Zenossa ja Pai.

Correrissa (1534) sekä Frans I:n Eanskaan kut-

sumana 1541 Louvressa ja Fontainebleau'ssa,

jossa kuoli. S:n töistä tiedot yleensä ovat epä-

varmoja; hän onkin vaikuttanut, enemmän kir-

joillaan, joista kuuluisa ,,Trattato del architet-

tura" (7 kirjaa, 1537-40) sisältää lukuisia pii-

rustuksia vanhoista rakennuksista ja S:n omia
ehdotelmia. U-o N.
Sermas (ven. Sermakskij pogost) , kylä Syvä-

rinjoen varrella, Ojatti-joen suulla, lähellä Laa-
tokan rannikkoa, vilkasliikkeinen satama-
paikka Laatokan-Äänisjärven laivaliikenteen

varrella.

Serneerata (lat. cernere), eristää, piirittää.

Serodiagnoosi ks. Seerumdiagnos-
t i i k k a.

Serologia (lat. serum = hera, ja logos = oppi),

seerumoppi, tiede, jonka tarkoituksena on selvit-

tää sekä terveen että sairaan elimistön, ihmisen
ja eläimen, seerumin ominaisuuksia, tutkia niitä

biologisia ilmiöitä ja muutoksia, jotka taudin
tai immuniteetin johdosta seerumissa ilmenevät,
sekä sovittaa saavuttamiaan tuloksia teoreetti-

sessa suhteessa ja käytännössä (ks. Seerum-
diagnostiikka, Seerumterapia, Se-
rovaksinatsioni, Seerumtauti). S. sai

tavallansa alkunsa siitä B e h r i n g in keksin-

nöstä (1890-92), että sekä ihmisen että eläimen
vastustuskyky kurkkumätää ja kouristusruttoa

(jäykkäkouristusta) vastaan voidaan keinotekoi-

sesti suurentaa ja että seerumin mukana tämä
suurentunut vastustuskyky, immuniteetti (ks. t.),

voidaan siirtää eläimestä toiseen. Tunnetuim-
mista tutkijoista tällä alalla mainittakoon
I. Metsnikov, E. v. B e h r i n g, P. E h r-

1 i c h, H. B u c h n e r, Ch. Richet, J. Bordet,
A. v. Wasserman n, joista useimmat ovat
saaneet Nobel-palkinnon. O. S-g.

Serov. " 1. Aleksandr S. (1820-71), ven.

oopperasäveltäjä. Toimi virkamiehenä Pietarissa
1855-68. Sovitti ja soitinsi suuret määrät saks.

klassillisia sävelteoksia, kirjoitti musiikkiarvos-
teluja ja elämäkerrallisia kuvauksia Beethove-
nista y. m. ja yritti myös julkaista vakavaa mu-
siikkilehteä (1867-68). Esiintyi säveltäjänä ver-

rattain myöhään (Judith 1863, Rogneda 1867).
S:n teokset erosivat jyrkästi siihen asti Pieta-

rissa vallinneesta it. oopperatyylistä. — 2. Va-

lentine S. (s. 1846), edellisen puoliso (o. s.

B e r g m a n n) ja oppilas. Otti osaa miehensä
musiikkiarvostelutyöhön ja julkaisi hänen kootut
kirjoitelmansa (I-IV, 1892-96). Sävelsi 4 ooppe-

raa (m. m. ,,Uriel Acosta" 1885) sekä piano-

kappaleita y. m. /. K.
Serovaksinatsioni (ks. Seerumi ja V a k-

sinatsioni), elimistön vastustuskyvyn keino-

tekoinen, passiivisen immuniseerauksen avulla ta-

pahtuva suurentaminen tautia vastaan profy-
laktisessa tarkoituksessa s. o. taudin
puhkeamisen estämiseksi (ks. Rokotus, See-
rumterapia). Aktiivisen immuniseerauksen
kautta suojelusaineet (saks. Antikörper) elimis-

tössä kehittyvät vähitellen, minkä takia sitä 1.

rokotusta käytetään tautien ehkäisykeinona,
eikä, kuten seerumterapiaa, jo puhjenneen tau-

din hoidossa. Muutamissa tapauksissa, joissa on
tarpeen saada äkkiä immuniteetti aikaan, esim.

silloin kun joku vaikea epidemia uhkaa maata,
voidaan menestyksellä käyttää s:ia taudin
ehkäisykeinona. Suuren merkityksen s. on saanut
ehkäisykeinona m. m. koleran ja ruton
leviämistä vastaan. S:n avulla saavutettu immu-
niteetti on vain lyhytaikainen, jonka takia mo-
nessa tapauksessa on osoittautunut tarkoituksen-
mukaiseksi yhdistää siihen rokotuksen 1. taval-

lisen vaksinatsionin käyttämistä vastaavalla bak-
teerilla tai bakteerimyrkyllä. O. 8-g.

Sero venientibus ossa [se'- -c'n-J (lat.), myö-
hästyneille [pitovieraille] luut.

Serpa Pinto, Alexandre Alberto de
la Rocha (1846-1900), port. sotilas ja Afrikan-
tutkija, teki Mosambikista käsin 1860-luvulla

matkoja SambesiTie, Shirelle ja Njassa-järvelle,

johti 1877 Portugalin hallituksen lähettämää,
länsirannikolta Benguelasta sisämaahan tunkeu-
tuvaa retkikuntaa, pääsi Sambesi'lle, seurasi sitä

Viktoria-putouksille asti ja saapui 1879 Preto-

rian kautta itärannikolle. Matkakertomus ilmes-

tyi 1881 useilla kielillä (saksaksi ,,Wanderung
quer durch Afrika"). Mosambikin kuvernöörinä
1889 hankki retkikuntaa Shiren maille, mutta
hänen täytyi jättää yritys sikseen Englannin
asiamiesten toimesta. E. E. K.

Serpentariidae, kurkikorppikotkat, ks. Korp-
pikotkat.

Serpentiini (lat. serpens = käärme). 1. Kiven-
näinen, kokoomukseltaan vedenpitoinen magne-
siumsilikaatti H4Mg3Si 209, jossa on enemmän tai

vähemmän vastaavaa rautasilikaattia seassa. S. on
paljain silmin katsottaessa tiivistä, mutta mikro-

skooppisesti kiteistä, tavallisimmin vihreätä, jos-

kus keltaista ainetta. Sen kovuus on vaihteleva,

jotenkin alhainen, om.-p. 2,5-2,7. S. on yleinen

muuttumistulos muista magnesiumia sisältävistä

silikaattikivennäisistä, ennen kaikkea oliviinistä.

Pääasiassa s:iä sisältää vuorilaji s.-k i v i, jossa

mineraali on tav. tummanvihreä. Jaloksi
s :k s i sanotaan vaaleanvihreitä kaunisvärisiä

muunnoksia, joista valmistetaan koruesineitä,

kuten pylväitä ja maljakkoja, ja joita myös käy-

tetään marmorin kera rakennustaiteellisiin tar-

koituksiin. Tällaista s:iä saadaan monin paikoin

Italiasta, Zöblitzistä Saksissa ja Epinalista

Ranskassa. Krysotiili 1. s.-asbesti on

hienokuituinen s.-muunnos, joka hieromalla saa-

daan taipuisaksi. Tämä asbestilaji on hyvin
tulenkestävää, mutta ei siedä väkevien happojen
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vaikutusta. S.-asbestia käytetään nyk. enemmän
kuin toista asbestilajia, sädekiviasbestia. Sitä

tavataan raontäytteinä peridotiittivuorilajeissa ja

saadaan enimmän Pohjois-Italiasta, Kanadasta ja

Permin kuvernementista Venäjällä. — Suomessa
tavataan s:iä vuorilajina runsain määrin maan
itii- ja pohjoisosissa, mutta käyttökelpoista s.-

asbestia ei ole tavattu. - S:ii ja kalkkisälvän

seosta nimitetään of ik als iit iksi. Muuta
min paikoin Kanadassa sekä Lupikossa Pitkän-

rannan lähellä Suomessa on juovaista ofikalsiit-

tn I it i luultiin ennen orgaaniseksi
|

i innak-

seksi ja tuolle oletetulle eliölle annettiin nimi

Eozoon nimitit itse. Nyk. tiedetään kumminkin.
että se <m aivan epäelimellinen muodostuma. —
_'. Kiemurteleva vuoristotie. P. E.

Serpentiinikivi, vuorilaji, jossa serpentiini

on pääasiallisimpana kivennäisaineksena. Tä-

män ohella on siinä tav. m. m. kromiittia. S. on
muuttumis- tai metamorfismitulos muista mag-
nesiumrikkaista vuorilajeista, ennen kaikkea pe-

ridotiiteista. Itä- ja Pohjois-Suonien n. s. kale-

valaisissa ja laatokkalaisissa muodostumissa s.

on yleinen talkki- ja kloriittiliuskeiden ja

vuolukiven rinnalla. P. E,

Serpentiinitanssi (lat. serpens = kiemurteleva,

käärme), käärmetanssi. varietee-numero, jonka
amer. tanssijatar Loife Fuller teki tutuksi 1890-

luvulla. Sitä tanssitaan hyvin leveässä, poimulli-

sessa puvussa, häikäisevässä ja monivärisessä va-

lossa. //. Kr-n.
Serpuhov, piirikunnankaupunki Keski-Venä-

jällä, Moskovan kuvernementin etelärajalla. Mos-
kovasta etelään 2 km Moskovan-Kurskin radalta.

Okaan laskevan Naran varrella 7 km päässä

Okan jokisatamasta; 36,195 as. (1907). — Pari-

kymmentä kirkkoa (Kolminaisuuden tuomiokirkko
alkuaan rak. 1380), pari luostaria, muutamia
i ppilaitoksia. Kutomoteollisuus kukoistava; myös
höyrymyllyjä. — S. oli jo keskiajalla sotilaalli-

sesti tärkeä paikka (main. ensi kerran 1328) ja

sai usein kestää tataarien ja liettualaisten hyök-

käyksiä ;a hävityksiä Oli 1 28-1406 erityisenä

ruhtinaskuntana. Linnoitettiin erittäin lujasti

1556. .Menetti merkityksensä linnoituksena vasta

Pietari I:n aikana, kehittyen sitten huomatta-
vaksi kauppa- ja teollisuuskaupungiksi. E. E. K.

Serpula ks. Putki m a d o t.

Serpuliitti, putkimatojen iks. t.) kalkkikuo-

rista muodostunut kalkkikivi.

Serra (port., = saha ; esp. sierra), vuorijono,

vuoristo.

Serra do Mar (port.. = .,merivuoristo": myös
Serra Qeral), Brasilian sisämaan ylätasangon,
vuorijonon luontoinen, mereen jyrkästi viettävä

itäreuna Rio de Janeiron eteläpuolella.

Serrano y Doniinguez f -ra'- -gePJ, Fran-
cisco (1810-85), esp. kenraali ja politikko;

kohosi karlistisodassa 1 8:54-41» kenraaliksi,

otti 1843 osaa Esparteron kukistamiseen, oli sit-

temmin ylhäisissä sotilas- ja siviiliviroissa,

m. m. lähettiläänä Pariisissa; otti 1SHS u>aa

Isabella kuningattaren karkoittamiseen, tuli väli

aikaisen hallituksen esimieheksi ja valittiin

1869 kansalliskokouksessa ,,regentiksi"; oli

kuninga.- Amadeon saavuttua maahan \. 1871

jonkun aikaa pääministerinä ja tuli seur. v.

ylipäälliköksi sodassa karlisteja vastaan. Tammik.
i ^74 tapahtuneen valtiokaappauksen jälkeen S.

tuli hallituksen johtajaksi ja sai miltei diktaat-

torin vallan, mutta lähti kuningasvallan tultua

uudistetuksi Ranskaan, missä viipyi v.een 1876;

tämän jälkeen, S :11a ei enää ollut vaikutusvaltaa.

J. F.

Serranus ks. S a h aa h v e n.

Serrasalmo ks. S a halo h i.

Serratula tinctoria, v ä r i 1 ii ä t e, n. 1 m :n

korkuinen mykerökukkainen Keski- Euroopassa

kasvava kasvi, jonka lehtiä varsinkin ennen on
käytetty keltavär jäykseen. A". L.

Serret /•san-'/, Joseph Alfred (1819-85),

ransk. matemaatikko, tuli tähtitieteellisen meka-
niikan professoriksi 1861 College de Franceen ja

toimi faeulte des sciences'issa differentsiaali- ja

integraalilaskennon professorina v:sta 1863-, aca-

demie des sciences'in jäsen 1860. S. on kirjoitta-

nut joukon eteviä, osaksi Suonienkin yliopistossa

käytettyjä kurssikirjoja kuten „Cours d'algebre

superieure" (1849) ja ..Cours de caleul differen-

tiel et integral" (1867-68). U. s.-n.

Serry, Jerez de la Frontera nimisen kaupungin
mukaan nimensä saaneet esp. viinit, ks. S h e r r y.

Sertepartia k s. Certepartia.
Sertifikaatti (ransk. certificat, < lat. certus

= varma, ja facere - tehdä), todistuspaperi, -kirja.

1. Kansallisuustodistus iks. t.). — 2. Venä-
jälle saadaan eräitä suom. tehdastuotteita viedä

rajoitettu määrä (ks. Tullil im i i tt i) yleistä

liikoinaan tullia halvemmalla differentsiaali- 1.

e rotu st ullilla (ks. t.), jotapaitsi eräitä

kotiteollisuuden ja maatalouden tuotteita saadaan
viedä tullittomasti, jos ..paikkakunnan viran-

omaisten", tav. nimismiehen antama s. 1. alku-

perätodistus, joka on kirjoitettu valmistajan anta-

maan laskuun, seuraa, joitakuita tuotteita ilman

kin sellaista todistusta (asetus 29 p :ltä toukok.

1897 muutoksineen). — 3. Suomessa saa palo-

viinaa kuljettaa vapaasti, jos määrä ei ole 10 1

suurempi. Jos kuljetettava määrä on yli 10 l:n,

tulee lähetystä yleensä seurata valmistajan an-

tama alkuperätodistus (ruots. ursprungsbevis) ja

myyjän antama varinuuskirja (certifikat) , mutta
jos määrä on suurempi, ja erinäisten asianhaa-

rojen mukaan muussakin tapauksessa, tulee lähe

tystä seurata kontrollöörin, nimismiehen, tulli-

kamarin t. m. s. antama passi (asetus palovii-

nan myymisestä v:lta 1892). ks. Oikeaperäi-
syyden t o d i s t u S. El. K.

Sertinki lengl. shirting, oik. - paitakangas),

luja. kaksiniitinen. valkaistu tai värjätty ja

moire-viimeistelyn saanut puuvillakangas, vrt.

S h i r t i n g.

Sertorius /-<<'-/, Q uint u s. roomal. sotapääl-

likkö, synt. sabiinien maalla Nursiassa (nyk. Nor-
cia), kunnostautui kimbriläis- ja liittolaissodissa.

liittyi Mariukseen iks. t.) sekä sai pra>torina ol-

tuaan s:'» e. Kr. hallittavakseen pohjoisen Espan-
jan, jonne hän v. 80 pysyväisesti asettui. S. muo-
dosti keltibereistä, lusitaaneista ja roomalaisista

hyvästi harjaantuneen armeian. jolla hän me-

nestyksellisesti taisteli hallituksen sotajoukkoja

vastaan, sekä asetti oman senaatinkin etevim-

mistä puoluetovereistaan. Vihdoin, sittenkuin Cn.

Pompeius (ks. t.) oli lähetetty Pyreneitten niemi-

maalle, joutui S. M. Perpernan virittämän sala-

liiton uhriksi 72 e. Kr. [\Y. Stahl, ..De bello

Sertoriano" (1907).] K. )
'. H.

Serubabel f-l"'i-} johti 537 e. Kr. Kyyroksen
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luvalla ensimäisen joukon juutalaisia Palestiinaan

ja perusti seurakunnan. S. toimi jonkun aikaa

Persian kuninkaan alaisena maaherrana Jeru-

salemissa.

Serum ks. S e e r u m i.

Serval, pen s askissa (Felis serval), kissan

sukuun kuuluva, puolittain kissaa puolittain il-

vestä muistuttava afrikkalainen petoeläin. Pituus

n. 1 m, korkeus 1 /o m, häntä 35 cm. Väri tav.

harmaankeltainen tummin pilkuin. S. näyttää
olevan laajalti levinnyt Afrikan aroseuduilla.

Alkuasukkaat syövät sen lihaa mielellään. Nahka
kaupassa tunnettu ,,afrikkalaisen tiikerikissan"

nimellä, karheutensa vuoksi se on verraten halpaa.

Poikasena vangittu s. voi tulla hyvin kesyksi ja

käyttäytyy silloin kotikissan tavoin. I. V-s.

Serveerata (ks. Serviisi), tarjota.

Servet [-ve'J, Michael (oik. Miguel S e r-

v e t o) (1511-53), esp. lääkäri, joka Raamattua
I utkimalla oli omaksunut uskonpuhdistajain kan-

nan, eroten siitä kuitenkin muutamissa opinkoh-
dissa. Niinpä hän 1531 julkaisemassaan teok-

sessa ,,De trinitatis erroribus, libri VII" asettui

kolminaisuusoppia vastustavalle, unitaariselle kan-
nalle. Toimittuaan pitkän aikaa etevänä lääkä-

rinä Ranskassa, hän 1553 julkaisi kriitillisen

teoksen ,,Christianismi restitutio", jonka joh-

dosta joutui inkvisitsionin vainon alaiseksi. Pako-
matkalla hän saapui Geneveen, mutta vangittiin

Calvin'in toimesta vaarallisena kerettiläisenä ja

poltettiin lokak. 27 p. 1553. V. 1903 ovat gene-

veläiset polttorovion paikalle pystyttäneet S:lle

muistopatsaan. E. K-a.

Service [-i's] (ransk.). virkatoimi; ks. myös
Serviisi.

Servietti (ransk. serviette); lautasliina, vrt.

S a 1 v e 1 1 i.

Serviilinen (lat. servVlis). orjamainen, mate-
leva.

Serviisi (ransk. servicc, < lat. servVre = pal-

vella), katettuun pöytään kuuluvat astiat, veit-

set, kahvelit, lusikat y. m. tarpeet; tykin hoitoon
kuuluva päällystö ja miehistö.

Serviitti-veljeskunta (Marian palvelijat, Ave
Maria veljet, Jeesuksen kärsimyksen veljet),

1240 Firenzessä perustettu kerjäläismunkisto.

Servituutti (lat. servitus) ks. Rasite.
Servius Tullius, Rooman 6:s kuningas, oli pe-

|

rintätarinain mukaan erään vangiksi otetun lat.

t. etruskilaisen orjattaren Ocrisian poika, joka
sai kasvatuksensa kuningas Tarquinius Pris-

cukseu (ks. t.) perheessä sekä lopuksi tuli hänen
vävykseen ja seuraajakseen. Toisen kertomuk-
sen mukaan S. T. oik. oli Roomaan asettunut et-

ruskilainen sotapäällikkö Rlastarna. S. T., joka
muka hallitsi Roomaa 44 vuotta, oli myös roo-

malaisten käsityksen mukaan toimeenpannut
mitä tärkeimpiä uudistuksia: tribusjaon. centu-

rialaitoksen ynnä censuksen ja centuriakokouk-
set sekä Rooman kaupungin ympärille rakennut-
tanut mahtavan muurin. Hän sai surmansa tyt-

tärensä Tullian ja vävynsä Lucius Tarquiniuk-
sen (ks. t.) toimesta. [V. Gardthausen, ..Mastarna
oder Servius Tullius" (1882).] vrt. Rooma 1

ja 3. A'. J. 77.

Servomoottori (lat. servus = palvelija). 1.

Voimakoneiden säätäjien (regulaattorien) yhtey-
dessä käytettävä apumoottori, joka asettaa
voimakoneen säätölaitetta kulloinkin vallitsevan

voimantarpeen mukaan, kun tämä asettaminen
vaatii siksi suuren voiman, ettei säätäjä voi sitä

toimittaa. S. voi olla esim. sähkömoottori, ja

säätäjän tehtävänä on silloin vain siirtää vipu
erisuuruisia vastustuksia edustavien koskettimien
yli, jolloin saadaan heikompi tahi voimakkaampi
virta kulkemaan s:iin, ja tämä silloin toimittaa

säätölaitteen vaaditun asettamisen riippumatta
varsinaisen säätäjän voimasta. Vesiturbiinien s :t

ovat enimmäkseen hydraulisia, ja niitä käyttää
erityinen öljypumppu; säätäjän tehtävänä silloin

on asettaa tarpeen mukaan painejohdossa oleva

säätöventtiili t. mäntä joko siten, että öljy ei

ensinkään mene s:iin tahi menee s:n toiseen tahi

toiseen päähän, aikaansaaden silloin vastaavaan
suuntaan tapahtuvan säätöliikkeen. Tällaista vä-

lillisesti tapahtuvaa säätämistä käyttäen käy
mahdolliseksi pienillä keskipakoissäätäjillä pitää

hyvinkin isojen turbiinien nopeus määrätynsuu-
ruisena ja toimittaa säätölaitteen täsmällistä

asettamista, mikä vaatii satojen kilogrammojen
voiman. — 2. Ilmalaivoissa sanotaan s :ksi kaik-

kia apumoottoreita, joita käytetään peräsimen
tahi tasapainolaitteiden kiertämiseen. E. S-a.

Servus (lat.), orja, palvelija. — S. servo-
rum D e i, Jumalan palvelijain palvelija, Grego
rius Suuren käytäntöön ottama paavin arvonimi.

Seröösinen (lat. serum = hera), herainen; esim.

s. neste, neste, joka on veriheran kaltainen ; s.

kalvo, herakalvo, kalvo, joka verhoo niitä onte-

loja, joissa joko luonnostaan tahi erikoisten tau-

dintilojen aiheutuksesta esiintyy heramaista aes-

tettä, niinkuin keuhkokalvo 1. keuhkopussi, vatsa-

kalvo y. m. s.

Seröösiset kalvot, heraiset kalvot, ks. Se-

röösinen.
Sesam, aukene! Ali Baban veljen Kasiinin

käyttämät loitsusanat ,,1001 yössä". Alkutekstissä

esiintyvä sana (smsm) tuskin tarkoittaa s :ia (arab.

simsim < ass. satnassammii), vaan on ehkä kab-

balistisesti käytetty kahdistettu hepr. sem sana =

(Jumalan) nimi. K. T-t.

Sesami ks. S e e s a m i ö 1
j y ja S e s am u m

o r i e n t a 1 e.

Sesamiluut ks. S e e s a m i 1 u u t.

Sesamum orientale 1. S. indicum, Pedaliacece-

heimoon (sukua naamakukkaisille) kuuluva, kar-

vainen, 1-vuotinen, noin 1 m:n korkuinen

ruoho, jolla on suikeat lehdet ja vaaleanpunai-

set, pitkän kellomaiset kukat yksittäin lehti-

hangoissa ja monisiemeninen kotahedelmä. Iki

vanha aas. viljelyskasvi, jota nykyisin lukuisina

laatuina viljellään koko tropiikkivyöhykkeessä.

myös Kiinassa, Japanissa sekä eteläisissä ja itiii

sissä Välimerenmaissa. Kotimaa on tuntematon.

Siemenistä, jotka muistuttavat pellavan sieme-

niä ja joiden väri vaihtelee suuresti, tehdään

leipää t. syödään niitä sellaisinaan. Erittäin

paljon puristetaan niistä öljyä, jota käytetään

ruokaöljynä, valaistukseen, saippuanvalmistuk-

seen y. m. Aasiassa, varsinkin Intiassa on käy-

täntö ruoka-aineena erittäin suuri ja S. o:n sie-

menet kuuluvat siellä jokapäiväiseen ravintoon.

Euroopassa on S. o:n kauppa ja teollisuus kes-

kittynyt Marseilleen. K. L.

Sesarevits /-'"'-/ (ven. tsvsarcvits). oik. ..kei-

sarin poika", yksi Venäjiin perintöruhtinaan arvo-

nimiä.

Sesessionistit (lat. srce'ssiö = eroaminen, pois-
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lähtö), Pohjois-Ameriikassa ne etelävaltioiden

asukkaat, jotka 1860-61 ilmoittivat eroavansa
,,unionista" ja jotka näin saivat aikaan 1861-65

käydyn sisällisen sodan (sesessionisota). — Sak-
sassa tätä nimitystä käytettiin siitä ryhmästä,
joka elok. 1880 erosi kansallisvapaamielisestä

puolueesta ja 1884 yhtyi edistyspuolueeseen. —
S:ksi sanotaan myöskin taiteilijoita, jotka per-

soonallisista tai taiteellisista syistä eroavat ole-

massa olevista taideyhdistyksistä ja perustavat

uusia yhdistyksiä, varsinkin näyttelytarkoituksia

varten. J. F.

Sesia ks. Lasisiipiset.
Seskvikloridit, ne metallien klooriyhdistykset,

joilla on seskvioksideja vastaava kokoomus, esim.

rautaseskvikloridi, FoCIe-

Seskvioksidit, ne metallioksidit, jotka sisältä-

vät kaksi atomia metallia ja kolme atomia hap-

pea, esim. rautaoksidi, Fe2 3 .

Sesleria, lupikka, jokseenkin matalakas
vuinen heinä, jolla on sinertävä, soikea tähkä.

S i n i 1 u p i k k a (S. ccerulea) kasvaa yleisenä

Ahvenanmaalla kalkinpitoisilla meren jät tönä-
tyillä. K. L.

Sesonk, neljän muinais-egyptiläisen 22 :n bu-

bastilaisen dynastian kuninkaan nimi. S. I, Raa-
matun Sisak (n. 945-924 e. Kr.), ks. Egypti,
palsta 544. S. II k. n. 877, S. III hallitsi

834-784 ja S. IV 782-745 e. Kr. K. T-t.

Sesonki (ransk. saison). vuodenaika, huvikausi,

eritoten talvilmvikausi. — Saison morte
[sezö mo'rt], kuollut kausi, huveista tyhjä vuo-

denaika.

Sesonkidimorfismi, biol., ks. D i m o r f i s m i.

Sesonkiteollisuus (ks. Sesonki), työala,

jolla tehdään työtä vain määrättynä vuoden-
aikana.

Sesostris [so'-J, Herodotoksen (II, 102-110)

y. m. kreik. kirjailijain mainitsema taruperäi-

nen Egyptin kuningas, jonka esikuvaksi on
arveltu Ramses II :ta. S. nähtävästi on vääris-

telty nimestä Wesertesen, ja hänestä kerrottujen
tarujen pohjana ovat, ensimäisen ja kolmannen
\Yesertesen nimisen faaraon urotyöt. Wesertesen I

(1980-35 e. Kr.) m. m. valloitti Nubian ja kukisti

libyalaiset. YVeserteseu II (1906-1887) ja Weser-
tesen III (1887-49) ks. Egypti, palsta 543.

K. T-t.

Sessioni. 1. (lat. cessiö < cedere = luovuttaa)

,

luovutus (ks. t.), joskus myös vararikko (cessio

bonorum). — 2. (lat. sessio < sed&re = istua)

,

istunto, neuvottelu.

Sesta ks. S e e s t a.

Sestakov [-o' f], P e t r 1) m i t r i e v i t
"

(1826-89), ven. pedagogi ja kirjailija, vv. 1860-63

Moskovan yliopiston tarkastajana, v:sta 1863
Kasaanin opetuspiirin kuraattorin apulaisena ja

v:sta 1865 sen kuraattorina; julkaissut m. m.
,.Pyhä Tapani. Perman apostoli" (ven., Kasaanin
yliopiston ..Izvest i ja"ssa 1868) ja »Lappalaisten
apostoli! arkkimandriitti Feodorit ja pyhä Trifon

Petsenegskij" (ven.. Zurnal minist. narodn.

prosv." 1868).

Sesteri (saks. Sester), vanh. badenilainen ja

sveitsiläinen kuivan tavaran mitta (Vio Malteria
= 10 Messleiniä) = 15 1.

Sestertius [sesttfr-] (lat. semis = puoli, ja ter-

tun- = kolmas) . roonial. raha. tasavallan aikana
hopeata, keisariajalla messinkiä (vaskea), alk. =

2Va asia = 1
/4 denaaria (ks. t.) = n. 25 p. Siitä

johtunut sestertium (oik. mon. gen. = sester-

tiorum) merkitsee peruslukujen seurassa 1,000 s:ta.

esim. decem sesterfia = 10,000 s:ta, sekä lasku

adverbien yhteydessä 100,000 s:ta, esim. decies ses-

terlium = 1,000,000 s:ta. Lyhennyksenä s.-sanasta

esiintyy HS (oik. IIS, s. o. 2 1
/2 asia) eri tavoin

merkittynä summan suuruuden mukaan esim.

HSX = 10 s:ta, USX = 10,000 s:ta ja HSIXI =

1,000.000 s:ta. Keisariajalla s. (=4 asia = 15 p.

1 :sellä vuosis.) arvoltaan yhä huononi sekä katosi

lopuksi liikkeestä, mutta se pysyi kuitenkin vielä

kauan la.-kurahayksikkönä. K. J. H.
Sestiini (it. sestVna, < lat. scx = kuusi), moni-

mutkainen canzone, jota proveneelaisen truba-

duurin Arnaut Danielin sanotaan ensimäisenä
käyttäneen. Dante toi sen Italiaan, Petrarca
käytti sitä runsaasti; sieltä se siirtyi Espanjaan.
17:nnellä vuosis. sleesialaiset runoilijat sekä

myöhemmin romantikot A. W. Schlegel, Fouque
y. m. suosivat sitä Saksassa. S. on muodostettu
kuudesta 6-säkeisestä ja yhdestä 3-säkeisestä

säkeistöstii. Ensimäisen säkeistön loppusoinnut
toistuvat määrätyssä järjestyksessä seur. säkeis-

tössä. S.-säe on 5-polvinen jambi. Vielä 16:nnella

vuosis. italialaiset sepittivät kaksinkertaisia
s:ejä kaksinetoista loppusointuineen. //. Kr-n.

Sestos, Thraakian Khersonesoksen pääpaikka,
ennen vanhaan tärkeä ylimenopaikka Euroopasta
Aasiaan, tunnettu lieron ja Leanderin tarinasta

ja Kserkseen sillasta. Jäännöksiä Boghalyn luona.

Sesupa ks. Scheschuppe.
Sesuuri, s e s u u r a (lat. ccesufra - leikkaus,

lovi), säkeessä oleva sananloppu, erikoisesti

sellainen, joka saa aikaan rytmillisesti tehoavan
vaikutuksen; useimmiten pääsesuuri on suun
nilleen säkeen keskikohdalla, saaden aikaan
pysähdyksen, joka jakaa säkeen kahteen puolis-

koon. Nimi on alkuaan kohdistunut sellaisiin

sananloppuihin, jotka ikäänkuin leikkasivat runo-

jalan kahtia; tätä nykyä s:eiksi sanotaan sellai-

siakin rytmillisesti tehoavia sananloppuja, jotka

sattuvat yhteen runojalan lopun kanssa (oikeas-

taan di air es is). Edellistä laatua ovat esim.

daktylisen heksametrin ja n. s. pentametrin
pääsesuurit, jälkimäistä ransk. aleksandriinin
keskellä oleva s. Jos s:n edellä on runokorol-
linen tavu (vahva tahdinosa), sanotaan s:ia

miespuoliseksi, jos sen edellä on runokoroton
tavu (heikko tahdinosa), sanotaan sitä naispuoli-

seksi. Esimerkkejä:

„Näen sinut ennettään. // näen taas tutut lempeät kasvot"
(miespuolinen varsinainen s.);

„ Virkki ja neuvostosta // hän ensimmäisenä lähti"

(naispuolinen varsinainen s);

„Taisteltihin lakkaamatta // varhain aamust' alkaen"
(naispuolinen diairesis). O E T

Set (ongi.), urheiluterminä = p e 1 i e r ä.

Set 1. Set h, egypt. jumala, joka alkuaan
lienee ollut Ylä-Egyptin kuningasten suojelus

-

jumala. Osiris-tarussa S. esiintyy pahan edusta
jana ja veljensä murhaajana. Kreikkalaiset iden-

tifioivat S:n Typhonin kanssa. Hänet kuvataan
aasinpäiseksi. E. T-t.

Set ks. S e e t

.

Setaria ks. Hirssi.
Seteli lit. srdula < lat. schedula = papyrus-

lehti. < kreik. skhizein = reväistä) ks. Pankki-
seteli.
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Setelinanto-oikeus (ks. Seteli). Pankkien
s:een nähden saattaa tulla kysymykseen joko

desentraliseerattu tai sentralisee-
rattu (keskitetty) järjestelmä. Edellinen on

olemassa silloin, kun suuri joukko pankkeja on

oikeutettu laskemaan liikkeeseen pankkiseteleitä.

Tällöin voidaan noudattaa kolmea eri menettely-

tapaa: 1) jokaiselle pankille on suotu oikeus

laskea liikkeeseen seteleitä vapaasti ja mielin-

määrin; näin oli laita Englannissa ja Skot-

lannissa ennen v. 1844 sekä useissa Yhdysvaltain
valtioissa ennen v. 1863; 2) niiden pankkien,

jotka haluavat antaa seteleitä, on alistuttava

valtion antamiin säännöitteleviin (normatiivi-)

määräyksiin; tällainen järjestys on olemassa

Yhdysvalloissa v:sta 1863 ja oli olemassa

Sveitsissä 1881-1907; 3) s. on vain niillä pan-

keilla, joille valtio antaa siihen valtaluvan;

desentraliseerattu järjestelmä on tällöin olemassa,

jos valtio antaa tällaisen luvan useille pan-

keille; näin oli ennen laita Preussissa. Desen-

traliseerattua järjestelmää noudatetaan myöskin
Kanadassa, Meksikossa, Chilessä ja Austraaliassa.

Sentraliseeratussa järjestelmässä saattaa tulla

kysymykseen sekajärjestelmä, jolloin on
olemassa etuoikeutettu keskuspankki ja sen

ohessa rajoitettu luku muita setelipankkeja

(Isossa-Britanniassa v:sta 1844, Saksassa v.sta

1875, Italiassa v:sta 1893) tai täydellinen

monopolijärjestelmä, jolloin ainoastaan
yhdellä pankilla (joko valtio- tai yksityispan-

killa) on s. (näin Ranskassa, Itävalta-Unkarissa,

Espanjassa, Portugalissa, Norjassa, Ruotsissa,

Tanskassa, Belgiassa, Alankomaissa, Kreikassa.

Kreetassa, Sveitsissä, Romaaniassa, Serbiassa,

Bulgaariassa, Venäjällä, Suomessa, Turkissa,

Egyptissä. Kolumbiassa, Venezuelassa).

Liikkeessä olevan setelimäärän rajoittamiseksi

noudatetaan pääasiallisesti neljää eri menettely-

tapaa: 1) määrätään, kuinka paljon pankki-
seteleitä yleensä, sekä katettuja että kattamat-
tomia, korkeintaan saa laskea liikkeeseen; näin
esim. Ranskassa; 2) määrätään, kuinka paljon

kattamattomia seteleitä korkeintaan saa laskea

liikkeeseen ; näin esim. Englannissa, Suomessa,
Venäjällä; 3) määrätään tosin kattamattomien
setelien määrä, mutta annetaan samalla oikeus
mennä tämän määrän yli, jossa tapauksessa kui-

tenkin on suoritettava ylitykseen suhtautuva
vero, joka on niin korkea, että se vastaa joko
kokonaan tai suurimmaksi osaksi pankkisete-

leillä saavutettua korkovoittoa; näin esim. Sak-
sassa. Itävalta-Unkarissa, Japanissa; 4) setelin-

anto rajoitetaan siten, että se ei saa mennä
kantapääoman tai jonkin sen monistetun mää-
rän tai osamäärän yli; näin esim. Pohjois-

Ameriikan Yhdysvalloissa.

Suomessa on Suomen pankilla sen perustami-
sesta lähtien ollut s. V:n 1866 pankkilain
mukaan yksityispankitkin saivat määrätyillä
ehdoilla oikeuden laskea liikkeeseen seteleitä.

Tätä oikeutta käyttikin hyväkseen Suomen
yhdyspankki. V:n 1886 pankkilain astuttua
voimaan on Suomen pankki jälleen ollut ainoa
setelipankki maassamme. Sen s:sta on 7 p. elok.

1914 määrätty, että setelien liikkeessä oleva

määrä saa nousta enintään 70 miljoonaa mark-
kaa suuremmaksi setelinannon vakuutena olevaa
arvoainetta (valuuttaa), joksi luetaan pankin

metallikassa (kulta) ynnä rahaksi lyöty Suomen
hopearaha, pankin riidattomat saatavat sen ulko-

maisilta asiamiehiltä sekä pankin omistamat
ulkomailla maksettavat vekselit, ulkomaanrahan
määräiset obligatsionit, korkoliput ja setelit.

Välttämättömäin asianhaarain vaatiessa voidaan
kattamattomien setelien määrää väliaikaisesti

vielä lisätä enintään 10 miljoonalla markalla.
Seteleinä on myös pidettävä pankin Suomen
rahan määräisiä osoituksia ja muita vaadittaessa

maksettavia sitoumuksia sekä myönnetyillä
kassakreditiiveillä nostamattomia määriä. Metalli-

kassan (kullan) minimimäärän tulee olla 20 mil-

joonaa markkaa, vrt. Pankki ja Pankki-
seteli. J. F.

Setelipankki (ks. Seteli) ks. Pankki.
Setk ks. Set.
Sethos 1. S e t i, kahden Egyptin faaraon nimi.

S. I (1313-1292 e. Kr.), Ramses II :n isä, soti

Syyriassa heettiläistä kuningasta Mursilia vas-

taan, mutta oli pakotettu tekemään rauhan Mu-
tallun kanssa ja tyytymään Palestiinan omista-
miseen. S. II (1209-05) oli 19:nnen dynastian
viimeinen faarao, vrt. Egypti, palsta 544.

K. T-t.

Setlari (amer. suom., < engl. settler), uutis-

asukas.

Setolkka ks. Valjaat.
Setri, ketri, nimitys, joka alkuaan tarkoitti

vain eräitä Juniperus ja Cedrus havupuusukujen
lajeja, mutta jota nykyisin käytetään monista hy-

vin erilaisista puukasveista, joista saadaan s.-

puuta. N. s. punaista s.-p uuta saadaan Ju-

niperus virginianaata, (Pohjois-Ameriikan itä-

osissa), samoin J . bermudianasta, (Florida, Bahama-
ja Bermuda-saarilla). Valkeaa s.-p uuta tuot-

tavat Juniperus oxycedros (Välimerenmaissa),

Cupressus thujoides, Thuja occidentalis (molem-

mat itäisessä Pohjois-Amer iikassa), Taxodium dis-

tichum (kaakkoisessa Pohjois-Ameriikassa) y. m.
K u b a-s.-p u u t a tuottavat Cedrcla odorata ja

C. brasiliensis (troopillisessa Ameriikassa). Tii-

lenpunaista Singaporen s.-p u u t a saadaan
itä-int. Toona serratasta. (3 jälkimäistä ovat Me-
Ztocece-heimoa Terebintliales-parvessa.) . Suuri

määrä muitakin s.-puita on kaupassa. Usein on
s.-puu hyvätuoksuista. S.-puulla on laaja käy-

täntö lyijykynien, sikarilaatikkojen, pianojen,

kallisarvoisten huonekalujen y. m. s. valmistuk-

sessa. — Libanonin s. (Cedrus Lihani) on
lehtikuuselle sukua oleva, ikivihanta, komealatvuk-
sinen, suuri, kuuluisa havupuu. Kävyt 1 dm:n
pituiset. Puu kestävää ja hyvätuoksuista, ennen
paljon rakennuspuuna käytettyä. Nykyisin on
sen puu harvinaista. Lajia kasvaa Syyriassa ja

Vähässä-Aasiassa. Libanonilla kasvavista puista

ks. Libanon. Kuva liitteessä Havupuita I.

K. L.

Setriöljy, Pohjois-Ameriikassa kasvavan kataja-

lajin, Juniperus virginianan (ks. Setri) puusta

vedellä tislaten saatu öljy. Väritön, paksuhko,

miellyttäväntuoksuinen alkoholiin liukeneva neste.

Om.-p. 0,945-0,960. Sisältää hiilivetyä (cedreeuiäi ja

kamferintapaista cedrolia. Käytetään hajuvesi- ja

saippua teollisuudessa, mikroskopeerattaessa. mui-

den öljyjen väärennysaineena y. m. S. S.

Setseli 1. s e s s e 1 i (amer. suom.. < engl.

saliini), pienehkö laukku, käsilaukku.

Setsvan (engl. kirjoitustapa szr-rh' uc» ; kiin..
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= ,, neljä virtaa'"), maakunta Kiinassa, Tibetin ra-

jalla. Jangtsekiangin ympärillä; 461,000 km 2
,

54,505,600 as. (1910: Kiinan väkirikkain ja suu-

rin maakunta i. 129 km-':llä. - S:D pääosa on

n. 250,000 km-':n laajuinen, tavattoman hedel-

mällinen ja laajaan asuttu tasanko, Richthofenin

„Punainen allas", n. 900-1,200 m yi. merenp.

Sitä ympäröivät lännessä ja pohjoisessa korkeat

(lännessä korkeimmat huiput yli 7,500 m, poh-

joisessa yli 5,000 m yi. merenp.), idässä vähän
matalammat vuoristot. Harvinaisen suopea
ilmasto (v:n keskilämpö -f-18.i°C, minimi

-f 8.5° C. maksimi -f-
26,8° C; v:n sademäärä

1,100 mm) on synnyttänyt rehevän, subtrooppisen

kasvillisuuden ja tekee mahdolliseksi 2-3 sadon

korjaamisen v:ssa. Harvemmin asutuissa vuoris-

toissa luonnonsuhteet ovat vaihtelevia riippuen

korkeusasteesta. Pääjokeen Jangtsekiangiin las-

kee S:ssa kolme isoa virtaa: Minkiang, Fusungho
ja Kialingkiang. Liikennettä niillä vaikeuttaval

koskipaikat. Pääjoki on kuitenkin kautta vuoden
kuljettava. .,Punaisen altaan" asukkaat ovat kii-

nalaisia, vaikka tyypiltään hyvin vaihtelevia, vuo-

ristoissa taas asustaa lolo- y. m., osittain vielä

puoli-itsenäisiä, alkuasukasheimoja. - - Päätuot-

teet: vehnä, ohra, riisi, hirssi, silkki, tee, tupakka.

hyönteisvaha, sokeri. Mineraalituotteista käyte-

tään suolaa, vaskea, rautaa, polttoöljyä. Tärkein
satama on Jangtsekiangin varrella, ulkomaalai-

sillekin avonainen Tsungkingfu (n. 600,000 as.),

jonka kautta viedään silkkiä, vahaa, tupakkaa,

sokeria, öljyä, myskiä y. m. — S:ssa työsken-

telee protestanttisia ja katolisia lähetysseuroja.

E. E. K.

Settegast (zeit:)-], H e r m a n n (1819-1908),

saks. maatalousmies, v :sta 1863 Proskaun maa-
taloudellisen korkeakoulun johtaja ja sen lak-

kauttamisen jälkeen 1881-89 professorina Berlii-

nin maataloudellisessa laitoksessa. S. on uuden-
aikaisen maatalouden huomattavimpia tieteelli-

siä edustajia. Eritoten talouseläinten hoidon

alalla, hänen teoksillaan on ollut käänteentekevä
merkitys. Hänen teoksistaan mainittakoon:

„tJber Tierzöchtung und die dabei zur Anwen-
dnng kommenden Grundsätze" (1859). ..Deutsches

Herdlmeh" (yhdessä Krockerin, sittemmin Pa-

rey'n kanssa. 4 os., 1865-75), ,,Die Tierzucht"

(5:s pain. 1888), ,,Die laiuhvirtschaftliehe Fiitte-

rungslehre" (1872), ..Die Landwirtscbaft und ihr

Betrieb" (3:s pain. 1885).

Settembrini [-rl'-], Luigi (1813-76), it. kir-

jallisuushistorioitsija. Vallankumouksellisten aat-

teidensa ja salahankkeidensa johdosta Bour-

bonien hallitusta vastaan S. sai kärsiä vainoa

ja vankeutta. V :n 1848 vallankumous antoi

hänelle vapauden, mutta samalla myös toi suu-

ria pettymyksiä; luinen oli pakko paeta maasta

ja hän muuttui yhä vanhoillisemmaksi. V. 1860

hän palasi kotimaahansa ja vaikutti kirjallisuus-

historiallisilla luennoillaan Napoli'n yliopistossa

herättävästi nuorisoon. Julkaistuaan ne painosta

(„Lezioni di letteratura italiana", 1867-72) hiin

saavutti niillä suuren luki japiirin. Mielenkiin-

toisinta S : n tuotannosta ovat hänen muistel-

mansa ..Ricordanze della mia vita" (1879-80).

//. K rv.

Setteri ks. Koira, palsta 1155.

Settignano [-tinjä'noJ, D e s i d e r i o da, oi-

keast. Desiderio di Bartolommeo di

Francesco (1428-64), it. kuvanveistäjä; Do-
natellon oppilas ja apulainen, työskennellyt Fi-

renzessä, jonka marmorikuvanveistäjistä hiin <>1

päämestareita. S. muuttaa Donatellon ankarai
tyylin sulavammaksi yhdistäen herkkään luon

nonhavaintoon suuren koristeellisen aistin j;

hempeäsävyisen kauneustajun, joka ilmenee par
kaiten lasten ja poikien esityksissä. Hänen vai-

kutuksensa nuorempaan sukupolveen oli tuntuva.

S:n töistä Firenzessä mainittakoon pääteokset:

MarzuppinFn hautamerkki S. Croce-kirkossa ja

sakramenttitabernaakkeli S. Lorenzo-kirkossa.

Yksilöllisen ilmehikkäistS ja erinomaista marmo-
rinkäsittelyä osoittavista nuorten naisten esi-

tyksistä mainittakoon Marietta Strozzi'n rinta

kuva (Berliinin Kaiser Friedrich-museossa).

E. U-r.

Settling days [-ii] dcizj, Lontoon arvopaperi-

pörssissä termiinikauppojen selvityspäivät.

Setiibal [-u'-j (Sänki Ybes, Saini Ives), kau-

punki Portugalissa, Lissabonin piirikunnassa. Fis

sabonista 29 km kaakkoon, Arrabida-vuoriston
eteläjuurella Sade-joen suppilonmuotoisen suu

lahden pohjoisrannalla, lähellä sen laskua S:n
poukamaan; 30.346 as. (1911), Portugalin kol-

mas kaupunki. — Viisi linnaketta, useita kirk

koja, teatteri, S :ssa syntyneen runoilija Boca-

gen muistopatsas. Flarjoitetaan viinin, appelsii-

nien ja sipulien viljelyä, erinomaisen merisuolan

valmistusta, kalastusta, korkki-, sardiini- y. m.

teollisuutta, vilkasta kauppaa (Portugalin kolmas
ulkomaankauppakaupunki ; tilastossa virallisesti

yhdistetty Lissabonin satamaan). Viedään ulko-

maille suolaa, sardiineja, appelsiineja, rypäleitä,

korkkia y. m. Satamaan pääsyä vaikeuttavat

hiekkasärkät. — Vastapäätä S:ia. lahden etelä-

rannalla n. s. ,,Troian" rauniot, roomal. -aikaisen

Cetobrigan jätteet. Läheisyydessä Arrabidan py
hiinvaellusluostari. — S:ia hävitti kovasti maan-
järistys 1755. — Purjelaivakautena, varsinkin

viime vuosis., S. oli suolasatamana hyvin tuttu

suom. aluksille. E. E. K.

Setukaiset ks. Virolaiset.
Setumaa ks. V i ro.

Setvertti ks. Tsetvert.
Setälä, Eemil Nestor (s. 1864). kielen- ja

kansanrunouden tutkija, yliopp. 1882, f il. kand.

1885, fil. lis. 1887, v:sta

1887 suom. -ugrilaisen kieli-

tieteen dosenttina jav:sta
1893 suomen kielen ja kir

jallisuuden professorina

yliopistossamme: suoritta-

nut useita tieteellisiä tut-

kimusmatkoja, m. m. vep-

säläisten (1889). vatiala is

ten (1889 ja 1909). viro-

laisten (1889-90 ja 1905)

ja liiviläisten (1888 ja

1912) keskuudessa sekä

Inka rissa (1888 ja 1896) ;

ottanut erittäin tehok-

kaasti osaa varsinkin Koti-

kielen seuran. Suomalais-
ugrilaisen seuran (esi-

miehenä V:sta 1909) ja

Suontal. kirj ali. seuran toimintaan ja johtoon.

Maallikkoedustajana ottanut osaa vv:n 1898 ja

1903 kirkolliskokouksiin; edustajana (pappissää-

(S.H.) E. N. Setala,
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dyssä) valtiopäivillä 1904-05 ja 1905-06 sekä

uudessa eduskunnassa 1907-09 ja 1910 (jolloin

oli jäsenenä ja puheenjohtajana perustuslaki-

valiokunnassa, suuressa valiokunnassa ja toimi-

tusvaliokunnassa)
;

jäsenenä eduskunnanuudista-
miskomiteassa 1905-06 sekä 1909 asetetussa ven.-

suom. komi+eassa, jonka tuli antaa lausuntonsa
valtakunnanlainsäädännöstä. — S:n tavattoman
laajasta ja monipuolisesta kielitieteellisestä tut-

kimustyöstä, jonka keskuksen muodostavat äänne-

historialliset tutkimukset suom. -ugrilaisten kiel-

ten alalla, mainittakoon tässä: ,,Lauseopillinen

tutkimus .Koillis-Satakunnan kansankielestä"

(1883), ..Zur Geschichte der Tempus- und Modus-
stammbilduhg in den finnisch-ugrischen Sprachen"
(tohtoriväitöskirja, 1886), ,,Yhteissuomalainen
äännehistoria" (I. II. Konsonantit. 1890-91), ,,Li-

siä suom. -ugrilaisen kielentutkimuksen histo-

riaan" (1892), ,,Oikeakielisyydestä suomen kie-

len käytäntöön katsoen" (1894, myös saks.),

,,tfber quantitätswechsel im finnisch-ugrischen"

(1896), „A finn-ugor 6 6s ö' " (1896), „Zur fin-

nisch-ugrisclien lautlehre" (1903), ,,Zur herkunft

und chronologie der älteren germ. lehmvörter in

den ostseefinnischen spraclien" (1906), ,,Aus dem
gebiete der lehnbeziehungen" (1912), ,.Bibliogra-

phisches verzeiehnis der in der literatur behan-
delten älteren germanischen bestandteile in den
ostseefinnischen sprachen" (1913), ,,t)ber art,

umfang und alter des stufenwechsels im finnisch-

ugrischen und samojedischen" (1914), ,,Zur frage
nach der verwandtschaft der finnisch-ugrischen

und samojedischen sprachen. tlber den gemein-
samen wortschatz der finn.-ugr. und sam.
spraclien" (1915). Yllämainitulla tohtoriväitös-

kirjallaan S. m. m. koteutti suomalaiseen kielen-

tutkimukseemme uudenaikaisen kielitieteen tut-

kimusmenetelmät. ,,Yhteissuomalaisella äännehis-
toriallaan" hän laski vankan perustuksen itäme-

ren-suomalaisten kielten äännehistorialliselle tut-

kimiselle, ja hänen nerokas, käänteentekevä
astevaihteluteoriansa (vrt. Astevaihtelu) on
uudistavasti ja hedelmöittävästi vaikuttanutkoko
suom. -ugrilaiseen ja samojedilaiseen kielentutki-

mukseen. Suomalaiskansain sivistys- ja muinais-
historiaa koskevat ,,I. N. Smirnows Untersuchun-
gen iiber die Ostfinnen" (1900) ja ,,Milloin ruot-

salaiset ovat tulleet Suomeen?" (1900), vanhaa
kansanrunouttamme taas m. m. ,,Piispa Henrikin
surmavirsi" (1890), ,,Kullervo-Hamlet" (1904-11),

,,Väinämöinen ja Joukahainen" (1913). S:n
aloitteesta Suomal. kirjall. seura alkoi julkaista

,,Suomen kielen muistomerkkejä" (I. ..Mikael

Agricolan Käsikirja ja Messu", S:n ja K. B.

Wiklundin julkaisema; II. ..Kristoffer kunin-
kaan maanlaki. Herra Martin suomeksi kään-
tämä. 1.", S:n ja M. Nyholmin julkaisema) ja

on ryhtynyt laajaperäisiin valmistuksiin kolmen
suuren suom. sanakirjan : vanhan kielen, uudem-
man kirjakielen ja kansankielen sanakirjan jul-

kaisemiseksi. V. 1901 S. (yhdessä K. Krohnin
kanssa) perusti suom. -ugrilaista kieli- ja kansa-
tiedettä sekä muinaishistoriaa käsittelevän aika-

kauskirjan ,,Finnisch-ugrische Forschungen";
,,Valvojan" päätoimittajana S. oli 1897-1905.

Suomen kielen opetuksen tarpeeksi S. on julkais-

sut joukon oivallisia oppikirjoja, joista mainit-
takoon vain ,,Suomen kielen lauseoppi" (1 :nen
pain. 1880) ja Suomen kielioppi. Äänne ja sana-

oppi" (l:nen pain. 1898); tähän kuuluu myös
hänen toimensa n. s. kielioppikomitean puheen-
johtajana (1906-15). Oppikirjoillaan, omalla
yliopistollisella opettajatoiminnallaan sekä jär-

jestämällä uudelle kannalle suomen kielen yliopis-

tollisen opetuksen S. erinomaisen tehokkaasti on
vienyt eteenpäin suomen kielen sekä opetusta että

tutkimusta maassamme. — Valtiolliseen elä-

määmme S. huomattavalla tavalla on ottanut osaa
varsinkin n. s. sortovuosina ja sinä murroskau-
tena, jona kansanvaltainen eduskuntamme syntyi
ja jolloin tälle oli luotava tarkoituksenmukaiset
toimintamuodot. Julkaissut aikakauslehdissä ja

sanomalehdistössä joukon kirjoitelmia myös val-

tiollisista ja valtio-oikeudellisista kysymyksistä.
Seuffert [zöifart], Hermann (1836-1902).

saks. oikeusoppinut; v:sta 1890 professorina
Bonnissa; oltuaan alkuaan vanhoillisella kan-
nalla S. myöhemmin omisti puhtaasti uuden-
aikaisen käsityskannan rikosoikeustieteessä

;
teok-

sia: ,,Was will, was wirkt, was soll die staat-

liche Strafe" (1897), „Die Bewegung im Straf-

rechte während der letzten dreissig Jahre"
(1901), ",,Ein neues Strafgesetzbuch fiir Deutsch-
land" (1902), ,,Die Strafgesetzgebung der Gegen-
\vart", I (1894). J. F.

Seula, verkkopohjainen astia, jonka laidat

muodostaa vannemainen kehä ja jota käytetään
eräiden ruoka-ainesten, ku-

ten jyväin, jauhojen ja

herneiden puhdistamiseen.

Verkko, joka tehdään jou-

hista, ohuista puusäleistä

y. m. s., on tiheämpi tai

karkeampi aina sen mu-
kaan, mitä sillä seulotaan. (SH.) Seula.

U. T. 8.

Seulaiset ks. Plejadit.
Seulakalvo ks. Deci d u a.

Seulaluu ks. Pääkallo.
Seulavaate on lujista langoista kudottu lintu-

niisi-sidoksinen kangas, joka eri tarkoituksia

varten kudotaan kerratuista lujakierteisistä puu-

villa-, pellava-, villa- tai silkkilangoista. Usein
se valmistetaan jouhista. S :ta käytetään seu-

loissa, mutta myös joskus koruompeluksien pohja-

kankaana ja joihinkin muihin ompelutarkoituk-
siin. E. J. S.

Seulomakone, kone, jossa on heilahtelevat

tasaiset tai pyörivät putkimaiset, liereät tai kul-

mikkaat, seulat, ja jota käytetään jyvien, jauho-

jen, hiekan, ruudin y. m. jyvämäisten aineitten

puhdistamiseen tai lajittelemiseen. Po Po.
Seume [zbimo], Johann Gottfried

(1763-1810), saks. kirjailija. S:n teokset, joissa

hän kuvailee matkojaan eri maihin, saavuttivat

aikoinaan kuivalla huumorillaan paljon suosiota.

Niistä mainittakoon: ..Spaziergang nach Syra-

kus" (1803), ,.Mein Sommer im Jahre 1805"

(1807; matkamuistelmia Venäjältä, Suomesta ja

Ruotsista). V. 1813 julkaistiin hänen kirjoitta-

mansa elämäkerta ,,Mein Leben". //. Kr-n.

Seura ks. Y h d i s t y s.

Seurakunnanarkisto, kirkkoherran hoidossa

oleva arkisto, joka sisältää kirkonkirjat (ks. t.),

mitkä säädetään kirkkolain 146 § :ssä (keis. as.

19 p:ltä lokak. 1908), sekä tuomiokapitulin kierto-

kirjeet ja muut siihen lähetetyt viralliset jul-

kaisut ja säilytettävät asiakirjat. Vaikka aiko-
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jen kuluessa huono hoito, tulipalot ja sotien hä-

vitykset ovat tuhonneet suuren osan maamme
s:ista, sisältävät monet niistä vieläkin paljon

sekä paikallis- että yleisliistoriallisesti arvok-

kaita aineksia 1600-luvulta alkaen. V. 1897 ase-

teltu komitea, joka sai tehtäväkseen harkita pai-

kallisten arkistojen turvaamista, ehdotti s:jen

vanhempien aineksien siirtoa perustettaviin maa-
kunta-arkistoihin ; tämän komitean ilmestynyt

mietintö antaa ylimalkaisen selostuksen s :jen si-

sällyksestä. Maakunta-arkistosuunnitelma ei ole

toteutunut, mutta Savonlinnan hiippakunnassa on
seurakuntien suostumuksella osa s:jen asiakir-

joja siirretty tuomiokapitulin huostaan, ja elpy-

nyt kotiseutuharrastus on muutenkin tuonut mu-
kanaan parannuksia s: jen hoidossa; m. m. on
siellä täällä rakennettu pappiloiden yhteyteen ki-

vinen arkistohuone. [Edellämainittu arkisto-

komitean mietintö (1900) ; Ad. Neovius, ..Kyrkor-

nas i Borgä stift inventariipersedlar. bibliotek

och arkiv" (1893) ; Historiallinen aikakauskirja

1914, II, 77.] J. G.

Seurakunnan vanhin. Kirkkolain mukaan
voidaan kirkkoneuvoston avuksi siveydenhoitoa
varten seurakunnan kristillismielisistä jäsenistä

valita katsantomiehiä eli s. v:ia eri kyläkuntiin
valvomaan järjestystä ja tapain siveyttä. Vaali
saattaa tapahtua kirkonkokouksessa tahi luku-

kinkerillä (Kirkkolaki 347 §). E. Ka.
Seurakunta (kreik. ekldcsVa), uskovien yhteisö.

Alkukristillisen käsityksen mukaan on kristilli-

nen s. olemukseltaan yksi; paikallis-s :t ovat
vain sen ilmenemyksiä. S. on Kristuksen ruu-

mis, jota ylösnoussut Herra hallitsee, ja toimin-
taan ovat oikeutetut kaikki sen jäsenet lahjainsa

mukaan. Puhumista kokouksissa, laupeudentyötä
ja hallintoa hoitivat asianomaisilla armolahjoilla
(ks. Karisma) varustetut henkilöt. Kirkon
muuttuessa katoliseksi muodostui syvä juopa
papiston (clerus) ja maallikkojen (laicus) välille.

Maallikoiden itsenäinen toiminta kirkossa katosi.

Kauimmin säilyi osanotto kirkollisten virkaili-

jain vaaleihin, kunnes sekin loppui muualla
paitsi pohjoismaissa, joissa se jossain määrin
säilyi uskonpuhdistukseen asti. Paikallis-s. muut-
tui paikallisen papiston työmaaksi ja pappien
lukumäärä yhä kasvoi. Samalla muuttuivat s:t

ulkonaisen muotonsa puolesta. Suurkaupunkien
suuret s:t jakautuivat, esim. Kooman s. jaet-

tiin 240-luvulla 14 ala-s:aan, joilla oli oma
kirkko ja papisto, kaikki kuitenkin pysyen
Kooman piispan ylijohdon alla. Maalaispiispat
katosivat kokonaan ja maalais-s:n johtajaksi tuli

presbyteeri (kirkkoherra). Kaupunkia ympäröi-
vä! maalais s :t muodostivat kaupungin kanssa
hiippakunnan, jota hallitsi kaupungin piispa.

Kolmannella sataluvulla tuli tällainen hallinto-

järjestelmä yleisesti vallitsevaksi Rooman valta-

kunnassa. Länsimailla sai sitten paavi vähitel-

len yliherruuden, jopa niin, että hiin suuressa

määrässä saattoi sekaantua paikallis-s: in hallin-

toon. Hiippakunnat ja arkkihiippakunnat nou-

dattival alueellisesti Kooman valtakunnan kun-
nallista ja valtiollista jakoa.

Vastoin katolista katsantotapaa. opetti uskon-
puhdistus uskovien »yleistä pappeutta" ja

teroitti siis heidän oikeuttaan ja velvollisuut-

taan aktiivisesti työskennellä s:ii hyväksi. Eri
kirkoissa muodostui tämä oikeus erilaiseksi.

Mutta sekä luterilaisessa että reformeeratussa
kirkossa myönnettiin s:n jäsenille oikeus ottaa

osaa papinvaaliin, seurakunnallisen omaisuuden
hallintoon ja kirkkokurin hoitoon. Kirkkohalli-
tus muodostui melkoisesti erilaiseksi: Saksan
luterilaisissa maissa se joutui ruhtinaille, poh-
joismaissa säilytettiin piispat ja reformeera-
tuissa maakirkoissa hallitsivat synodit. Englan
nin independentit vaativat jokaiselle yksityis-

s:lle täydellistä riippumattomuutta. Saksassa
olivat s :t ruhtiuasvallau painon alla menettä-
mäisillään kaiken itsenäisyyden. Tähän tuotti

osittaista parannusta valistusaikana valtaan pääs-

syt k o 1 1 e g i a a 1 i j ä r j e s t e 1 m ä, jonka mu-
kaan jokainen tunnustuskirkko on katsottava
yhdistykseksi, joka sisällisiin oloihinsa nähden
on vapaa, mutta ulkonaisesti on valtion yli-

valvonnan alainen. Tämä katsantotapa on vielä-

kin pohjana Saksan evankelisten s:in oikeudelle

järjestää asiansa.

Ruotsissa ja Suomessa on s :illa uskon-
puhdistuksesta asti ollut jonkun verran itse-

hallintoa. S. kokoontui kirkonkokouksiin ja sai

valittujen miesten kautta ottaa osaa kirkkokurin
hoitoon. Oikeudesta ottaa osaa papinvaaliin käy-
tiin ankaraa taistelua. Itsevaltias kuninkuus
(Kaarle XI) vaati yhä suurempaa määräämis-
valtaa; suuri osa s:ia julistettiin ,,kuninkaalli-

siksi", joihin hallitsijalla oli yksinomaan nimit-

tämisoikeus. Toisia s:ia nimitettiin ,,konsistoriaa-

lisiksi"; niihin oli s :11a ja konsistorilla yhtei-

sesti asettamisoikeus. Vihdoin oli pienempi
määrä n. s. patronaatti-s :ia. joissa nimitysoikeus
oli annettu jollekin aateliselle tilanomistajalle.

Viimeksimainittuja ei ole Suomessa enää ollen-

kaan, vrt. Suomen seurakunnat ja Suo-
men kirkkokunnat.
Muotoonsa nähden s:t jaetaan: a) paikalli-

siin ja b) persoonallisiin seurakuntiin. Paikal-

liset (territoriaaliset) ovat joko emä-, kappeli-

tai tehdas-s:ia. Persoonallisia s:ia ovat esim.

sotilas-s :t, joita maassamme ei enää ole. Eri-

uskolaisista ks. Eriuskolaislaki ja Eri-
uskolais seurakunta. vrt. Kirkko,
Kirkonkokous, Papinvaali, Kirkko-
oikeus ja Kirkollinen järjestys.
[E. Sulze, „Die evangelische Gemeinde" (1891).]

E. Ka.
Seuralasku 1. ositus lasku, laskutapa,

jonka avulla joku ositettava suure jaetaan vaadi-

tussa suhteessa. Lukuja, jotka ilmoittavat, missä
suhteessa jako on tapahtuva, sanotaan suhde-
luvuiksi ja ositeltavan suureen osia osin-
goiksi. Koska suhdeluvut 8, Si, Ss, <S'S . . . .

ja osingot 6. 0±, 2 . 3 . . . . ovat suhteelliset saa

daan verranto:

_ °1 _ °2 _ °3 _ _ °+ l+°2+ 3+•
* ~ »1 ~

-'2
~

*fi
~ ~ S+*l+s2+*3+

Osoittajassa oleva summa 0+01+02+ • • on
juuri ositettava suure L. Verrannosta saadaan

. L: 1 = L j. n. e.

Hr*i+*8+ •
• *+»i+*»+ •

Koska suureen jakamisen tulos pysyy muuttu-
mattomana suhdelukujen keskenäisen suhteen

pysyessä ennallaan, saattaa näitä lukuja kerto-

malla tai jakamalla samalla luvulla tehdä ne
yksinkertaisemmiksi (esim. 1

/2 ;

2
/s;

3
/* sijasta

otetaan 6; 8; 9; lukujen 125; 525; 750 sijasta

5: 21 : 30). U. S :n.
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Seuranto ks. Komitatiiv i.

Seuranäytelmä, pieni, vaatimaton, usein

vain yksinäytöksinen näytelmä, joka on aiottu

yksityisten henkilöiden (ei ammattinäyttelijäin)

esitettäväksi. 77. Kr-n.

Seurasaaret ks. Tahiti-saaris t o.

Seurasaari (ruots. Fölisön), Helsingin kau-

pungin alueeseen kuuluva, luonnonihana saari

kaupungin äärellä, sen lounaispuolella, suurin pit.

1,100 m, .suurin lev. n. 700 m, pinta-ala 38,5 ha;

saaren pohjoispään yhdistää puusilta manteree-

seen. V. 1889 S. vuokrattiin Helsingin annis-

kelu-o.-y :lle. jonka toimesta saaresta muodostet-

tiin viehättävä kansanpuisto tiheine tie-

verkkoineen (teitä 1915 kaikkiaan 9,540 m), istu-

tuksineen, hyvin hoideltuine metsineen, urheilu-

kenttineen, ravintoloineen (raittiusravintola),

uimapaikkoineen, laiva- ja venelaitureineen y. m.
S:n oman luonnonkauneuden lisäksi, sen kor-

keammilta paikoilta avautuu kauniita näköaloja

ympäröiville seuduille; huomattavimpina näköala-

paikkoina mainittakoon saaren keskustassa oleva

vuori, eteläosassa järjestysmiehen asunnon edus-

talla sijaitseva kumpu ja luoteisrannikolla ,,Tuo-

marien kivet". Merkillisin nähtävyys on 1909

perustettu ,,S:n ulkomuseo" (ks. Museo
ja Ulkomuseo). Vuokrattuaan saaren (1889)

Helsingin anniskelu-o.-y. ryhtyi heti raivaus- ja

rakennustöihin; rakennusten arvo 1893 teki

89,000 mk. Vv. 1893-1916 on käytetty varoja

386,459 mk. 94 p. (siitä rakennuksiin 149,555 mk.).

S:lle pääsee maitse joko Töölöstä haarautuvaa
,,Seurasaaren tietä" myöten, tahi käyttämällä
Munkkiniemen raitiotietä (pysäkiltä n. 1

/ 2 km
matka S:lle), vesitse taas Hietalahden satamasta
lähtevällä laivalla. L. E-nen.

Seurasolut, koppisiemenisten kasvien johto-

jänteen nilaosan pieniä, runsaasti alkulimaa si-

sältäviä, tumallisia soluja, jotka aina ovat si-

joittuneet siiviläputkien viereen. K. L.

Seurat [sörä'J, Georges (1857-91), ransk.

taidemaalari ; työskennellyt syntymäkaupungis-
saan Pariisissa. Saatuaan 1880-luvun puoli-

välissä yllykkeen Chevreulin teoksesta ,,De la

loi du eontraste simultane' des couleurs et de
rassortiment des objets eolores" S. kehitti uuden,
sekoittamattomia värejä käyttävän mekaanisen
pilkkumaalaustavan, joka on tunnettu nimellä
neo-impressionismi (ks. Impressionismi).

E. R-r.

Seurausväittämä ks. K o r o 1 1 a a r i.

Sevvard [sjfod], William Henry (1801-72),

pohjoisamer. valtiomies; toimi v:sta 1823 asian-

ajajana, valittiin 1830 New Yorkin valtion senaat-

tiin ja oli 1839-42 tämän valtion kuvernöörinä
harrastaen varsinkin vankila- ja kouluolojen

parantamista. V. 1849 S. valittiin unionin
senaattiin, missä esiintyi orjuuden kiivaana vas-

tustajana; otti 1855 osaa uuden tasavaltalaisen

puolueen perustamiseen; v. 1861 Lincoln nimitti

hänet valtiosihteeriksi, s. o. pää- ja ulkoasiain-

ministeriksi. Sisällisen sodan aikana S. esiintyi

rohkeasti Englantia vastaan ja pakotti 1866
Ranskan heittämään Meksikon keisarikunnan
oman onnensa nojaan. Samana päivällä, huhtik.

14 p:iiä 1865, jolloin Lincoln murhattiin, tuli

S. pahasti haavoitetuksi ; vetäytyi yksityis-

elämään 1869. S:n teokset „Works" julkaistiin

1853-62, ja niiden lisäksi v. 1883 ..Diplomatic

37. VIII. Painettu aV5 16.

history of the vvar for the Union". [„Story of

the life of W. S."] J. F.

Sevastopol (ven. Revasto'polj), kaupunki ja

linnoitettu sotasatama Et elä-Venäjällä. Taurian
kuvernementissa, Krimin lounaisosassa Mustasta-
merestä itään päin pistävän Boljsaja huhta nimi-
sen lahden (7 km pitkä, leveimmältä kohdaltaan
1 km leveä, 11-18 m syvä, kaikilta tuulilta suo-

jattu, erinomainen satama, Euroopan parhaita)

etelärannalla, siitä suoraan etelään haarautuvan,
n. 2 1

/2 km pitkän, Juznaja buhta nimisen lah-

den molemmilla puolin, Moskovan-Kurskin-Har-
kovan radan eteläpäässä; 77,378 as. (1910). —
Pääosa on Juznaja buhtan länsirannalla; se on
piirityksessä 1854-55 tapahtuneen hävityksen
(vain 14 taloa säilyi täydelliseltä tuholta) jäl-

keen uudenaikaisesti rakennettu etupäässä keller-

tävästä kalkkikivestä. Kadut (pääkatu Nahimov-
skaja) usein puuistutusten reunustamia. Pohjois-

päässä on kaunis Meribulevardi niminen puisto,

josta viehättävä näköala. Parikymmentä kirkkoa
(Vladimirin ja Pietari-Paavalin tuomiokirkot),

pari luostaria, Pietarin tiedeakatemian biologinen

asema meriakvaareineen, S :n puolustuksen museo,
Nahimovin, Lazarevin, Todtlebenin. Komilovin ja

Kazarskijn muistopatsaat; muita muistoja piiri-

tyksestä : Malahovin kukkula (vanha kurgaani)
ja hautausmaat, joista ven. hautausmaalla (Brat-

skaja mogila = ,,veljeshauta") 100,000 kaatuneen
haudat. — Teatteri, oppilaitoksia, kirjastoja

y. m. — Sähköraitiotie. — S. oli ennen hävi-

tystä tärkeä satamapaikka ja myöhemmin, rau-

nioista noustuaan ja saatuaan rautatien, se uudel-

leen saavutti melkoisen merkityksen, menettäen
sen kuitenkin Fedosian radan rakennuksen jäl-

keen ja tultuaan yhä suuremmassa määrässä
yksinomaan merisotasatamaksi. Merikasarmit,
laivaveistämöt ja kuivat telakat ovat Juznaja
buhtan itäpuolella vastapäätä varsinaista kau-

punkia. V. 1912 S:n ulkomainen vienti oli arvol-

taan vain 2,i milj., tuonti 2 milj. mk. Ulko-

maisen laivaliikenteen selvitykset 1911 kaikkiaan

0,i milj. rek.-ton., pienemmät kuin parissa kym-
menessä muussa Venäjän satamassa. — Kauniin
luontonsa ja harvinaisen suopean ilmastonsa

takia S. on saavuttanut matkailijain ja lepoa ja

parannusta etsiväin suuren suosion; tarjolla on
merikylpyjä, rypäle-, kumissi- ja kefiirihoitoa. —
S:n nyk. paikalla oli kreikkalaissiirtola Klicrso-

nesos Eerakleia, joka roomal. aikana Augustuk-
sen kunniaksi sai nimen Sebastopolift (kreik., <
sehastos = lat. augustus = ylhäinen, korkea ja polis

- kaupunki), josta nyk. S:n ven. nimi. Jo var-

hain S. Korsun (< Khersonesos) nimisenä oli

tuttu venäläisille ja Vladimir valloitti sen ennen
kristinuskoon kääntymistään. Mongolilaisvallan

aikana se rappeutui; 1500-luvulla tataarit perus-

tivat sinne Ahtiar niinisen kaupungin. Krimin
jouduttua Venäjälle 1783 Poteinkin valitsi sen

ven. sotasatamaksi ja se sai nyk. nimensä. V. 1826

aloitettiin laajat linnoitustyöt, jotka kuitenkaan

eivät olleet läheskään lopussa, kun liittolaiset

lokakuun alussa IS54 ryhtyivät S:ia piirittä-

mään. Nerokkaan Todtlebenin toimesta linnoituk-

set kuitenkin täydennettiin niin. että aluksi

Mensikovin, sitten Gprtsakovin johtamat piiri-

tetyt saattoivat pitää puoliaan syyskuun alkuun

1855, jolloin ranskalaiset väkirynnäköllä valloit-

tivat Malahovin linnakkeen ja venäläisten täytyi
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lähteä S:sta ensin räjäytettyään jäljellä olevat

puolustuslaitokset ja upotettuaan kaikki sotalai-

vansa. Piirityksessä liittolaiset menettivät 80,000,

venäläiset 120,000 miestä. V. 1871 annettiin mää-
räys S:n uudelleen linnoittamisesta, mutta vasta

1885 siihen ryhdyttiin todenperästä. V. 1890 S.

julistettiin kolmannen luokan linnoitukseksi ja

kauppasatama muutettiin Fedosiaan (tulliasema

jätettiin S:iin). [Todtleben, ..Die Verteidigung

von Sebastopol" (1864-72, 4 osaa).] E. E. K.

Sevennit (ransk. Les Cevennes) , harvaan asutin

vuoriseutu Keski- ja Etelä-Ranskassa, Keskus-

ylängön itäinen osa, ulottuu laajimmassa merki-

tyksessään n. 500 km lounaasta koilliseen; kor-

kein huippu Mont Mezenc. 1,754 m yi. merenp.,

on Monts du Vivarais nimisessä S:n osassa, ks.

lähemmin Ranska, palsta 1456.

Seven Pines [sevn paine], suoseutu Virgi-

niassa, Riehmondista 10 km itään, jonka lähetty-

villä toukok. 31 p. ja kesäk. 1 p. 1862 kenr. J.

Johnstonin johtamat konfedereeratut joukot

(39,000) voittivat kenraalimajuri Mc Clellanin

komentamat unionin joukot (51,000). Voittajain

mieshukka 18%, voitettujen 10%. Taktillinen

arvo l,s. -Iskm-,

Severiä, nimi, jota erittäinkin 1600- ja 1700-

luvuilla käytettiin Vähän-Venäjän (Ukrainan)

pohjoisosasta
;

pääpaikka Starodub.

Severinus [-ri'-J, 5:nnellä vuosia, elänyt pyhi-

mys (k. 482). Pyhä S. toimi parannuksensaar-
naajana Xoricumissa, jonka väestö juuri siihen

aikaan sai kärsiä paljon germaanilaisen kan-
sainvaelluksen myrskyistä. Kun kaikki yhteis-

kunnallinen järjestys näytti siellä häviävän,

esiintyi S. köyhien, sairaiden ja sorronalaisten

auttajana, ja lopulta hänestä tuli Noricumin
varsinainen hallitusmies, jonka tahtoon rooma-
laiset ja germaanit, katolilaiset ja areiolaiset

taipuivat. Nuorelle Odovakarille, joka kerran
kävi hänen luonansa, hän ennusti hänen tulevaista

suuruuttaan. S:n ruumis vietiin Napoliin, missä

hänen haudallensa rakennettiin luostari. S:n
elämäkerran kirjoitti 6:nnella vuosis. Eugippius
(painettu ...Monumenta Germaniee" kokoelmassa).

J. F.

Sevein [sev&n]. 1. Thamesin jälkeen Englannin
suurin joki, alkaa n. 600 m yi. merenp. Wale-
si>>a. Plinlimmonin vuoren itärinteellä (linnun-

tietä 130 km suustaan), virtaa viehättävien mai-

semien halki itään, koilliseen, itään, kaakkoon,
etelään, lopuksi lounaiseen, laskien suppilonmuo-
toisen suun kautta Bristol-kanavaan Englannin
länsirannikolla; 300 km, vesialue 21,027 km2

. Kul-

jettava kanavan avulla 350 ton. kantoisille aluk-

sille Gloucesteriin, pienemmillä aluksilla ylem-

mäksikin. Kanavilla S. on yhdistetty Thamesiin,

Humberiin, Trentiin ja Merseyin. Suurimmat
lisäjoet: kaksi Avon nimistä vas., \V\ e oik. -

S:n suussa vuoksi joskus nousee 18 m. Lä-

hellä suuta on S :n ]>oikki rakennettu suurenmoi-

nen rautatiesilta (1,269 m pitkä) ja hieman sen

alapuolella kulkee joen alitse 6.SOO m pitkä' rau-

tatietunneli. — 2. Joki Kanadassa. Keeu at inissa.

alkaa Favourable-järvestä, muodostaa matkal-

laan useita järviä, laskee Forl S:n luona Eud-
sonin-lahteen; 480 km. Suurin lisäjoki Sachigo

vas. — S :n lähdejärvestä virtaa intiaanikanoo-

teilla kuljettava Berens Winnipegiin.
(E. E. K.)

Severtsov [-o'-], N i k o 1 a j Alekseevits
(1827-85), ven. eläintieteilijä ja matkailija, teki

1857-58 hengenvaarallisen tutkimusmatkan Syr
darjan ympärillä olmiin maihin, oli 1865 mukana
kenraali Tsernjaevin Taskentia vastaan tekemällä

retkellä, tutki 18U5-67 Tiaiisania. 1868 llodzen-

tia, johti 1877-78 Ferganan-Pamirin tiet. retki-

kuntaa, retkeili 1879 Semiretsenskissä. MatkoiL
laan S. teki tarkkoja eläint.. maani, ja geol. ha-

vaintoja sekä keräsi suuria, arvokkaita kokoel-

mia (m. m. lintukokoelmassa n. 12.000 numeroa i.

•Julkaissut: »Turkestanin eläimistön vaakasuora
ja kohtisuora leveneminen" (1871), ...Matkustuk-

sia Turkestanissa ja tutkimuksia Tiansanin vuo-

ristossa" (187:5). ..Lintujen leuto teistä Turkesta

nin kautta" y. m.

Severus ks. Septimius S e v e r u s.

Sevigne [sevin jt ' J. Marie de R a huti n-

Ohantal (1626-96), markiisitar, ransk. kir-

jailijatar, jonka kirjeet tyttärelleen, mune de

Grignan'ille, ovat telineet hänen nimensä tunne-

tuksi. Nämä kirjeet, jotka ovat sepitetyt ke

vyeen, miellyttävään ja taiteelliseen tyyliin, an-

tavat tarkan ja eloisan kuvan hänen seurapiireis-

tään, varsinkin hovista ja sen tapahtumista. S.

kuului Rambouilletfn hotellin piiriin, mutta py-
sytteli vapaana precieusein liioittelusta. Hiin

oli sen ajan Ranskassa niitä harvoja, jotka ym-
märsivät antaa arvoa luonnolle. //. Kr-n.

Sevilla /-ri'ij<i] (lat. Ispalis 1. Hispalis, mau-
rien Isbilija), samannimisen provinssin (14,062

km2
, 608,303 as. 1913) ja Andalusian maakunnan

pääkaupunki Etelä-Espanjassa, puutarhamaisesti

viljellyllä alavalla tasangolla Guadalquivirin vas.

rannalla (vastapäätä toisella rannalla Triana ni-

minen etukaupunki), 87 km merestä, monen ra-

dan risteyksessä; 158.287 as. (1910), kooltaan Es-

panjan neljäs kaupunki. — S :lle leiman anta-

vat kapeakatuisten keskusosien maurilainen ra-

kennustapa (talot enimmäkseen kaksikerroksiset.

kauniine, suihkukaivojen koristamine pihoineen)

ja monet muistomerkit sekä värikkäitä kansallis-

pukuja rakastavan väestön huoleton hilpeys isuu

ret kirkkojuhlat houkuttelevat S:aan paljo mat-

kailijoita). Toreista huomattavimmat Plaza de

San Francisco, Plaza del Duque Victoria (Yelaz-

quezin muistopatsasi. Museotori (Murillon muisto-

patsas) y. m. ja kaduista taas Calle de Sierpes

sekä Paseo de los Delieias. Vanhasta, 66 torni-

sesta kehämuurista on jäljellä vain muutamia
portteja, jotavastoin osaksi Csesarin aikainen

vesijohto (410 kaarta) vielä, toimii. Kymmenistä

*

(S.H.) Sevillan tuomiokirkko.
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kirkoista merkillisin on tuomiokirkko (rak. 1402-

1517), suurimpia ja kauneimpia goot. kirkoista,

sisältä 136 m pitkä, 76 m leveä, 40 m korkea,

lasimaalauksia, Murillon, Velazquezin, Zurbaran
y. m. maalauksia, Kolumbuksen maalliset jään-

nökset. Tuomiokirkon vieressä on moskeian mi-

nareetista (rak. 1184-96) kellotorniksi muutettu
Giralda (114 m korkea). Muita mainittavia ra-

kennuksia: Alcazar-linna (aloitettu 1181), jonka
veroinen on vain C4ranadan Alcazar, Lonja
(pörssi; 1598), San Telmon palatsi (kaunis puisto),

Casa de Pilatos (Medinaceli'n herttuan palatsi;

1533), 12-kulmainen Torre del Oro (1220), Ayun-
tamiento (raatihuone; 1526-64), yliopisto (ent.

jesuiittakollegi), Hospital de la Caridad (kaksi

Murillon maalausta), Teatro de San Fernando,
arkkipiispan palatsi, härkätaistelunäyttämö
(14,000 katsojaa) y. m. — Oppi- ja sivistyslaitok-

sia: yliopisto (per. 1505), porvarikoulu, teollisuus-

pa taidekoulu, yliopiston kirjasto, intialainen ar-

kisto (32,000 nid. ; koskevat etenkin esp. löytö-

retkiä), tieteiden akatemia, museo (Murillon y.

m. tauluja). — Arkkipiispan istuin, S :n provins-

sin kuvernöörin ja Andalusian kenraalikapteenin
asunto. — Taloudellisesti S. on Espanjan huo-

mattavimpia kaupunkeja ; teollisuutta edustavat
tupakka-, posliini-, lasi-, kaakao-, korkki-, saip-

puatehtaat, konepajat, valimot (hallituksen tykki-

valimo) , ampumatarvetehtaat y. m. Kanavoi-
malla ja ruoppaamalla Guadalquivir äskettäin on
syvennetty kuljettavaksi 7,5 m syväkulkuisille

aluksille. Tärkeimmät vientitavarat : viinit, ap-

pelsiinit, sitruunat, rauta-, vaski-, lyijymalmit,

elohopea, oliivit, korkki y. m. Tuontitavarat

:

kivihiili, puutavarat, teollisuustuotteet, hamppu,
pellava, siirtomaantavarat y. m. — Sähköraitio-

tie. — Historia. S. oli roomal.-aikana nimel-

tään Colonia Romulensis ja kehittyi roomal. sivis-

tyksen pesäpaikaksi Espanjassa. Siellä pidettiin

keskiajalla kaksi konsiilia (590 ja 619). Ara-
bialaiset valloittivat kaupungin 712; normannit
hävittivät sen 844. V :sta 1026 eri hallitsijasuku-

jen pääkaupunkina S. saavutti suuren loiston. V.

1248 Ferdinand III valloitti S :n 18-kuukautisen
piirityksen jälkeen. Sen kolmas loistokausi oli

1500-1600-luvuilla, jolloin se oli Espanjan meren-
kulun ja taiteen (S:ssa syntyneitä ovat Murillo,

Velazquez, molemmat Francisco Herrerat, Fer-

nando Herrera y. m.) pääpaikka. Ameriikan kau-
pan se sittemmin menetti Cadizille. V. 1729S:ssa
tehtiin rauhan- ja ystävyydensopimus Espanjan,
Ranskan ja Englannin kesken. E. E. K.

Seviotti (engl. cheviot), eräs laji villakan-

kaita. S. -villaa saatiin alkuaan samannimisestä
lampaasta, joka asusti Cheviot-vuorilla (Che-

viot hills) Englannissa. Tämä villa on laatuaan
puolipitkää (n. 10 cm), karkeaa ja kiiltävää.

Sitä käytetään etupäässä kampalankaisiksi puku-
kankaiksi, jotka tunnetaan s.-kankaiden ni-

mellä. Nykyään valmistetaan s.-kankaita myös-
kin muista karkeista villalaaduista. Nämä kan-
kaat ovat yleensä paksulankaisia ja kankaan si-

dos 1. rakenne selvästi näkyvä. E. J. 8.

Sevre fscvrj. 1. Joki Ranskassa (S. Nanlaise),
Loiren lisäjoki vas., alkaa Deux-S ;n departemen-
tissa, virtaa luoteista kohden, laskee Nantes'in
kohdalla Loireen; 136 km, josta 22 km kuljetta-

vaa. — 2. Joki Ranskassa (S. Niortaise), alkaa
Deux-S :n departementissa, virtaa läntistä pää-

suuntaa, laskee Aiguillon'in lahteen ; 150 km.
kuljettava 70 km, Niorfista alkaen.

Sevres [sevr], kaupunki Ranskassa, Seine-et-

Oisen departementissa, Pariisin länsipuolella

(jonne m. m. raitiotie- ja höyrypursiyhteys) Sei-

nen vas. rannalla St.-Cloud'n puiston ja Meudon'in
metsän välissä; 8,216 as. (1901). — Kuuluisa val-

tion omistama posliinitehdas (per. Vincennes'iin

1745, muutettu S:iin 1756, Ludvik XV :n ostama
1760; tunnettu kuningas- ja turkkilaissinisistä,

pompadourpunaisista ja omenanvihreistä väreis-

tään), ammattikoulu, keramiikkamuseo (maailman
huomattavin), lasi-, säilyke- y. m. tehtaita.

Sevtsenko [-e'n-], Taras Grigorj evits
(1814-61), vähävenäläisten suurin runoilija, maa-
orjan poika. Hänen taiteelliset taipumuksensa
tulivat ilmi vasta senjälkeen kuin hän 1832 oli

tullut maalarinoppiin Pietariin. Vaikutusvaltais-
ten suosijain toimesta S. sai 1838 vapauden ja

pääsi taideakatemiaan kehittämään piirustus-

taitoaan. Samalla hän alkoi kirjoitella runoja.

Hänen osanottonsa erääseen kiovalaiseen idea-

listiseuraan oli syynä hänen karkoitukseensa
1847. Oleskelu kaukaisessa Orenburgin läänissä

tuli raskaaksi etenkin sen takia, että hänen ei

sallittu kirjoittaa eikä piirustaa. Kun hän pie-

tarilaisten ystäviensä toimesta 1857 pääsi vapau-
teen, oli hänen terveytensä murtunut. Runo-
kokoelmassaan ,,Kobzarj" (Kanteleensoittaja) hän
antaa liikuttavia kuvia kotiseutunsa valottomasta
kansanelämästä ja Vähävenäjän historiallisista

vaiheista. Erittäinkin maaorjuutta hän kuvaa
synkin värein. Hänen runonsa ovat usein niin

kansanomaisia, että niitä on vaikea erottaa
oikeista kansanlauluista. Paitsi runoja hän on
kirjoittanut myös kertomuksia. V. J. M-kka.
Sevum (scbum) (lat,), tali.

Sex (lat.), kuusi. — Sexaginta, kuusi-

kymmentä.
Sexe fseksj (ransk.), sukupuoli. — Le beau

s e x e [19 bö seks], kaunis sukupuoli.

Sexennium [-e'n-J (lat.), kuusivuotiskausi.

Sextarius /-«'-/ (lat. < sextus = kuudes),
roomal. tilavuusmitta, jota käytettiin sekä nes-

teiden että kuivan tavaran mittaamiseen, = 1
/e

congiusta (ks. t.) = Vie modiusta (ks. t.) =

0,5458 1. K. J. E.
Sextius (S e s t i u s) [-e-], muinaisroomal. ple-

beijiläinen suku, jota m. m. oli Lateranus niminen
haara. Lucius S. Lateranus oli kansan-
tribuunina yhdessä C. Licinius Stolon (ks. L i c i-

nius 1) kanssa vv. 376-367 e. Kr. sekä tuli

ensimäisenä plebeijinä Rooman konsuliksi 366
e. Kr. K. J. TI.

Sextus Empiricus [se- -pl-J (n. 200 j. Kr.),

kreik. skeptikko, jonka kotipaikka on tuntema-
ton, on saanut liikanimensä sen takia, että hän
lääkärinä kuului n. s. empiiriseen lääkärisuun-

taan. Kirjoituksissaan, joista tunnetuimmat
ovat ,.Pyrrhonilaisia peruspiirteitä" ja ne, jotka

käyvät nimellä ..Matemaatikoita vastaan", hän

kasaa teräväj arkisia hyökkäyksiä antiikin useim-

pia ei-skeptillisiä filosofeja vastaan. Senvuoksi

näillä kirjoituksilla on suuri arvo historiallisina

lähteinä; myös filosofiansa puolesta ne ansaitse

vat osakseen saamaansa yhä suurempaa huo-

miota. S. E. m. m. huomaa ajatusvaikeuksia sellai-

sissa käsitteissä kuin liike, pysyväisyys, aika ja

paikka; näyttää, että jokaisessa syyn-käsittämi-
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sessä on loogillisia virheitä, ja todistaa, että jokai-

nen päätelmä on kehä. koska näet ylälauseen,

ollakseen pätevä, täytyy perustua laajaan induk-

tsioniin. johon välttämättä jo sisältyy sekin,

että päätöslauselma on pätevä. R. L.

Sexus (lat.). sukupuoli.

Seychelli-pähkinä ks. L o d o T e e a S e e h e 1-

1 a r n m.

Seychellit [sesel-J (engl. Seychelles), Englan-

nille kuuluva saariryhmä Intian valtameressä,

Madagaskarista n. 900 km (pääsaari) koilliseen,

Sansibarista suoraan itään, 3°38'-5°45' et. lev. ja

52 55'-53 50' it. pit. välillä; n. 250 km2 (45 saa-

resta suurimmat: Maho 144 km-', Praslin 40 km2
,

La Digue ja Donisi, n. 22. soo :1 s. (1913). S. muo-

dostavat muutamien muiden saarien ja saaristo-

jen (Amirantit. Alphons island, Bijoutier island,

St. Francois, St. Pierre, Cosmoledo saaristo, As-

tove, Assumption. Äldabra-saaristo, Providence,

Coetivy ja Fiat island) keralla S:n siirto-
inaan, n. 90 saarta, kaikkiaan 404 km'-', 23,777

as. (1913). — S. ovat huippuja siinä merenalai-

sessa selänteessä, joka ulottuu Madagaskarista

kauas koillista kohden ja on jäte aikanaan Afri-

kan ja Intian yhdistäneestä sillasta. S. ovat,

kahta korallisaarta Lukuunottamatta, samaa gra-

niittimuodostumaa kuin Madagaskarilla tavattu.

Korkein huippu on Mahella. Mörne Seychellois,

900 m yi. merenp. — Kuumaa ilmastoa lauhdut-

taa meri; v:n keskilämpö -f 27°-+ 29° C. Vuo-

tuinen sademäärä (sadekausi luoteismonsuunin

vallitessa jouluk.-maalisk.) n. 2.500 mm, vuorilla

vielä suurempi. Ilmanala hyvin terveellinen ; kuol-

leisuus 1913 esim. oli vain I5. s /Oo. pienempi kuin

useimmissa Euroopan maissa. Rehevä kasvillisuus

(alkuperäiset aarniometsät suureksi osaksi nyt-

temmin hävitetty) viittaa Afrikkaan, käsittäen

kuitenkin n. 60 endeemistä kasvilajia, m. m. mer-

killisen. 25 kg:n painoisia hedelmiä kantavan

viulikapalmun. Lodoicea Seclicllanniiln (ks. t.).

Useimmat viljellyistä kasvilajeista muualta tuo-

tuja. Alkuperäinen eläimistö (josta lepakoita

lukuunottamatta kaikki nisäkkäät puuttuivat) on

lähinnä sukua madagaskarilaiselle; useat lajit

ovat etu-intialaista alkuperää. Aikanaan yleinen

jättiläismäinen maakilpikonna on varsinaisilta

S:ltä sukupuuttoon hävitetty, mutta sitä tava-

taan vielä Aldabralla. — Löydettäessä S. olivat

asumattomia, vaikka muutamat rauniot todista-

vat varhaisempaa asutusta. Sittemmin S :lle

muutti kreoleja Mauritiukselta ja Bourbonilta

(Reunion'ilta). neekereitä tuotiin Afrikasta ja

viime aikoina sinne on asettunut paljo hinduja

ja kiinalaisia, jotka ovat ottaneel haltuunsa m. m.

vähittäiskaupan saarilla. Puhdasrotuisia valkoi-

sia on n. 000. Pääkielenä on neekeri y. m.

sanoilla sekoitettu ranska. N'. 2
/s as:sta on roo-

mal.-katolisia. — S:n kouluissa 1913 oli kaik-

kiaan 2.(192 opp. — Pääelinkeino maanviljelys

tuottaa kookospähkinöitä (26 milj. kpl. 1913),

vaniljaa (5,000 kg 1913; viime vuosis. lopulla ja

tiiman alussa saarten päätuote), kautsukkia,

banaaneja, kaakaota, sokeria, viljaa y. m. Niistä

valmistetaan rommia, öljyä, saippuaa j. n. e.

Kalastus on tärkeä (kaloja, trepangia). Guano
m huomattava tuote. Ulkomaankaupassa tuonti

(riisiä y. m. ravintoaineita, puuvillatavaroita,

juomatavaroita, rihkamaa) 1913 oli arvoltaan

2,i milj.. vienti (kopra l.s milj., guano 1,7 milj.,

vanilja O.s milj. mk.) 4, 2 milj. mk. N. x
/3 tuon-

nilla tulee ja yli 1
/3 viennistä menee Englantiin.

Pääkaupunki M a h e 1. Port Victoria (hyvä

satama, kivihiiliasema) on tärkein kauppapaikka.

Laivaliikenteessä selvitettiin 0,s milj. rek.-ton.

(1913). Säännöllinen kuukautinen höyrylaiva:

yhteys Messageries maritimes-yhtiön laivoilla

Marseilleen. Merenalaiset kaapelit Sansihariin ja

Mauritiukselle. Rahayksikkönä Intian rupia.

Hallinnollisesti S. 1888 erotettiin Mauritiuk-

sesta ja v:-ta 1903 siirtomaata toimeenpanevan

ja lakiasäätävän neuvoston avustamana johtaa

kuvernööri. Siirtomaan tulot O.93 milj. (puolet

tullista) ja menot 0,«< milj.. velka 0,i milj. mk.

(1913). S. on merkitty port. kartoilla jo 1502,

mutta vasta 1609 tiedetään euroopp. laivan siellä

käyneen. V. lTos Mauritiukselta kiisin perustet-

tiin ensimäinen uutisasutus, Mahe (sai nimensä
Mauritiuksen kuvernöörin Mah6 de la Bourdon-
nais'n muk.). jota nimeä aluksi koko saaristosta

käytettiin. Pariisin sopimuksessa 1814 Ranska
luovutti saariston Englannille. Orjuuden lakkaut-

tamisen (1834) johdosta kukoistavat plantaasi-

viljelykset joutuivat rappiolle. E. E. K.

Seydel [zäiddl], Max von (1846-1901), saks.

(baierilainen) oikeusoppinut. Tuli professoriksi

Miinchenin yliopistoon 1881. Kirjoittanut jou-

kon huomattavia valtio-oikeudellisia teoksia, joista

tärkeimmät ovat ..Kommentar zur Verfassungs-

urkunde fiir das Deutsche Reich" (1 :nen pain.

1873)
;

„Bayerisches Staatsrecht", 7 os. (1884-

94) : ..Staatsreclitliche und politische Abhandlun-
gen" (1893). Julkaissut myöskin runokokoelmia.

S. on niitä — nyttemmin harvalukuisia — Sak-

san valtakunnanoikeuden tutkijoita, jotka ko-

rostavat osavaltioitten suhteellista itsenäisyyttä,

väittäen niitten suvereenisuuden säilyneen ja

Saksan valtakunnan olevan vain valtioliiton eikä

liittovaltiollisen kokonaisuuden. R. E.

Seydel [zäidal], Rudolf (1835-92), saks. filo-

sofi ja jumaluusoppinut. S., joka oli vertaile-

van uskontotieteen ensimäisiä edustajia Saksassa,

tutki etupäässä buddhalaisuuden suhdetta kris-

tinuskoon. Teoksista mainittakoon: ,,Das Evan-
gelium von Jesu in seinem Verhältniss zur

Buddhasage und Buddhalehre" (1882), „Die

Buddhalegende und das Leben Jesu" (1884).

E. K-a.

Seydlitz [zäidlits], V riedrich Wilhelm
von (1721-73), preus. kenraali, meni 1740 sota-

väkeen, otti osaa molempiin Sleesian sotiin ja

kunnostautui varsinkin toisessa. Seitsenvuoti-

sessa sodassa hän hankki suurta mainetta useissa

taisteluissa, nimenomaan Rossbachin luona 1757.

jossa luin hyökkäyksellään ratkaisi taistelun.

Seymour [sim.ij. vanha engl. aatelissuku.

Tätä sukua oli Henrik VIII:n kolmas puoliso

Johanna (Jane) S. (1509-37), joka kuoli syn-

nytettyään kruununperillisen Edvardin. Hänen
veljestään Eduard S: st a k s. Somerset.
Seymour [stnwj, Sir Michael (1802-87),

engl. amiraali, oli Itämaisen sodan aikana

Xapierin laivaston esikuntapäällikkönä Itä-

merellä, toimi 1857-58 pontevasti Kiinaa vas-

taan tunkeutuen IVt iiii lahteen ja vallaten Peilion

linnoitukset ja Tientsingin. J. F.

Seyn [sein], F r a ns Albert (s. 1862), Suo-

men kenraalikuvernööri; toimi ensin sotilas-
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alalla; oli 1900-05 Suomen kenraalikuvernöörin

kanslian tirehtöörinä, tuli 1907 Suomen kenraali-

kuvernöörin apulaiseksi, 1909 kenraaliluutnan-

tiksi ja Suomen kenraalikuvernööriksi.

Sezanne [seza'n], kaupunki Koillis-Ranskassa,

Pariisista itään. Manien departementissa, itä-

radan varrella; 4,518 as. (1901). — Kirkko 1100-

luvulta, lukio; posliini-, lasi-, saha- y. m. teolli-

suutta, viinin viljelyä. — Oli aikanaan lujasti

linnoitettu; 1423 sen valloittivat englantilaiset,

1566 hugenotit, 1814 siellä ven. osasto otti

vangiksi ransk. joukon ja suurvaltainsodassa

syysk:n alussa 1914 sen luona taisteltiin n. s.

Marne-joen taistelun alkuvaiheessa.

Sfakiootit (sphakiootit), Kreetan eteläranni-

kolla olevan Sfakia nimisen provinssin doorialai-

set asukkaat, jotka vaikeakulkuisessa maassaan
kauan säilyttivät itsenäisyytensä ja alinomaa
ryhtyivät kapinoihin turkkilaisherruutta vastaan.

Sfaleriitti 1. s i n k k i v ä 1 k e, yleisin sinkki-

malmikivennäinen, kokoomukseltaan sinkkisul-

fidi (ZnS). Puhdas s. on väritön ja timantti-

kiiltoinen, mutta tav. se saa ruskean värin se-

kaantuneesta isomorfisesta rautasulfidista, ja

kun tätä on paljon, niin väri on miltei musta ja

kiilto metallimailien. Raudanpitoisuus nousee

toisinaan aina 20% :iin ja vaikeuttaa suuresti

aineen käyttöä sinkkimalmina Kiderakenne on
regulaarinen ja lohkosuunnat rombidodekaedrin
pintojen mukaiset ja hyvin selvät, kovuus on
3,5-4, om. p. 4. S. on erittäin yleinen malmikiven-
näinen ja esiintyy usein muitten sulfidien, var-

sinkin galeniitin, mutta myös vaskikiisun seu-

rassa. Suurimmat tunnetut s.-varastot ovat Ämme-
bergissa Ruotsissa. Suomessa on s:ia jonkun
verran käytettäväksi louhittu Orijärven kaivok-

sesta. Myös Pitkässärannassa ja Outokummussa
on s:ia vaskikiisun ohella. Pienet esiintymät

ovat hyvin yleisiä, esim. Pohjan pitäjän Bröd-
torpissa, Inkoon Lägnäsissä, Perniön Träsk-
bölessä, Stansvikissa Helsingin lähellä ja Loh-
jan saaressa. — Vasta 19:nnellä vuosis. opittiin

S:ia käyttämään sinkin valmistukseen, ja ylei-

syytensä takia se on nykyään tärkein sinkki-

malmi, joskin galmeijat ovat arvokkaampia. Sitä

ennen oli muitten malmien keralla kaivoksista

nostettu s. muka arvottomana heitetty kasoihin.

Niinpä Orijärven kaivoskasoissa on melkoiset mää-
rät s:ia. Yleiseen käytetty saks. nimi Blcnde tai

Zinkblende (suom. sinkkivälke) johtuu siitä, että

tämä aine vuorimiestä petti (blenden, siksi myös
sfaleriitti on johdettu kreik. sanasta sphallein =

pettää), se kun oli malmin näköistä, vaan ei mi-
hinkään kelvannut. Monessa tapauksessa on ka-

soihin viskattu s. myöhemmin otettu käytän-
töön. P. E.

Sfeeni = t i t a n i i 1 1 i (ks. t.).

Sfenoidi, nelipintainen kidemuoto, tetragoni-

sen tai rombisen pvramidin liemiedrinen vastine.

ks. Kide.
Sferoidaalitila ks. Leidenfrostin i 1-

m i ö.

Sferoidi I kreik. sphaira - pallo, ja ridos =
ulkomuoto) 1. rotatsioniellipsoidi (ks.

Ellipsoidi). S:n tilavuus on = "I^Jiab2 (2a

kiertoakseli). U. 8 :n.

Sferoliitit (kreik. sphaira = pallo, ja lithon -

kivi), useissa laavavuorHajeissa tavattavat pallo-

maiset kidemuodostukset. Ne ovat rakentuneet

hienoista, säteittäin järjestyneistä prismamaisista
kivennäisyksilöistä ; tav. s. ovat joko maasälpää
tai kvartsia. P. E.

Sfinksi (kreik. sphirjlcs), sekaolento, jolla on
jalopeuran ruumis ja ihmisen pää ; esitetään tav.

makaavassa asennossa, takaraajat ruumiin no-

jana, etujalat eteenpäin ojennettuina, pää pys-

tyssä. S:n kotimaa näkyy olevan Egypti, missä
se ruumiillisti kuninkaan voimaa ja sai sen-

tähden kuninkaan kasvojen piirteet sekä hänelle

omituiset pään koristeet. Myös haukanpäisiä
sfinksejä käytettiin. Tunnetuin Egyptin s:eistä

on Gizehin läheisyydessä oleva, joka on hakattu
suoraan kalliosta, 20 m korkea ja 57 m pitkä.

Se ehkä on Khefrenin ajalta tai vielä vanhempi.
Myöhemmin sitä pidettiin ,,taivaanrannalla ole-

van" auringonjumalan Horuksen kuvana. Egyp-
tistä s. siirtyi heettiläisten taiteeseen, missä se

kuitenkin muuttui naisolennoksi, ja semmoisena
siitä muualle Etu-Aasiaan sekä Kreikkaan. Kuu-
luisa on Theban s., Typhonin ja Ekhidna käär-
meen tytär, joka kaikille lähestyville esitti arvoi-

tuksen: ,,Mikä olento kulkee aamulla neljällä

jalalla, keskipäivällä kahdella ja illalla kolmella?"
(vrt. Oidipus). Kreikan taiteessa s. oli tai-

pumattoman kuolonkohtalon vertauskuva, minkä
vuoksi sitä käytettiin hautojen koristeena.

[Ilberg, ,.Die Sphinx in der griechischen Kunst
und Sage" (1896).] Ä. T-t.

Sfinkterit (sphincteres), kurojalihakset. ks.

Lihakset, palsta 919.

Sforza [sfortsa], kuuluisa it. suku, joka hert-

tuan arvolla hallitsi Milanoa 15:iinellä ja

16:nnella vuosis. Sen esi-isä oli Muzio
Attendolo S." (1369-1424), kuuluisa kondot-

tieeri, lopulta Napoli'n palveluksessa. Hänen
avioton poikansa oli Francesco (1401-66),

joka jatkoi isänsä uraa, oli vuorotellen Milanon,
Venetsian ja Firenzen palveluksessa, tuli Milanon
herttuan Filippo Marian. Visconti-suvun viimei-

sen miehisen jäsenen, vävyksi ja pääsi hänen
kuoltuaan 1447 Milanon herttuaksi 1450. Hän
hallitsi oivallisesti ja laajensi aluettaan valloit-

tamalla Genovan. Hänen vanhin poikansa
Galeazzo Maria oli julma ja irstas tyranni,

jonka salaliittolaiset surmasivat 1476. Tämän
pojan Giovanni G a 1 e a z z o n syrjäytti

hänen setänsä Lodövico il Moro; hiin

piti myös Giovanni Galeazzon kuoltua 1494

tämän poikaa Francescoa vangittuna. Vah-

vistaakseen valtansa Lodövico kutsui Ranskan
Kaarle VIII:n Italiaan, mutta kun hän myö-
hemmin yhtyi Ranskan vihollisiin, syöksi Lud-
vik XII hänet vallasta ja vei vankina Rans-
kaan (1500), jossa hän kuoli. Lodovicon poika

M a s s i m i 1 i a n o karkoitti sveitsiläisten avulla

ranskalaiset Milanosta 1512, mutta Frans I

voitti hänet 1515 Marignanon tappelussa ja

valloitti jälleen Milanon. Massimilianon veli

Francesco II Maria, joka v :sta 1522

oli Milanon herttuana, kuoli 1535. jolloin Kaarle V
jätti Milanon avonaisena valtakunnan lääninä

pojalleen Filipille. G. R.

Sforzato [-taä'-J 1. sforza ndo (it.. = vah-

ventaen), lyh. sf talii sfz, tarkoittaa yksityisen

sävelen korostamista ympäröiviä" säveliä suhteel-

lisesti vahvemmaksi, /. K.

Sfumato [-mä'-] (it., < sfunnYre = haihtua),

maalaustaiteessa valon ja varjon eli valohämyn
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käsittelytapa, joka pehmentää ääriviivat ja su-

lattaa värivastakohdat niin, että ne ikäänkuin

hälvenevät utumaiseen verhoon. S.-maalaustapa

kehittyi Italian renesanssitaiteessa, jossa sen

tunnetuimmat käyttäjät olivat Leonardo da

Vinci, Andrea del Sarto ja Correggio.

Sfygrnografi (kreik. sphygmo's = valtimon-

lyönti, ja graphein = piirtää), koje, jolla graafil-

lisesti. aaltoviivan muodossa saadaan esitetyksi

valtimonlyönnit. Kojeen piirtämä viivakuvio on

s f y g in o g r a ni in i.

Sfygmogrammi ks. »S f y g m o g r a f i.

Sfygmomanometri (kreik. sphygmo's = valti-

monlyönti), verisuonissa vallitsevan verenpaineen

niittaamista varten suunniteltu koje.

Sfärometri (kreik. sphaira = pallo, ja metron
= mitta) ks. Kaarevuudenmittari.
Sfärometria (kreik. sphaira pallo, ja metron

= mitta), kaarevuudenmittaaminen. vrt. K a a-

revuudenmittari.
Sfääri (kreik. sphaira), pallo (ks. t.). maa-

pallo, taivaanpallo; ilmapiiri, vaikutuspiiri.

Sgambati [-ä/ti], G i ov a n n i (1843-1914), it.

säveltäjä, kapellimestari ja pianisti. Lisztin oppi-

las. Tutustutti it. yleisön saks. klassilliseen

musiikkiin. Toimi Koomassa piano-opettajana

1877 perustamassaan Santa Cecilian musiikki-

koulussa (Liceo musicale). Esiintyi 1882-1903

konserttikiertueilla Englannissa, Ranskassa, Hol-

lannissa ja Saksassa sekä viimeksi myös Venä-

jällä ja Suomessa. Suomalaista musiikkia koh-

taan S. oli erityisen myötätuntoinen. /. K.

Sgraffito [-V-] (it. sgraffiare = raapia), savi-

teollisuuden käyttämä koristamistapa, joka suo-

ritetaan seuraavasti: polttamaton saviesine

päällystetään ohuella ja vaalealla peite- 1. engobe-

kerroksella (ks. S a v i t e o 1 1 i s u u s), tälle siir-

retyn ornamentin piirteet syvennetään aluspin-

taan saakka, engobeeraus ornamentin tai sen

pohjan tilalta kaavitaan pois, niin että aluspinta

tulee näkyviin. Koristus esiintyy täten vaa-

leana tummalla pohjalla tai päinvastoin. Lo-

puksi esine poltetaan ja lasitetaan. Rakennus-
taiteeseen siirrettynä menettelytapa pääasiassa

on sama, peitekerroksia vain on kaksi, alempi

musta tai muunvärinen, päällimäinen valkea. —
S. oli Ttaliassa jo roomalaisillekin tunnettu

(esim. Puteoli'ssa n. 200 e. Kr.), esiintyy sit-

temmin jo varhain Faenzassa, renesanssiaikaan

etenkin Firenzessä fasadien, Sienan katedraalissa

kokonaisen lattian koristuksena ja on uudem-
paan aikaan taas, ensikerran Ziiricnin polytekni-

kuinissa (arkkitehti Semper) uudestaan otettu

käytäntöön. U-0 N.

's Gravenhage ks. Haag.
Sh .... ks. myös g (jonka paikka Tieto-

sanakirjan aakkosellisessa järjestyksessä on sama

kuin S:n).

Shackleton fsäkltan], Sir Ernesl E en ry
(s. 1874), engl. meriupseeri ja etelänapaseutujen

tutkija. Skotlannin maant. seuran sihteeri 1904.

otti osaa i;. F. Scottin johtamaan „Diseovery"-

retkikuntaan etelänapamantereelle, oli itse „Nim
rod"-retkikunnan johtajana 1907-09. Retkikunta

saapui 1908 Viktoria-maahan Discovery-satamaan,

josta kiisin tehtiin reki retkiä Viktoria-maan ja

Kuningas Edvardin-maan sisäosiin, tutkittiin

Krebus tulivuorta ja Viktoria-maan jäämuuria.

Retkikunnista tärkein on se S:n itsensä johtama.

(S.H.) E. H. Shackleton.

joka 29 p. lokak. 1908 lähti etelänapaa kohden.

mutta päästyään 88° 23' et. lev., eteläisimmälle

siihen asti saavutetulle

kohdalle, oli pakotettu

kääntymään takaisin ja

saapui 4 p. maalisk. 1909

takaisin laivalle. Toinen
tärkeä retki oli T. W. Edge-

worth Davidin johtama.

joka 13 p. tammik. 1909

löysi magneettisen etelä-

navan 72°25' et. lev. ja

154° it. pit. Muutenkin
olivat ,,Nimrod"-retkikun-

nau tieteelliset tulokset

arvokkaimmat siihen asti

etelänapamantereella saa-

vutetuista. Matkakerto-
mus: ,,The heart of the

Antarctic, being the story

of british antarctic expedition 1907-09" (1909).— V. 1913 S. ryhtyi valmistelemaan uutta

etelänaparetkikuntaa, jonka tarkoituksena on
Weddellin-mereltä käsin napamantereen poikki

pyrkiä Rossin-meren rannalle. S. lähti liikkeelle

v:n 1914 lopulla Etelä-Ameriikasta, mutta epä-

suotuisani sääsuhteiden takia alkupuolella seur. v.

hänen, sanomaleht itietojen muk., oli pakko pysäh

tyä talvileiriin Weddellin-meren etelärannikolle.

E. E. K.

Shadwell [sädiol], Arthur (s. 1854), engl.

yhteiskuntatieteilijä; toimi alkuansa lääkärinä,

sittemmin yhteiskunnallisena kirjailijana; pää-

teos: ,, Industrial efficiency : a comparative study

of industrial life in England, Germany and Ame-
rica" (1906), jossa selvitetään mitä edellytyk-

siä näillä suurimmilla teollisuusmailla on kan-

sainvälisessä kilpailussa. J. F.

Shadwell [sädugl], Thomas (1640-92), engl.

näytelmänkir joitta ja, Drydenin katkera viha-

mies, joka teoksellaan ,,Medal of John Bayes"

(1682) vastasi siihen hyökkäykseen, minkä tiima

satiirillaan „Mac Flecknoe" oli tehnyt häntä

vastaan. S:n näytelmistä mainittakoon: tragi-

komedia ,,The royale shepherdess" (1669), huvi-

näytelmät ..The sulien lovers" (1669) ja ,,The

humourists" (1671), murhenäytelmät ..Psyche"

(1675) ja ..The libertine" (1676). Hänen huvi-

näytelmänsä antavat räikeän kuvan silloisista

oloista. E. Kr-n.

Shaftesbury [säftsbarij. 1. Anthony
Ashley Cooper, S:n jaarli (1621-83), engl.

valtiomies. S. tuli jo 18-vuotiaana parlamentin

jäseneksi, oli Kaarle I:n ja parlamentin väli-

sen taistelun alkaessa kuninkaan kannattajia.

mutta siirtyi 1044 parlamentin puolelle; liittyi

sitten Croimvelliin. mutta rupesi 1654 hänen vas-

tustajakseen ja auttoi 1660 kenraali Monkia
Stuartien palauttamiseksi. Hän nautti aluksi

Kaarle II :n suurta suosiota ja esiintyi parla-

mentissa uskonnollisen suvaitsevaisuuden puolus-

tajana. V:sta 1669 hiin oli vaikutusvaltaisin

jäsen n. s. Cabal-ministeristössä, mutta esiintyi

v:sta 1673 kuninkaan katolisten hankkeiden ja

kuninkaan veljen katolisen Yorkin herttuan vas-

tustajana. Saatuaan 1674 eron ministeristöstä

S. asettui vastustuspuolueen johtoon. S. koetti

varsinkin saada aikaan, että Yorkin herttua sul-

jettaisiin pois valtaistuimelta ja että Kaarle TT :n
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avioton poika, Moninouthiu herttua, julistettai-

siin kruununperilliseksi; oli 1681 jonkun aikaa
vankeudessa valtiokavalluksesta syytettynä ja

pakeni 1682 Hollantiin, missä kuoli. [Christien

ja Traillin kirjoittamat elämäkerrat.]

2. A n t h o n y A s h 1 e y Cooper, S :n kreivi

(1671-1713), edellisen pojanpoika, engl. filosofi,

joka varsinkin moraalifilosofian kehitykseen on
huomattavasti vaikuttanut. S. sai kasvatuksensa
Locken ohjauksen mukaan ja omaksui jo nuo-

rena suuressa määrin antiikkisen sivistysihan-

teen. Pitkillä matkoilla Ranskaan ja Italiaan

hän hankki itselleen ihmis- ja maailmantunte-
musta sekä taiteenymmärrystä. Niin valmistu-

neena hän kokonaan antautui vapaaksi kirjaili-

jaksi, ollen muutamia vuosia alihuoneen jäsenenä.

Useimmat kirjoitelmansa S. itse 1711 kokosi
3 osaa käsittäväksi kokoelmateokseksi, joka jul-

kaistiin „Characteristies of men, manners, opi-

nions, times" nimisenä 1711-14. Tärkeimmät
näistä tutkimuksista ovat .Jnquiry concerning
virtue and merit" ja ,,The moralists". Varsin
paljon luetuiksi ovat myöskin tulleet >S:u ..Let-

ters to a young man at the university", joissa

kirjeissä hän nimenomaan arvostelee kunnioit-

tamansa opettajan, Loeken oppia synnynnäisten
aatteiden olemattomuudesta.

S :n yleistä maailmankatsomusta määrää sopu-

sointuisuuden, harmonian aate. Kokonaisuuden
kannalta katsottuna ei maailmassa ole mitään
onnettomuutta eikä pahaa, vaikka äärellisyyteen

rajoittuva ymmärrys kyllä tajuaa monet todelli-

suuden yksityiskohdat epätäydellisiksi. Histo-

riallista kristinuskoa S. ankarasti arvosteli kat-

soen sen opettavan, että ihminen vain haudan-
takaisen palkan tai rangaistuksen takia voi

elää hyveellisenä. Siveellisesti ala-arvoinen on
se ajatus, että hyve vaatii palkkaa; se sisältää

palkan omassa itsessään. Myöskin 3 :n siveys-

opissa sopusointuisuus on johtavana aatteena.

Tunteiden ja viehtymysten sopusuhde on siveelli-

syyden olemus. Tunteita on kolmea eri lajia:

1) itsekohtaiset. 2) sosiaaliset 1.. niinkuin S.

sanoo, ,,luonnolliset" ja 3) ,,luonnottomat" tun-

teet, sellaiset, jotka eivät kohdistu omaan eikä

toisen etuun (esim. pahansuonti, raakamielisyys).

Siveellisyys on siinä, että luonnottomat tunteet

puuttuvat ja sopusuhde vallitsee itsekohtaisten

ja toisten onneen kohdistuvien tunteiden välillä.

S:n siveysopilla on esteettinen sävy. Mutta hän
tahtoo kuitenkin sielutieteellisessä tunteiden erit-

telyssään edellämainittujen tunteiden lisäksi

vielä ottaa huomioon sellaiset tunteet, jotka

perustavat ihmiselle ominaisen ,,moraalisen
aistin" (moral sense). Ihmisellä on näet vielä

neljäs laji tunteita,, ratsionaaliset 1. refleksi-

tunteet, s. o. ne tunteet, jotka kohdistuvat itse

tunteisiin ja ikäänkuin niistä itsetietoisuudessa

heijastuen ilmenevät mieltymyksinä myötätun-
non, ystävyyden, kiitollisuuden y. m. tunteisiin

tekojen vaikuttimina ja mielipahan tunteina
päinvastaisia tunteita kohtaan. Nämä järkeen
ja itsetietoisuuteen liittyvät tunteet voivat antaa
lisätukea ihmisen siveellisille pyrkimyksille,
sikäli kuin erittäinkin itsekohtaisten ja sosiaa-

listen tunteiden sopusuhteen saavuttamiseksi
sellainen lisätuki on tarpeen. Näissä sielutie-

teellisissä siveellisen tietoisuuden erittelyissään,

joita monet engl. moraalifilosofit ovat hartaasti

jatkaneet, S. näyttää panevan pääpainon siveel-

lisiin tunteisiin antaen siveelliselle harkinnalle

vain toisarvoisen aseman. [Rand, ,,Life, unpub-
lished letters and philosophical regimen of A.,

earl of S." (1900) ; Whewell, ,,History of moral
philosophy in England".] Z. C.

3. A n t h o n y A s h 1 e y Cooper, S :n jaarli

(1801-85), engl. filantrooppi ; oli v:sta 1826 ali-

huoneen, v:sta 1851 ylihuoneen jäsenenä; har-

rasti suurella innolla työväen olojen paranta-
mista toimien m. m. parlamentissa uusien työ-

väensuojeluslakien aikaansaamiseksi
;

pääasialli-

sesti hänen ponnistuksillaan saatiin ,,kymme-
nen tunnin laki" perilleajetuksi 1847. Oli evan-
kelisen puolueen johtaja Englannin kirkossa,

pipliaseuran ja evankelisen allianssin esimies.

J. F.

Shag [säg] (engl.) 1. s a g i, huonekalukan-
kaaksi valmistettu tiheä villaplyysi.

Shalii ks. Ö a a h i.

Shähnäme ks. S a h n ä m e.

Shakers [seikorz] 1. shakin g-q u a k e r s

(,,vapisijat"), kveekareista 1747 Manchesterissä
haarautunut ja Pohjois-Ameriikkaan siirtynyt

lahko, jonka ensimäisen seurakunnan (Water-
vlietissä New Yorkissa) perustaja ja erikoisluon-

teen antaja on Anna Lee (n. s. ,,Anna äiti", ko-

toisin Manchesterista, k. Ameriikassa 1784). S:n
käsityksen mukaan on Anna Lee toinen Eeva, joka
on tullut vapahtamaan naissukua. Seurakunnan
keskuksena on ,.Libanonin vuori" New Yorkin
valtiossa. Luonteenomaisena piirteenä on seli-

baatti ja omaisuudenyhteys. Kokouksissaan he

tekevät tanssia muistuttavia ruumiinliikkeitä.

Itse he nimittävät itseään ,,Kristuksen toiseen

tulemiseen uskovien seuraksi" t. ,,millenniumkir-

koksi". ' [Mac Lean, ,,Bibliography of shakerlite-

rature" (1905).]

Shakespeare (Shakespere
William (1564-1616), Englannin
kirjallisuuden suurin näy-

telmäkirjailija, polveutui

vapaasta talonpoikaissu-

vusta War\vickista. Hänen
elämäkerrastaan ovat tie-

dot hyvin niukat ja häi-

lyvät, ja ne perustuvat

enimmäkseen epämääräi-
siin ja harvoihin suulli-

siin perintätietoihin, hänen
teostensa nojalla tehtyihin

olettamuksiin ja teksti-

kriitillisiin johtopäätel-

miin, tai uutterain ja pe-

rinpohjaisten arkistotutki-

musten antamiin vähäpä-
töisiin tiedonsiruihin. Ru-
noilijan isä John S. muutti
Stratford an Avoniin n.

maanomistajana, hansikkaantekijänä, villakaup-

piaana ja teurastajana, vaurastuen sekä aineel-

lisesti että arvossa niin, että hän peräkkäin ko-

hosi valamieheksi, raatiherraksi, rauhantuoma-
riksi, jopa kaupungin ylivoudiksi, joutuen kui-

tenkin lopulta aineelliseen ahdinkotilaan. S :n

syntymäpäivänä pidetään hänen hautakivessään
olevan kirjoituksen mukaan 23 p. huhtik. (van

haa lukua) 1564. Lapsena hiin kävi luultavasti

jonkun verran Stratfordin latinakoulua. Hänen

[seikspli],

maailman-

(S.H.) William Shakespeare.

1551, toimien siellä
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näytelmissään tavattavien lukuisten ja täsmäl-
listen juridisten lauseparsien nojalla on päätelty

hänen nuoruudessaan toimineen kirjurina jolla-

kin lakimiehellä. Lopulla vuotta 1582 S. meni
naimisiin häntä S vuotta vanhemman, varak-

kaan maatilanomistajan tyttären Anna Ilatha-

\vayn kanssa. Noin v. 1585 S. lienee jättänyt

kotikaupunkinsa ja lähtenyt onneaan etsimään
Lontooseen. Vaikuttimena tähän siirtymiseen

esitetään milloin hänen taloudellinen ahdinko-
tilansa, milloin perintätietojen mukaan hänen
luontainen mielenkiintonsa runouteen ja näy-

telmätaiteeseen, joille hän toivoi otollisempaa

maaperää pääkaupungissa, milloin taas selitetään

sen aiheutuneen siitä, että hän pakeni syytettynä
tilanomistaja Thomas Lucyn tiluksilla harjoite-

tusta salametsästyksestä. Lontoossa S. todennäköi-
sesti kohdakkoin liittyi jäseneksi Leieesterin krei-

vin suojeluksessa toimivaan näyttelijäjoukkoon,
joka 1575 oli rakentanut Blaekfriarsin teatterin.

ja josta näyttelijäkunnasta Jaakko I :n valtaistui-

melle noustua 1603 tuli kuninkaan näyttelijä-

seurue. V. 1599 rakennettiin tätä joukkueita
varten Globe-teatteri Thamesin rannalla olevaan
esikaupunkiin. S. toimi tässä seurueessa sekä näyt-

telijänä että näytelmäkirjailijana, jona hän pian
saavutti siksi suurta huomiota, että jo v. 1592
kuoleva näytelmäkirjailija R. Greene puhuu ka-

teudella hänestä, että hän kujn mikäkin .näyt-
tämön tärisyttäjä" (shakeseene) luulottelee jo

muka voittaneensa kaikki kilpailijansa. S :n kir-

ja ilemisen varassa vaurastuikin Globe-teatteri

pian Lontoon suosituimmaksi teatteriksi, ja yhä
kasvavilla voitto-osuuksillaan S. osteli taloja

Stratfordissa varaten itselleen ja perheelleen yhä
vaurastuvan aineellisen aseman. Vuosisadan vaih-

teessa hänet jo mainitaan Englannin suosituim-
pana ja parhaimpana näytelmäkirjailijana, ja

tämä suosio pysyy elävänä ja ehtymättömänä,
kunnes heräävä ja leviävä puritaaninen ajatus-

suunta koko näytelmätaiteelle vihamielisenä uur-

taa maaperää tiiltäkin suosiolta. V. 1613 sattu-

neen Globe-teatterin palon jälkeen S., toteuttaen
luultavasti jo aiemmin haudotun ajatuksensa
siirtyy kotikaupunkiinsa Stratfordiin viettämään
viimeisiä ikävuosiaan, kuollen siellä 23 p. huhti-

kuuta 1616. Hänet haudattiin Stratfordin kirk-

koon. — S. alkoi näyttämöllisen kirjailijatoi-

mensa nähtävästi muodostelemalla varhaisempia
eri tekijäin sekä historiallisia että huvinäytel-
miä seuruetta varten, johon hän kuului. Hänen
eri teostensa ilmestymisaika on hyvin epämää-
räinen, ja perustuu niiden aikamäärittely enim-
mäkseen tyyli- ja sisältökriitillisiin johtopää-
telmiin. Yleispiirteittäin on hänen näyttämö-
kirjallinen kellityksensä todennäköisesti ta ilah-

tunut siten, että hän alkuaikoinaan kirjoitet-

tuaan liehakoivia huvinäytelmiä kuten „Comedy
of errors" (Kairauksia), ,,The two gentlemen of

Verona" (Kaksi nuorta veronalaista). ..The tam-
ili" of the shrew" (Kuinka äkäpussi kesytetään),
„Love's labour's lost" (Turhaa lemmen touhua),
vertatihkuvan murhenäytelmän ..Titus Androni-
eus", ja aloittelevia historiallisia näytelmiä kuten
..King Henry VI, first, second, third part" (Kunin-
gas Henrik YT, 1-3 osa); ..King John" ( Kuningas
Juhana), ..King Richard III" (Richard III) , kehit-

tyy näistä kirjoittamaan alkavan miehuusaikansa
riemukkaan kevyet ja väkevöityvää inhimilli-

syyttä uhkuval huvinäytelmät, kuten „The mer-
chant of Yeniee" (Venetsian kauppias), ,.A mid-
summer nightfs dream" (Kesäyön unelma). ,,All's

\\ell, that ends \vell" (Loppu hyvä. kaikki hyvä),
„Much ado ahout nothing" (Paljo melua tyhjästä)

,,T\velfth night" (Loppiaisaatto). ,.The merry
vvives of YVindsor" (Tloiset VYindsorin rouvat),

ja näihin läheisesti liittyvän tummanhehkuvan
ja elämänriemuisan murhenäytelmän „Romeoand
Juliet" (Romeo ja Julia) sekä Englannin histo-

riaa esittävien kypsempien näytelmiensä komean
sarjan ..King Richard II" (Richard II), ..King
Henry IV, first and second part" (Henrik IV.
1-2 osa), ..King Henry V" (Henrik V), „King
Henry VIII" (Henrik VIII). Yhä paisuvampana
oli näissä sekä huvinäytelmissä että historialli-

sissa kappaleissa tuntunut traagillisen elämän-
tunnon tumma aallonkäynti, ja niinpä seuraa-
vatkin näitä kappaleita S:n miehuudenajan ja

koko näytelmäkirjallisuuden traagilliset suur-
luomat ,.Hamlet" (1604), ..Othello", „KingLear"
(Kuningas Lear), „Macbeth", ..Julius Caesar",

..Antony and Cleopatra" (Antonius ja Cleopatra),
,,Timon of Athen" (Timon Ateenalainen), ,.Co-

riolanus". Näitä säestävät sävyllään tummem-
mat ja raskastuntoisemmat huvinäytelmät sel-

laiset kuin ..As you like it" (Miten haluatte).

,,Measure for measure" (Verta verrasta), sekä
puoliksi huvi- puoliksi murhenäytelmä ..Troilus

and Cressida" (Troilus ja Cressida). Kirjailija-

toimintansa loppupuolella S. viileytyy satunäy-
telmien terheniseen syvämieliseen runouteen kir-

joittaen ,,The \vinter's tale" (Talvinen tarina),

„Cymbeline", sekä näytelmäkirjailemisensa iha-

nan epilogin ,,The tempest" (..Myrsky), jolla hän
kuten Prospero luovuttaa käsistään runoutensa
lumovaltikan. — Sitäpaitsi pidetään ..Pericles"

draamaa ainakin osittain S:n tekemänä. —
Nämä näytelmät ovat enimmäkseen rakennetut
aikaisempien näytelmien pohjalle tai muiden
lähteiden mukaan. Niinpä on Holinshedin kro-
nikka antanut hänelle aiheet hänen Englannin
historiaa esittäviin näytelmiinsä, sekä Kunin-
gas Leariin, Macbethiin ja Cymbelineen; hänen
antiikkisia aiheita käsittelevät näytelmänsä ovat
etupäässä ammennetut Plutarkhoksen elämäkerta-
kuvauksista, jotka Sir Thomas Northin kääntä-
minä olivat ilmestyneet englannin kielellä ; ita-

lialaisista novelleista hän on saanut aiheet Venet-
sian kauppias, Romeo ja Julia, Paljo melua tyh-
jästä, Loppu hyvä. kaikki hyvä. Loppiaisaatto

y. m. näytelmiin, samaten kuin hänen kaikille

muillekin uäytehnilleen on tavattu lähteitä ja esi-

kuvia ajan vilkkaassa ja runsaassa näytelmä- ja

novellikirjallisuudessa. Hän ainoastaan järjeste-

lee ja muuttelee aiheitaan, muokkaillen ja kehi-

tellen niitä näyttämön vaatimusten mukaisiksi,
mutta samalla valaen niihin kaikkiin valtaisen

kaunopuheisuutensa hurman ja kultaisen kuva-
rikkauden sekä elämännäkemyksensä syvän inhi-

millisyyden, paisuttaen siten niistä ne runouden
ja mielikuvituksen tenhoilmestykset, lommoisina
ne jälkimaailmalle esiintyvät. S:n lähin näy-
telmäkirjallinen edeltäjä ja henkinen herättäjä

on Christopher Marlo\ve, joka loi englantilaisen

historiallisen murhenäytelmän ja jonka titaa-

nisi;! voimatyyliä S. kehitteli syvempään inhi-

millisyyteen ja lämpöisempään luonnollisuuteen,

samalla kuin hiin kehitteli täydellisyyteensä
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Marlo\ve'n englantilaiseen näytelmäkirjallisuu-

teen vakiinnuttaman jambisen silosäkeen (blank-

verse). Erikoisleiman S:n näytelmärunoudelle
antaa hänen kuvakielensä värikäs yltäkylläisyys :

hänen henkilönsä niin huvi- kuin murhenäytel-
missä tulkitsevat tunteensa ja mielialansa tyh-

jentymättömällä kuvarikkaudella. Ja yhtä rikas

on S:n ihmisnäkemys. Mikä ihana ja vaihte-

leva sarja mitä moninaisimpia naisluonteita,

joille kaikille on yhteistä vain sanoin kuvaa-
maton naisellinen sulo, mikä runsaus rehevän
koomillisia ihmisilmestyksiä, mikä määrä kohta-

lon ikivallan alla särkyviä, kärsimyksissään jär-

kyttävään suuruuteen kasvavia ihmisvaiheita.

Huvinäytelmissä) valoisan keveissä, runsaissa, re-

hevissä kuin keväinen luonto, murhenäytelmissä,
joissa elämän ankaruus ja ongelmallisuus saa
jähmetyttävän ilmaisunsa, ja näiden molempain
ohella kappaleissa, joissa onnesta raskaat mieli-

alat sulosanaisina ja kuumanhehkuvina väreile-

vät ja vellovat, kaikissa näissä S. antaa yhtä
runsaasti ja auliisti rikasta itseään. Ja niinpä
sama henki, joka on luonut ikuisen Falstaffin

ehtymättömästä kumpuavine iloisuuksineen, neu-

vokkuuksineen, mehevyyksineen, tai pimeästi ka-
talan ja kovan Jagon, tai joka on haahmoitellut
viattoman alttiin Desdemonan ja kuumaverisesti
puhtaan Julian, sama henki on aarteistostaan

lahjoittanut ihmiskunnalle myöskin sielunsa on-

gelmien verkossa nääntyvän Hamletin, kunnian-
himonsa mustiin syvänteihin takertuvan Mac-
bethin, kohtalonsa tyrmistävässä kovuudessa vai-

keroivan Learin, miehekkään Othellon, joka sor-

tuu oman kuumaverisen kuntoisuutensa uhrina.
— Näytelmiensä ohella S. on kirjoittanut kauno-
puheiset ja värikylläiset lyyrilliset kertovat ru-

noelmat ,,Venus and Adonis" (1593) ja „Lucrece"
(1594) sekä 1609 ilman S : n toimenpidettä jul-

kaistun sonettikokoelman. Tämä väkevästi per-

soonallinen sonettikokoelma, jossa S:n mieskoh-
taiset mielialat suorimmin ja, välittömimmin
ovat ilmaistut, on antanut aihetta hyvin monen-
laisiin selityksiin ja olettamuksiin S:n elämän-
vaiheisiin nähden, ja sonettien peitettyjen viit-

tauksien avulla on koetettu selvitellä S:n hä-

mäiään jääneitä persoonallisia suhteita. — S.

joutui 17:nnellä vuosis. Englannin vallankumouk-
sen myrskyissä osittaiseen unhotukseen, mutta
vähitellen hänen maineensa kuitenkin alkoi kas-
vaa, aluksi Englannissa, ja sitten 18:nnella vuosis.

varsinkin Saksassa, jossa ,,Sturm und Drang"-
kauden henkinen elpymiskansi, samoinkuin ro-

mantiikan herääminen hyvin suuressa määrässä
tapahtuivat S:n hengessä ja välittömän vaiku-
tuksen alaisina. Saksa onkin englanninkielisen
maailman ohella omistanut S:n melkein kuin
omaksi kausallisrunoilijakseen, varsinkin sen-

jiilkeen kuin A. W. Schlegelin kuuluisat ja mes-
tarilliset käännökset lopullisesti koteuttivat hä-
nen teoksensa Saksan kirjallisuuteen. 19:nnellä
vuosis. vihdoin S;n nimi on levinnyt koko sivis-

tyneen maailman tietoisuuteen uudemman kir-

jallisuuden suurimpana runoili janimenä. — S:n
eläessä ilmestyi hänen näytelmistään ainoastaan
noin puolet painosta, ja nekin useimmat ainoas-
taan yritteliäiden kirjankustantajien näpistely-
painoksina. V. 1623 ilmestyi kahden Blackfriars-
teatterin näyttelijän, Hemingen ja Condellin toi-

mesta ensimäiuen painos S:n koottuja näytelmiä.

Tälliin n. s. foliopainokseen eivät kuitenkaan si-

sälly kaikki S:n näytelmät, ja mukaan otetutkin
ovat usein suoraan ja korjaamattomina painetut
hyvin turmeltuneista teatterikäsikirjoituksista

tai epäluotettavista erikoispainoksista, joten

painos on hyvin epätäydellinen. Foliopainos il-

mestyi uudelleen 1632, 1661, 1685. Myöhemmin
ovat etenkin Rowe (1709 ja 1714), Pope (1725),

Samuel Johnson (1765 ja 1768), Malone (1790).

Read (1793) y. m. tekstikriitillisesti parantaneet
ja uusineet alkuperäisen foliopainoksen tekstiä.

V:een 1862 oli jo ilmestynyt 262 painosta S:ii

teoksista. Uudemmista painoksista ovat arvossa-
pidetyimpiä Knight, ,,Pictorial edition" (1838-43).

Collier (1842-44), Delius (1854-60), Halli\vell

(1852-65), Dyce (1857), Clark, Glower and
Wright (1863-66), Hudson (1881), Aldis, „The
Cambridge S.", Craig, „The Oxford S.", Gollancz,

-,The Temple S.", Bullen (1907), Lee, „The
Caxton S." (1910). — Käännöksinä ovat S:n
näytelmät ilmestyneet melkein kaikilla sivistys

kielillä. Ruotsiksi ne ovat ilmestyneet C. A. Hag-
bergin nerokkaasti tulkitsemina. Suomeksikin
ovat S:n kaikki 36 näytelmää kokonaisuudessaan
käännettyinä Paavo Cajanderin suurenmoisena
elämäntyönä ; hänen käännöksensä on antanut
näille näytelmille suomeksikin niiden alkuperäi-
sen, elokkaasti rikkaan, vuolaan ja kuvatuoreen
sekä näyttämöllisesti niinhyvin tarmokkaan ja

sattuvan kuin upean ja juhlivankin kieliasun.

Paavo Cajanderin ,,Runoelmissa" on sitäpaitsi jul-

kaistu n. 30 :n S :n sonetin suomennos. — [Elämä-
kertoja ja kirjallisuutta: Drake, „S. and his ti-

mes" (1817); Haylitt, ,,Characters of S:s plays"

(1817) ; Campbell, ,,Life and writings of S."

(1838); Coleridge, „Notes and lectures of S."

(1849); Halliwell, „Life of S." (8:s pain. 1889);

Guizot, ,,S. et son temps" (1852); Ulrici, „S:s
dramatische Kunst" (3:s pain. 1868); Gervinus,
,.S." (4:s pain. 1872); Bohn, ..Biography and
Bibliography of S." (1863); Sckiick, ,.S." (1883);
Brandl, .,S." (1894); Brandes, „S." (1896):

Raleigh, ,.S." (suom. 1908); Harris, ,,The man S."

(1909), Sidney Lee. „A life of S." (9 :s pain.

1909); Mrs Jameson, ,,S:s female characters"

(1833); Walker, „S:s versification" (1854);

M. V. Erich, ,,W. Shakespeare", elämäkerta

(1916); Lamb, ..Shakespearen satuja" (1884);

Macleod, ..Shakespeare nuorisolle" 1 (1905) ;

Emerson. ,,Ihmiskunnan edustajia" (kirjoi-

telma S:stä). S. -tutkimuksia ovat julkaisseet

Shakespeare society (1841-53), New Shakespeare
society (1873-96). Deutsche Shakespeare-Gesell-

schaft (»Jahrbuch" 1-39, v:sta 1864).] — B acon-
Shakespear e-k y s y m y s. Edellyttäen, että

on ollut mahdotonta „oppimattoman" S:n luoda

hänen nimellään kulkevat näytelmät, ovat etu

päässä eräät ameriikkalaiset kirjoittelijat esittä-

neet väitteen, että S. muka ei ole näytelmien
varsinainen kirjoittaja, vaan Francis Bacon.

Koko kysymystä, huolimatta sitä käsittelevästä

laajaksi paisuneesta kirjallisuudesta, on kuiten-

kin pidettävä vain aiheettomana ongelmoitscini

sena. Baconin henkinen olemus ja kirjoitustapa

eivät anna vähintäkään tukea koko otaksumalle,

että hiin olisi näytelmien kirjoittaja, — vrt.

Englannin kieli ja kirjallisuus.
N ii y tel m iirunnu s, II a m 1 e t. V. K-i.

Shakespeare fUcilcspijJ, William (s. 1849).
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engl. säveltäjä. Bennettin ja Keinecken oppilas.

Toimi jo 13-vuotiaana urkurina Lontoossa, sit-

temmin v:sta 1878 laulunopettajana ja (1880-86)

orkesterinjohtaja na Lontoon musiikkiakatemiassa.
Sävelsi sinfonioja y. in. -Julkaisi laulunopetus-

opin (1900-01). /. K.

Shalottensipuli ks. g a 1 o 1 1 e n s i p u 1 i.

Shamaani ks. S a m a a n i.

Shampooing [sämpu'irj] (engl.), kylvynjälkei-

neii ruumiinhieronta; liiustenalaisen päänihon
huuhtominen, hieronta ja peseminen saippua-

vedellä.

Shanghai ks. g a n g h a i.

Shannon [sanan], Irlannin pääjoki, alkaa
Poli jois I rlannissa. Cuilcagh-vuoristossa n. 50 km
I »onegal-lahdesta. virtaa Lough Allen-jiirven kautta
jatkaen sitten matkaansa yleensä viehättävien

maisemien halki eteläistä pääsuuntaa ja kulkien

suurien Lough Ree- ja Lough Derg-järvien kautta,

kääntyy Limerickin yläpuolella länteen, laskee

Limerickin alapuolella 110 km pitkän, suussa

15 km leveän .sinilahden kautta Atlantin valta-

mereen: 368 km, vesialue 15,695 km*-. Kuljet-

tava muutamia koskia kiertävien kanavien avulla

pikkualuksilla Lough Alleniin, suurilla aluksilla

Limerickiin (jossa vuorovesi vielä tuntuu) asti.

Kanavayhteydessä Dublinin kanssa. Suurimmat
lisäjoet Boyle ja Suck oik., Inny, Brosna ja

Maigue vas. Kalarikas; varsinkin lohikalastusta

urheilijat paljon harjoittavat.

(E. E. K.)

Shantung ks. s a n t u n g.

Shaping-kone ks. II ö y 1 ä kone.
Shatt-el-Arab ks. S a t-e la r a b.

Shaw [söj, Albert (s. 1857), amer. sosiaali-

])olitikko; perusti yhdessä W. T. Steadin kanssa
aikakauskirjan ..American monthly review of re-

vie\\s". teoksia: „lcaria, a chapter in the his-

tory of eommunism" (1884), ,,Municipal govern-
infiit in Great Britain" (1895), ..Municipal go-

vernment in Continental Europe" (1895), ,,Poli-

tieal problems of american development" (1907).

Shaw [söj, Bernard (s. 1856), irl.-engl.

kirjailija, etevin nykyaikaisista engl. näytel-

mänkirjoittajista. S., joka aluksi ei saavut-
tanut menestystä kaunokirjallisilla teoksil-

laan, yhtyi 1884 ,.Fabian
society" nimiseen sosia-

listiseen seuraan ja toimi

sen hyväksi sekä pitä-

mällä puheita että julkai-

semalla kirjoitelmia (..Fa-

bian essays"). Sen jäl-

keen hän toimi musiikin-

ja kirjallisuudenarvosteli-

jana useissa Lontoon leh-

dissä, vaikuttaen suuresti

varsinkin \Yagnerin ja

Ibsenin tunnetuksi teke-

miseen ja ymmärtämiseen
Englannissa. Hänen ar-

vostelutoimensa tuloksia

ovat ,.The quintessence

of Ibsenism" (1891) ja

perfeci Wagnejite" (1898). Ensimäisen
näytelmänsä S. kirjoitti jo 1885. ja sitä on sit-

ten seurannut kokonainen sarja. Nämä humoris-
tiset, osittain varsin purevaa satiiria sisältävät

näytelmät, joissa hän ivaa Englannin oloja ja

piintyneitä ennakkoluuloja, ovat saavuttaneet toi-

selta puolen suurta suosiota, toiselta paljon

paheksumista ja tehneet hänen nimensä tunne-

tuksi kaikkialla Euroopassa. Ensi sijassa ovat

mainittavat : ..Wido\vers' houses" (1885), „The
philanderer" (1893), „Mrs Warrens's profession"

(1893), „Arms and the mau" (1894; suom.
..Sankareita"), ,,Candida" (1894; suom.), ,.The

mau of destiny" (1895), ,,You never can

teli" (1896; suom.), jotka sittemmin julkais-

tiin kokoelmassa ,,Plays
;

pleasant and un-

pleasant" (2 nid. 1898). ,,The plays for puri-

tans" (1900) sisältää näytelmät ..The deviPs

disciple", „Ca3sar and Cleopatra"; ..Captain

Brassbound's Conversion". Sen jälkeen sen

rasivat : ...Man and superman" (1903; suom.),

„The admirable Bashville" (sam. v.), ,,John

BulPs other island" (1904), .Alajor Barbara'*

(1905), ,,How he lied to her husband" (sam. v.).

,,The doctor's dilemma" (1906), ,,Getting mar-
ried" (1908), ,,The showing up of Blanco Posnet"

(1909), „Fanny's first play" (1913) ja ..Pygnia-

Iion" (1914; suom.). S:n yhteiskunnallisista kir-

joitelmista mainittakoon: „Socialism for millio-

naires" (1901), „The common sense of municipal

trading" (1904), „Fabianism and the fiscal

question" (sam. v.). H. Kr-n.

Shaw [söj, R i c h a r d Norman (1831-1912),

engl. arkkitehti, uudenajan porvarillisen kodin

rakennustaiteen uranaukaisijoita, opiskeli Lon-
toossa klassikko Burnin luona ja akatemian kou-

luissa, sittemmin, ulkomaanmatkoiltaan palat-

tuaan (1857), 3 vuotta gootikko Streetin luona.

P. "VVebbin ja E. Nesfieldin ohella S. on 1800-lu-

vulla ensimäisiä, joka akateemisesta tyylipakosta

vapautuen palaa takaisin kotimaisiin rakennus-
traditsioneihin ottaen lähtökohdakseen korutto-

man yksinkertaiset maalaistalot (cottages) kor-

keine savupiippuineen ja päätyineen, sileine tiili-

seinineen, leveine ikkunoineen y. m. maalauksel-

lisine, kodikkaine aiheineen. S:n taiteen ydin-

kohtana ovat suurehkot ja keskikokoiset maalais-

talot (Leyes Wood 1867, Lo\vter Lodge 1873, Ad-
cote, Cragsiden linna y. m.) ; New Zealand Cham-
bers Lontoossa (uloke-ikkunoineen fasadipilarien

välillä) ratkaisee modernin liiketalon problee-

min: tyypillisiä ratkaisuja keskisäädyn koti saa

Bedford Parkin huviloissa; parhaimpana S:n
työnä pidetään New Scotland Yardin (Lontoon

pääpoliisin) taloa. Huomattavia kohtia S:n ra-

kennuksissa ovat. talon keskushalli ulkoseinään

sijoitettuine kotiliesikomeroineen. fasadien tiili-

aine Hiileen veistettyine ornamentteineen) ja ik-

kuna-arkkitehtuurin kehittäminen. U-o N.

Shawl [sälj, saali, alkuaan persialainen nimi-

tys, jota käytettiin pään ympäri turbaanin ta-

voin kääritystä tai vyötäiden ympäri kiinnite-

tystä vaatekappaleesta. S. oli pitkä ja kapea.

Kun tämä s. vähän ennen Ranskan vallan-

kumousta naisten vaatekappaleena tuli muotiin,

olivat ne joko kasmiria tai silkkiä ja niitä käy-

tettiin hartiavaippoina. Nelikulmainen vaippa

taitettiin kolmikulmaiseksi. jolloin se mukavasti
peitti selän, hartiat sekä etupuolen ruumiista.

niin että suipot kärjet ulottuivat jalkoihin

saakka. Kasmiri-s:t tulivat yleisiksi n. 1820 ja

ne olivat korkeassa hinnassa, joten niitä ruvet-

tiin valmistamaan Ranskassa. Nämä n. s. rans-

kalaiset s:t eivät kuitenkaan kyenneet hienon
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<lessa kilpailemaan oikeiden itämaisten kanssa.

Nelikulmaisessa muodossaan s:sta tuli naisen ar-

vokkuuden merkki ja nuoret tytöt saivat sen ta-

vallisesti ensi ehtoolliskäyntiin. Nämä suuret s:t

ovat jo kauan sitten lakanneet kuulumasta muoti-

puvustoon ; niiden sijalla ovat ohuet, eritoten ja-

panilaismalLset pitkät ja kapeat hartiavaipat sil-

loin tällöin olleet käytännössä.

Sheboygan [sebo'i(j9nJ, kaupunki Yhdysval-

loissa, Wisconsinin valtiossa, S. -joen suussa

Michiganin-järven länsirannalla 100 km Mil-

waukeesta pohjoiseen; 26,398 as. (1910), suu-

reksi osaksi saksalaisia, paljon myös kreikka-

laisia. — Liittorakennus, Carnegie-kirjasto. Har-
joitetaan suurta huonekalu-, nahka- y. m. teol-

lisuutta (valmistusarvoltaan 1909 58,5 milj. mk.,

josta n. 2
/5 tuli huonekalujen osalle) ja vilkasta

kauppaa (juustoa, kivihiiltä, suolaa y. m.). Hyvä,

6 m syvä satama. — Ensimäinen kauppapaikka
S. -joen suuhun per. 1820.

Sheerness [stenes], lujasti linnoitettu satama-

kaupunki Kaakkois-Englannissa Kentissä, Tha-

mesin sinilahden etelärannalla, Medway'n suussa

S h e p p e y'n s a a r e n (91 km 2
)
pohjoiskärjessä;

18,179 as. (1901). — Hallituksen sotalaiva-

varikko-, veistämö, korjauspaja, 5 kuivaa ja pari

uivaa telakkaa, niissä kaikkiaan 2,500 työmiestä.

Sotalaivaston asemapaikka. — Asukkaat harjoit-

tavat osterinpyyntiä ja kalastusta. — Hollannin

laivasto valloitti S:n de Ruyterin johdolla 1667.

Sheffield [sefildj, kreivikunnan muodostava
kuuluisa teollisuuskaupunki Keski-Englannissa,

Yorkin West Ridingissa, Penninin-vuorten itä-

rinteellä Ouseen laskevan Donin varrella, usean

pikkujoen suussa, tärkeiden ratojen risteyksessä;

471,662 as. (arv. 1913), suuruudeltaan Englannin
kuudes kaupunki. — Donin laaksossa oleva S:n
pääosa on melkein alituiseen sakean savuverhon
peitossa; uudemmissa, laakson rinteille kasva-

neissa esikaupungeissa on ilma raikkaampaa.
Mainittavia rakennuksia: St Peter-kirkko (1300-

1400-luvuilta, uusittu 1876-80), Cutler's hali, mel-

kein puolen S:iä omistavan Norfolkin herttuan

Manor house, kaupungintalo, viljapörssi, kauppa-
halli, Royal-teatteri ; kasvit, puutarha. — Yli-

opisto (2,220 yliopp. ja 151 op. 1913-14) muodos-
tettu tehtailija Mark Firthin 1879 perustamasta
Firth collegesta, Wesley college, teknillinen

koulu, ateneum, yleinen museo, Ruskinin museo,
maalauskokoelma, kirjasto (per. 1777), useita

teattereita y. m. Piispanistuin. — S. on jo

vanhastaan mainio teräs- ja rautateollisuudes-

taan, etenkin hienotaetuotteistaan, jotka tunnet-

tiin ainakin jo 1300-luvulla. Ammattialan etuja

valvoo 1624 per. Cutler's company (veitsiseppäin

ammattiyhdistys). Muita teollisuudenhaaroja:

nahka-, puku-, huonekalu-, polkupyöräteollisuus.

Kauppa huomattava. Läheisyydessä useita kivi-

hiilikaivoksia. — S:n taloudellinen kukoistus-

kausi alkoi 1700-luvulla, senjälkeen kun 1740

S :ssä oli ruvettu käyttämään valuterästä.

E. E. K.
Sheikki ks. >s e i k k i.

Shekki ks. Sekki.
Shellakka ks. g e 1 1 a k k a.

Shelley [seli], Percy Bysshe (1792-1822),

engl. runoilija, synt. 4 p. elok. 1792 Field

Placen herraskartanossa Sussexissa. Jo koulu-

aikana Etonissa vanhempien toverien tyrannina

(S.H.) P. B. Shelley.

herätti S:ssä vihaa kaikkea väkivaltaa ja auktori-

teetteja vastaan, ja Oxfordin yliopistossa luonnon-

tieteellisten opintojensa
yllyttämänä hän julkaisi

nuorekasta intomielisyyttä
kuohuvan kirjoituksensa

„Necessity of atheism".

jonka johdosta hänet kar-

koitettiin yliopistosta. Jo
19-vuotisena hän nai sisa-

rensa koulutoverin Harriet
YVestbrookin vapauttaak-
seen hänet kodin ikeen

alta. Silloin S- rikkoi vä-

linsä sekä omaisiensa että

seurapiirinsä kanssa ja

lähes kolme vuotta hän
vietti rauhatonta, kuljek-

sivaa elämää. Hänen avio-

liittonsa ei ollut onnellinen,

ja hän jätti vaimonsa rakastuttuaan intohimoisesti

Mary Godwiniin, engl. kirjailijan William God-
winin tyttäreen, ja matkusti hänen kanssaan Sveit-

siin. Täällä hän tutustui Byroniin, johon hän liit-

tyi lujilla ystävyydensiteillä. Palattuaan takaisin

Englantiin vaimonsa tehtyä itsemurhan hän 1816
meni naimisiin Mary Godvvinin kanssa, mutta jo

kaksi vuotta myöhemmin hän läksi jälleen isän-

maastaan katkeroituneena sen johdosta, että

tuomioistuin oli riistänyt häneltä isänoikeudet
molempiin lapsiin. Hän asettui nyt Italiaan,

mutta 8 p. heinäk. 1822 hän tapaturmaisesti
hukkui purjehdusretkellä Livornon edustalla.

Hänen ruumiinsa poltettiin ja tuhka haudattiin

Roomaan. — Lyhyen ja rauhattoman elämänsä
varrella S. ennätti sepittää joukon teoksia, joista

varsinkin hänen lyyrilliset runonsa ovat parasta,

mitä tällä alalla maailmankirjallisuudessa on
olemassa. V. 1813 hän kirjoitti ensimäisen laa-

jan runoelmansa ,,Queen Mab", jota seurasivat

Sveitsissä ollessa sepitetyt runoelmat: „Alastor"

(1815). sekä uskontoa, valtiota ja avioliittoa

vastaan sotivat teokset ,,The revolt of Islam"

(1817) ja „Rosalind and Helen" (1818). S:n rik-

kain tuotantokausi alkaa Italiassa. Runoelmas-
saan „Julian and Maddalo" (1818) hän kuvaa
ystävyyssuhdettaan Byroniin, ..The Censi" (1819)

on synkkä historiallinen murhenäytelmä, ,,Pro-

metheus unbound" (1820), tärkein hänen teok-

sistansa, on fantastinen näytelmä, jossa hän
loistavin kuvin esittää rakkauden voittoa tyran-

niuden yli, ,,Adonais" (1821) on elegia runoilija

Keats'in kuoleman johdosta. S :n lyyrillisistä

runoista ovat tunnetuimmat : ,,The sensitive

plant", „To a skylark", „The cloud'\ „Ode to

the \vest \vind". S. oli harvinaisen herkkä

runoilijasielu, mielikuvitukseltaan rikas ja tun-

nelmille altis. Luonteeltaan lempeä ja hyvä-

sydäminen, maineensa täysi vastakohta. Pikem-

min panteisti kuin ateisti, luonnon ja rakkau-

den palvelija. — S:n puoliso Mary W o 1 1-

s t o n ec r a f t-God w i n (1797-1851) on myös
tunnettu kirjailijana. Hän julkaisi S:n kootut

teokset (1839). [T. Medwin, „The life of P. B. S."

(2 nid. 1847): J. A. Symomls. ..Life of S."

(sarjassa ..English men of letters" 2 pain.

1887); E. Douden, »Life of S." (2 nid. 1886):

G. Brandes, „Naturalismen i England".]

//. Kr».
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Shemeikka ks. s e m e i k k a.

Shenandoah [senando'uaJ. 1. Joki Yhdysval-

loissa, Virginian ja West Virginian valtioissa,

Potomac-joen lisäjoki oik., alkaa North Fork ja

South Fork nimisistä lähdejoista, virtaa Blue

ridge-vuoriston Iänsijuurella kauniissa ja vilja-

vassa laaksossa koillista kohden laskien Harper's

Ferry'n kohdalla Marylandin rajalla Potomaciin;
200 km. -- Yhdysvaltain kansalaissodan aikana

S n laakso L862-65 cla päasotani^ttamoita Tais-

teltiin vaihtelevalla onnella, kunnes 1S(>.~> Sheri-

danin vihdoin lopullisesti onnistui karkoittaa
etelävaltioiden joukot sieltä. — 2. Kaupunki
Yhdysvalloissa, Pennsylvanian valtiossa. 60 km
Readingista luode-pohjoiseen; _.">.774 as. (1910),

joista paljo liettualaisia ja puolalaisia. — Yhdys-
valtain ensimäinen unieerattu kreik. -katolinen

seurakunta, liett. ja puol. sanomalehti. S. on

Pennsylvanian keskinen antrasiittialueen itäosassa

ja harjoittaa suurta kaivosteollisuutta ja kivi-

hiilikauppaa. E. E. K.

Sheraton [seratonj, Thomas (1751-1806),

engl. huonekalupiirtäjä ja taidepuuseppä (Th.

Cbippendalenin jälkeen kuuluisin). Tämä alitui-

sessa köyhyydessä elänyt taiteellinen nero oli,

huolimatta vaillinaisesta kasvatuksestaan, paitsi

taidepuuseppä myös mekaanikko, keksijä, taitei-

lija, mystikko ja uskonnollinen polemikko. S:n
toiminnasta huonekalujen piirusta jana ei tiedetä

mitään, ennenkuin hän 40-vuotiaana julkaisi en-

simäisen tätä alaa koskevan. 111 vaskipiirrosta

sisältävän teoksensa ,,The cabinet-maker and up-

liolsterer's drawing book". Vv. 1802 ja 1803 il-

mestyi ..The cabinet dietionary, containing an ex-

planation of ali the terms used in the cabiuet.

chair and upholstery branehes, containing a dis

play of useful articles of furniture''. A'. 1804 ,,Thc

cabinet-maker, upholsterer and general artists' en-

cyclopedia". Kirjat olivat etupäässä aiotut am-
mattikuntien oppaiksi. — S:n parhaimmissa
huonekaluissa on sangen itsenäinen leima, ne vai-

kuttavat kevyiltä ja siroilta ja osoittavat usein

rehevää mielikuvitusta. Englannissa vastaavat

Chippendale- ja Sheraton-tyylit "Ranskan Ludvik
XV :n ja XVI :n tyylejä, vrt. Huonekalut
ja Ludvik XI\ :n tyyli. K. S. K.

Sheridan [serid&n], Richard Brinsley
(1751-1816), engl. kirjailija ja valtiomies. Mai-
neensa S. on saavuttanut huvinäytelmillään,

joista useat ovat pysyneet meidän päiviimme
saakka teatterien ohjelmistoissa. Niistä mainit-

takoon: ,,The rivals" (1775). „The duenna"
(sam. v.), „The school of scandal" (1777; suom.
,.Parjauspesä"i. paras hänen huvinäytelmistään;
„A trip to Scarborough" (sam. v.), ,,The critic"

(1779), „Pizarro" (sam. v.). V. 1780 S. tuli

parlamentin jäseneksi ja hänen vaikutuksensa
valtiollisena puhujana oli melkoinen. Suurinta
huomiota hän herätti n. s. ..Begum speech"illään

Warren Eastingsiä (ks. t.i vastaan nostetussa

oikeusjutussa. //. AV //.

Sheriff [serif] (engl.) ks. Seriffi.
Sherlock Holmes ks. D o y 1 e, A. C.

Sherman [s&man]. 1. William Teeum-
seh S. (1820-91), amer. kenraali. Tultuaan 1840
tykistöupseeriksi S. otti osaa Floridan ja Meksikon
sotaretkiin; toimittuaan 1850-luvulla muutamia
vuosia liike- ja lakimiehenä hän tuli 1860 Loui

sianaan perustetun sotakoulun johtajaksi. Sisäl-

lisessä Sodassa, joka alkoi 1861, S. kunnostautui
monessa tilaisuudessa ja yleni kenraalimaju-
riksi; tultuaan Grantin jälkeen lännessä ole-

vien armeiain päälliköksi S. teki 1864 rohkean
retken Georgian kautta meren rannalle, kulki seur.

v. pohjoiseen päin ja pakotti lopulta kenraali

Johnstonin antautumaan; tuli 1866 kenraali-

luutnantiksi. 1869 kenraaliksi ja oli sittemmin
armeian ylipäällikkönä v:een 1884. Julkaisi

1875 muistelmia ...Memoirs"; hänen kuolemansa
jälkeen julkaistiin ,,The S. letters" ja ..Home
letters of gen. S." [Manning F. Force, ..Gene-

ral S."] -- 2. John S. (1825-1900). politikko,

edellisen veli; tuli 1844 asianajajaksi. 1855 Yh-
dysvaltain edustajahuoneeseen, 1861 senaattiin;

ajoi 1890 perille n. s. S.-billin, jonka mukaan sen

sijaan että määrätty paljous hopeaa lyötäisiin ra-

haksi, sitä oli pysyväisesti ostettava valtiorahas-

fcoon : laki kumottiin kuitenkin jo 189:5. Vv.
1897-98 S. oli presidentti Mac Kinleyn valtio-

sihteerinä (ulkoasiainministerinä). ,/. F.

Sherry [eeri] (engl.), Jerez de la Frontera
nimisen kaupungin mukaan nimensä saaneet esp.

viinit. Hienoin laji on kuiva m a n z a n i 1 Ui-

viini; ainoa punainen laji on t i n t i 1 1 a-viini.

Sherry cobbler [serikobto] (engl.), sherry-vii-

nistä valmistettu cobbler (ks. t.).

Shetlandinsaaret [setlandin-] (myös Zetland;
muin. norj. Iljaltland), Skotlantiin kuuluva
saariryhmä. Atlantin valtameren ja Pohjanmeren
välissä, koilliseen Orkney-saarista, joista S. erot-

taa 80 km leveä salmi (jossa S:iin luettu yksi

nainen Fair isle) ; saaria kaikkiaan 117. yhteensä
1.428 km3 (ilman sisävesiä), niistä vain 27 asut-

tua, tärkeimmät M a i n 1 a n d (n. 19,500 as.),

U n s t, Yell, Bressay ja W h a 1 s e y, yh-

teensä 27,911 as. (1911;' 1891: 28.711 as.). -

Geologisesti S. muistuttavat Pohjois-Skotlantia.

Rannikot tavattoman silpoutuneita, täynnä vuo-

noja, voes, yleensä korkeita, äkkijyrkkiä. Saa-
riston korkein kohta Roeness hill 450 m yi.

merenp. Ilmasto meri-ilmastoa ; v:n keskilämpö
-j- 7° C. Talvet tavattoman lauhkeat ja myrskyi-
set. V:ssa sataa n. 1,170 mm. Metsiä ei ole

ollenkaan. Vesilintumaailma sangen runsas. —
Asukkaat ovat norj. juurta, mutta jo 1700-luvun

lopulla norjan kieli ja norj. tavat olivat hävin-

neet. Kielessä kuitenkin on säilynyt paljo norja-

laisuuksia. Varhaisimmasta, piktiläisestä asutuk-

sesta kertovat linnatornit.(broch). 75 luvultaan, ja

kivikehät, kaikkiaan 5. — Elinkeinoja ovat maan-
viljelys (n. 1

/ 6 maa-alasta on viljeltyä), joka tuot-

taa ohraa, kauraa ja perunaa, kotieläintenhoito

(yli 100.000 lammasta, liki 20.000 kpl. nautaa),

josta varsinkin mainittakoon sitkeät, pienikokoi-

set, kivihiilikaivoksissa halutut hevoset (shelties),

ja ennen kaikkea kalastus, joka tuottaa suuret

määrät silliä, turskaa y. m.; kalastus oli 1700-

luvun alkuun asti hollantilaisten käsissä ja las-

ketaan heidän sillä S:n vesillä ansainneen yli

5 miljardia mk. Huomattava on villatavarain

kutominen ja myös kauppa valaanpyytäjäin sekä

vieraiden kalastajain kanssa. Säännöllinen höyry-
laivaliikenne Skotlantiin. - Hallinnollisesti S.

muodostavat kreivikunnan; pääkaupunki Ler-
«• i e k (ennen Scalloway). — S:n asukkaat kään-
nettiin kristinuskoon 500- ja 600-luvuilla

:
norj.

viikingri hävittivät saaria varsinkin 700-luvun
lopulla, kunnes Norjan kuningas Harald Kauno-
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tukka 875 liitti ne Norjaan. Sen jälkeen niiden

kohtalo on ollut sama kuin. O r k n e y-s aarten
(ks. t,).

'

E. E. K.

Shields ks. South S li i e 1 d s ja Tyne-
in o 11 t h.

Shiitit ks. g i' i i t i t.

Shilling f.iiliijj. lyhenn. 8. ja sli.. engl. hopea-

ta li a, = V20 puntaa = 12 penceä = n. 1 mk. 27 p.

Shiloh [si-], TenUesseen valtion lounaisosassa

oleva kylä. jonka luona ja 7 p. huhtik. 1862

erittäin verisessä taistelussa kenraalimajuri

Grantin johtamat unionin joukot (60,000) voit-

tivat kenraali A. S. Johnstonin komentamat kon-
federeerattujen joukot (40,000). Voittajain mies-

hukka 25,7 %, voitettujen 27 %. Johnston kuoli

saamastaan haavasta. Taktillinen arvo 0,7.

-Iskm-.

Shire ks. s i r e.

Shirley [sali], James (1596-1666), engl.

näytelmänkirjoittaja. Sepitti kaikkiaan 33 näy-

telmää, joista parhaat ovat murhenäytelmä „The
traitor" (1631) ja, huvinäytelmä „The lady of

pleasure" (1635). S. oli hyvä luonteenkuvaaja.

Elänen kootut teoksensa ilmestyivät 1833.

//. Kr-n.
Shirting [särtit]] (engl.), paitakangas, joka

kudotaan joko pituuttais- tai ristiraitaiseksi.

S :iä on monta lajia. H a r v a r d-s. on neliniitinen

toimikas, joka kudotaan verrattain tiheäksi. —
Oxforcl-s:n pohjakudos on panama (palttina,

joka pujotetaan kaksi lankaa niiteen ja kudo-
taan kaksi kudetta vireeseen). Tämä tuntuu
pehmeämmältä kuin edellinen la j i. — S e f i i r i-s.

on tavallinen kaksiniitinen, mutta ohuemmista
ja paremmista langoista kuin edelliset. — Sa-
liin i-s. on pomssisidoksinen edellistä tiheämpi
kangas. Se kudotaan yleensä tummempivärisistä
loimi- ja kudelangoista ja sitä käytetään naisten

ja poikien pukukankaana. — Grandrell e-s.

on muutoin edellisen kaltainen, mutta loimi on
kerrattua lankaa, jonka säikeet tav. ovat eriväri-

set. — T e n n i s-s. on löyhärakenteista ja väri-

tyksen aikaansaamiseksi käytetään erilaisia

sidosmuotoja. Langat ovat lieväkierteisiä, niin

että kangas tuntuu pehmeältä. mutta kuitenkin
tukevalta. E. J. S.

Shocking fsokir}] (engl.). pahennusta herät-

tävä.

Shoddy [sodi] (engl.), tekovilla 1. nypöslaji,

joka saadaan pehmeistä vanuttamattomista
kangastilkuista tai lankajätteistä niitä kuiduiksi
repimällä. S. -kuidut ovat lyhyiksi katkenneita,
mutta kuitenkin riittäviin pitkiä uudelleen

langaksi kehrättäviksi. E. J. 8.

Shorea, Sal-puu, Dipterocarpacece-h.eita.on

suku. Suuria nahkealehtisiä puita Ttä-Intiassa.

S. rohnsta, josta saadaan lujaa, paljon käytet-

tyä tarvepuuta, kasvaa pohjoisessa Etu-Intiassa
ja Himalajalla. K. L.

Shorthorn-karja ks. L e li m ä. palsta 736.

Shrapnelli ks. S rap n el li.

Shrewsbury [srussbari], Shropin kreivikunnan
pääkaupunki Länsi-Englannissa lähellä Walesin
rajaa kuljettavan Severnin varrella (suurimmaksi
osaksi joen kolmelta puolen ympäröimällä nie-

mellä), S:n kanavan päätekohdassa, usean tär-

keän radan risteyksessä; 28,395 as. (1901). —
Vanhan kehämuurin tähteitä, normannilaislinna,
useita vanhoja kirkkoja m. m. Pyhän Ristin luos-

tarikirkko, St Mary's (per. 900-luvulla), St Ju-
liana (per. ennen normannilais-aikaa), St Giles's

(per. Henrik I:n aikana) y. m., uusi roomal.-

katolinen tuomiokirkko, raatihuone, kauppahalli

(1595), viljapörssi; Cliven ja Hillin muistopat-
saat. Kirjasto, museo, 1551 per. grammar school

(laatuaan Englannin parhaita). Roomal.-katoli-
sen piispan istuin. — Harjoitetaan olut-, kehruu-,
nahka-, keksi- y. m. teollisuutta, lasimaalausten
valmistusta. — S. oli alkuaan vvalesilainen (Peng-
weme), Powis-kuningaskunnan pääkaupunki (400-

500-luvuilla), mutta 779 sen valloitti Mereian
kuningas; oli sitten tärkeä rajakaupunki, jonka
\valesilaiset useasti hävittivät. E. E. K.
Shrewsbury [sruzbgri] , engl. aatelisnimi, joka

v:sta 1442 on ollut Talbot-suvulla ja vielä on
olemassa (S:n jaarlit). Sen kuuluisimmat omis-
tajat olivat:

John Talbot (k. 1453), S:n jaarli; engl.

sotapäällikkö; oli kolmasti Irlannin lordiluut-

nanttina ja useamman kerran sodassa Ranskaa
vastaan, sai monta voittoa. Nimitettiin 1442 S:n
jaarliksi. Kärsi 1449 Rouenin ratkaisevan tap-

pion; oli vielä Guyennen maaherrana; kaatui
Castillonin tappelussa. — 2. George Talbot
(k. 1590), S:n jaarli; oli .1569-84 Maria Stuartin
vanginvartijana, jota tehtävää hän hoiti tarkkuu-
della kohdellen samalla kunnioittavasti onnetonta
kuningatarta. — 3. Charles Talbot (1660-

1718), S:n herttua; kääntyi protestanttisuuteen,

jonka tähden hän Jaakko II :n aikana menetti
everstinvirkansa. Oli whig-puolueen johtajia;

pyysi Vilhelm Oranialaista saapumaan Englan-
tiin; tuli sitten valtiosihteeriksi ja S:n hert-

tuaksi (1694). Oli Vilhelmin ja sittemmin Annan
aikana ylikamariherrana, myös Irlannin lordi-

käskynhaltijana; tuli 1714 lordi-rahastonhoitajana
ministeristön johtajaksi; vaikutti Yrjö I:n valta-

istuimelle nousuun. G. R.

S. H. T. (= lat. salvo honoris titido), arvo-

nimeä loukkaamatta, arvonimeä mainitsematta
(kirjeitten otsakirjoituksissa).

Shuvalovo ks. S u v a 1 o v o.

Shylock [sailnk], päähenkilö Shakespearen
»Venetsian kauppiaassa", rahanahne, koston-

himoinen ja julma juutalainen.

Si, kein., siliciumin (ks. P i i) kem. merkki.
Si, idus. 1. Ranskalaisilla y. m. = h. — 2. Säve-

lentapaamisessa käytetty asteikon 7 :nnen asteen

nimitys. /. K.

Sialkot f-6'i] (myös Sealkot), piirikunnan
pääkaupunki Intian luoteisosassa. Pohjois-Pun-

jabissa, radan varrella pohjoiseen Lahoresta;

64,869 as. (1911), etupäässä muhamettilaisia. -

Vanhan linnan (900-luvulta) jätteet, sikhiläisen

Baba Nanakin ja muhamettilaisen Imam Ali-ul-

hakkin mausoleumit (pyhiinvaelluspaikkoja |,

radza Tej Singhin temppeli. Sotilasasemapaikka.
Pari lähetysasemaa. Harjoitetaan puuvilla-, pa-

peri- ja jalkineteollisuutta.

Siam (mahdollisesti < san; maan alkuasukas-

ten Mitan;] Thai = »vapaiden maa"), itsenäinen

kuningaskunta Aasiassa. Taka-Intiassa, S:n-lah-

den perukan pohjoispuolella Mekongin ja Salwe-

niii viilissä sekä S:d lahden länsipuolella, 'Mala

kan keskiosassa; n. 600.000 km-, josta Ranska
idässä ja Englanti lännessä ja etelässä Malakalla
ovat julistaneet yhteensä liki -/

;
, kuuluviksi vai-

kutuspiireihinsä, 8,149,487 as. (1910). — S. ja-



1179 Siam 1180

kaantuu neljään toisistaan melkoisesti eroavaan
o>aan. P o h j o i s-S., Menamin ja sen lisäjokien

Mepingin, Mewangin ja Meyomin ympärillä, on

enimmäkseen täynnä aarniometsien peittämiä,

pohjoisesta etelään kulkevia vuorijonoja (korkein

huippu Intanan 2,576 m yi. merenp.). Alueen
eteläosa on tasaisempaa, viljavaa ja venaten
taajaan asuttua. 1 t ä -S., Mekongiin laskevan

Nam .Munin ja sen lisäjokien ympärillä, käsittää

yli 1
/3 koko S:sia. Se on suurin piirtein katsoen

n. 60-90 m yi. merenp. olevaa hiekkaista, hede]

rnätöntä tasankoa, jota reunustavat 300-600 m
korkeat vuoret (etelässä, Pnom Dang Rek, län-

nessä Doni Pia Fai. jonka korkein huippu on

1,278 m yi. merenp.). Sadeaikana se on laajalti

tulvan peitossa, kuivana aikana taas kärsii ve-

denvähyyttä. S:n tärkein osa. Keski-S., Mena
min alajuoksun sekä Meklong ja Bang Pakong
nimisten jokien ympärillä, on tavattoman vilja-

vaa, riisipeltojen peittämää tasankoa, jossa vain

idässä ja lännessä reunustavien vuorten rinteillä

tapaa enää metsiä. E t e 1 ä-S. käsittää S:lle kuu-
luvan osan Malakkaa, on suurimmaksi osaksi

täynnä metsäisiä vuoria, asuttu vain laaksoissa

ja pienillä alluviaalitasangoilla (vrt. M a 1 a k kai.
- Rannikot ovat yleensä mataloita, mutta

varsinkin Etelä-S :ssa silpoutuneita ja saaririk-

kaita (saaria kaikkiaan n. 4,200 km2
). — Geo-

logisesti S. on sangen vähä tunnettu; vuo-

ristot lienevät etupäässä paleozooisia aineksia,

tasangot tertiääriä ja kvartääriä. — Ilmasto
verraten terveellinen, vaikka ilman suuren kosteu-

denpitoisuuden vuoksi kesäkuukausina eurooppa-

laisille rasittava. Bangkokissa v:n keskilämpö
on -f 26,7° C. joulukin -f 23,8° C, huhtik:n

-f- 28,o° C. Sadeaika on lounaismonsuunin valli-

tessa toukok.-lokak.. mutta läntiset rajavuoret

imevät tuulista suurimman osan kosteudesta, niin

että kun vuotuinen sademäärä niiden länsirin-

teillä Birmassa on paikoin 6.100 mm. se S :ssa

on n. 1.490 mm. Talvimonsuunin aikana sataa

vähän ja yöt ovat verraten viileät. — Kasvis-
ton monista eri lajeista mainittakoon rannikon
mangrovet, pandanukset, rottingit y. m. ja poh-

joisten vuoristojen teak-puut, tammet, kastanjat.

omenapuut. — K 1 ä i m i s t ö metsäseuduilla vielä

sangen runsas: norsuja, tiikereitä, panttereita,

karhuja, apinoita, sarvikuonoja, puhveleita, anti-

looppeja y. m. Joissa elää krokotiili: 56 käärme-
lajista 12 on myrkyllistä.

Väestössä on monia kansallisuuksia. Sia-

milaisia lienee n. 1
/ 2 maan asukkaista, laoja n. 1

/3 ,

loput kiinalaisia (lisääntyvät nopeasti suuren

maahanmuuton johdosta ja ottavat haltuunsa yhä
suuremmassa määrässä kaupan ja teollisuuden),

malaijeja, khmerejä, saneja, birmalaisia y. m.
Valkoisia on n. 1,500, joista englantilaisia 500,

saksalaisia 190, tanskalaisia 160. ameriikkalaisia

150 j. n. e. Siamilaiset asuvat etenkin Keski S :ssa,

laot (ks. La oi Pohjois- ja Itä-S :ssa, malaijit

Malakalla, kiinalaiset kaikkialla, etupäässä kau-
pungeissa i Ba nirkokin asukkaista n. i

ji on kiina-

laisiai. Siamilaisel kuuluvat samaan ,,mongoli

seen", tai (1. laajemmassa merkityksessä sain ni-

miseen kansakuntaan, johon luetaan myös laot,

sanii ja miaotset, ja joka todennäköisesti Brahma-
putran mutkan tienoilta on vaeltanut etelään

päin. Heihin on sekoittunut malaijilaisia ja alku-

asukasaineksia. lie ovat lyhytkasvuisia (n. 1,5; m),

oliivinvärisiä (kiinalaisia tummempia, mutta ma-
Laijeja vaaleampia), selvästi lyhytkalloisia ; musta
tukka (joka leika- «iw^^^m^^m
taan lyhyeksi 1 011 ?

karkea, suora, par- g

rankasvu huono.

kaula lyhyt, nenä

Leveä, litteä, sil-

mät hieman vinot.

poskipäät ulkone-

vat, punaiset huu-

let samoin, ham-
paat betelin purek-

simisesta aivan

mustuneet. Luon
teeltaan siamilai-

set ovat lauh-

keita, välinpitä

lnättömiä, halut

tornia muihin toi

miin kuin maan
viljelykseen, koh-

teliaita ja vieraan-

varaisia, tarpeen

tullen matelevai- (s-"- ) Xu,,n maalaispariskunta.

sia ja valheellisia.

Heillä on taipumuksia soitantoon ja kuvaaviin
taiteisiin. — Kansallispukuna on 1 m leveä, 3 m
pitkä. vyötäisille

kiedottu panung
;

naisilla on lisäksi

kainaloiden alitse

kierretty pieni

viitta. Kaikki mie-

het käyttävät pal-

munlehdistä pu-

nottua hattua.

Kaupunkien va-

rakkaampien yh-

teiskuntakerroslen

puvusto on osaksi

eurooppalaistunut,

samoinkuin tavat.

Asumukset tulvan-

alaisilla tasan-

goilla rakennetaan
paaluille; raken
nusaineena puu ja

bambu. — M el

koinen kirjalli-

suus ulottuu 1300- (SH ) Siamilaine

luvulle asti. käsit-

tää historiaa, runoutta, taruja y.

kirjoituksia. Uskonto on buddhalainen (malaijit

ovat muhamettilaisia); S :ssa on kaikkiaan 7.144

buddhalaistemppeliä ja 553 muhamettilaista nms-
keiaa, joissa yhteensä 186.413 pappia ja palve-

lijaa. Kirkkoihin liittyy alkeisopetus, jota hal-

lituksen taholta on viime aikoina ryhdytty valvo

maan (oppilaita on n. 100,000). Melkein kaikki

miehet ovat lukutaitoisia, useat lisäksi kirjoitus-

taitoisia. Hallituksen toimesta Bangkokiin on
perustettu useita alempia ja keskikouluja

(n. 10,000 oppilasta), ammattikouluja (lääkäreitä.

opettajia, virkamiehiä, rautatievirkamiehiä, sil-

kinvilj elijoitä y. m. varten); yliopistoa nmodos-
tetaan palaillaan. — Roomal.-katolisella ja Ame-
riikan protestanttisella lähetyksellä on asemia
v :ssa. Kastijako tuntematon, orjuus lakkau-

sekä pyinä
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tettu asteittain. Monivaimoisuus hivalliuen:

useampia vaimoja kuitenkin harvoin ja vain
vihaisemmilla. Vaimon asema yleensä parempi
kuin muualla itämailla.

Pääelinkeinon maanviljelyksen tärkein

tuote on laadultaan erinomainen riisi, joka myös
on maan tärkein vientitavara (tiliv. 1913-14 vie-

tiin 1,2 miij. ton. riisiä, arvoltaan 7
/8 koko

viennistä). Sitä viljellään varsinkin Keski-S :n

tasangoilla, joille joet tulvanaikana tuovat laa-

jalti lietettä. Kastelulaitoksia on ruvettu käyt-

tämään vasta viime aikoina hallituksen aloit-

teesta. Muita kasvikunnan tuotteita riisin ohella :

tupakka, pippuri (vienti n. 900 ton. v:ssa),

maissi, puuvilla, seesami, kookospähkinä (vienti

n. 10,000 ton. kopraa), mangostaani y. m. hedel-

mät. Pohjoiset metsät tuottavat teak-puuta
enemmän kuin missään muussa maassa; uitto-

kautena 1913 Menamia myöten Bangkokiin uitet-

tiin 99,000 teak-pölkkyä, lisäksi menee paljon
Sahvenia myöten Birmaan. Malakalla on melkoi-
sia kautsukkipuu-istutuksia. •— Karjanhoito
on vähemmän tärkeä; nautakarjaa pidetään etu-

päässä hevosten asemesta vetojuhtina; 1913 S:ssa
(neljää piiriä lukuunottamatta) oli 4, s milj. puh-
velia y. m. s. nautaa, 0,7 milj. sikaa, 81,000
hevosta ja 5,897 norsua. Hallitus koettaa juur-

ruttaa silkinviljelystä maahan. Kalastus tär-

keä ; kuivattu kala riisin rinnalla väestön pää-
ravintoaine. — Vuorissa on monenlaisia mine-
raaleja; saadaan kultaa, tinaa (1908 sitä vietiin

yli 5,000 ton.) , rautaa y. m. — Teollisuutta
edustavat riisimyllyt (48, joista 42 kiinalaisten
hallussa), sahat sekä muutamat juomatavara- ja

tiilitehtaat. Kotiteollisuuden haaroista kultasepän
työt ja puu- y. m. leikkaukset ovat taiteellisesti

huomattavia. Rakennustaide jäljittelee khmerien
mainioita tuotteita. — Liikennettä välittä-

vät useat kuljettavat joet ja Keski-S :ssa sitä-

paitsi tavattoman taaja kanavaverkko. Rauta-
teitä (keskustana Bangkok) 1.441 km (1915),

suurimmaksi osaksi valtion hallussa. Sähkölen-
nätinlinjoja 9,457 km, postitoimistoja (S. kuuluu
maailmanpostiliittoon v:sta 1885) 223, puhelin-
lankoja 6,763 km, puhelimia 733 (kaikki 1912).

Kaksi langatonta sähkölennätinasemaa (1915).

Kauppalaivastoon kuuluu 78 alusta, yhteensä
12,233 rek.-ton. (joista höyryaluksia 33, 8,621
rek.-ton.; 1913). Rannikkoliikenne ja liikenne
suurimpien jokien alajuoksulla ja kanavilla vil-

kasta; ulkomaista liikennettä ovat välittäneet

etenkin saks. Norddeutscher ja Lloyd-yhtiön aluk-
set. Pääsatama on Bangkok; 1

/i 1913-31
/3 1914

(= Siamissa käytännössä olevan buddhalaisen ajan-
laskun 2456 v.) siinä selvitettiin 1,8 milj. rek.-

ton. (josta 32 % saks., 30 % norj. ja 22 % engl.

aluksia). Ulkomaan kauppa on ripeästi

kasvanut; main. v. tuonti oli arvoltaan 175,4

milj. mk. (puuvillatavaroita 34 milj., öljyjä

6,a milj., sokeria 6, s milj., silkkikankaita
6,3 milj. mk.), ja siitä tuli Englannin osalle

38 milj., Singaporen 30 milj., Hongkongin
28 milj., Etu-Intian 18 milj. mk. Vienti oli

215,7 milj. (riisiä 191 milj. mk., loput teak-
puuta, tinaa, kalaa y. m.). Tämä kauppatilasto
ei sisällä melkoista kauppaa Pohjois-S:n ja
Birman (1912-13 tuonti 4, 3 milj., vienti

5,8 milj. mk.) sekä San-valtioiden ynnä Jyn-
nanin maakunnan välillä. — Rahayksik-

könä on 15 g:n painoinen hopeatikal - 100
pronssisettansa = Smk. 1:94 (v:sta 1908). Lisäksi
lyödään hopeisia ja vaskisia vaihtorahoja ja
10 tikalin arvoisia kultadoseja (5,58 g puhdasta
kultaa). V:sta 1902 hallitus on laskenut liikkee-

seen paperirahoja (1914 liikkeessä kaikkiaan
55,7 milj. mk:n arvosta), jotka ovat hävittäneet
käytännöstä pankkien antamat setelit. S:ssa toi-

mii useita ulkomaalaisten pankkien konttoreita:
äskettäin on perustettu kotimainen pankki
Commercial bank of 8., limited nimellä. — Paino-
yksikkönä tikal - 15 g; 4 tikalia = 1 tamlung,
20 tamlungia = 1 t sang, 50 tsangia - 1 hap = 60 kg.

Pituusyksikkönä on 1 wa = 2 m = 4 so/.-ia = 8 kcupin
= 96 ninta,

; 20 wata = 1 sen, 400 seniä = 1 yot =
16 km. Pintayksikkönä rai = 400 neliö\vata =

1,600 m2
. Tilavuusyksikkö tanan alkuaan = 1

/ 2 koo-
kospähkinän kuoren sisällöstä = n. 0,5 1; 20 tana-
nia = 1 tang, jolla puhdistettua riisiä mitataan,
25 tanania = 1 sat, jota käytetään muuta viljaa

mitattaessa.

Valtiomuoto ja hallinto. Kuningas
on täysin itsevaltias, kuninkuus perinnöllinen.
Kuninkaan rinnalla on 10-henkinen Sabba sena-
bodi, ministeristö (uiko-, sisä-, raha-, oikeus-,

opetus-, yleisten töiden, maatalous-, sota-, lai-

vasto- ja paikallishallinnon ministerit), 55-jäse-

ninen valtioneuvosto (per. 1874) ja lakiasäätävä
neuvosto (per. 1895), johon kuuluvat ministerit
sekä vähintään 12 kuninkaan nimittämää jäsentä
(nyk. kaikkiaan 40). Lakiasäätävä neuvosto ko-
koontuu ainakin kerran viikossa, asettaa valio-

kuntia, joihin kutsutaan asiantuntijoita ulkopuo-
lelta neuvostoa, julkaisee lakeja hallitsijan jos-

takin syystä ollessa kykenemätön niitä allekir-

joittamaan. Hallinnollisissa viroissa on paljon
ulkomaalaisia (varsinkin englantilaisia, ranska-
laisia ja tanskalaisia), osaksi heitä käytetään
asiantuntijoina ja neuvonantajina. Heidän avul-

laan kaukonäköinen ja harvinaisen kyvykäs
kuningasvainaja uudisti maan hallintolaitoksen

ja pani alulle taloudellisten olojen vähitellen,

mutta sitä varmemmin tapahtuvan kehityksen.
— Paikallishallintoa varten maa on jaettu

17 m onton nimiseen hallitusalueeseen
;

jokaisen
etunenässä on ylikomissaari tai kenraalikuver-
nööri. Pääkaupunki Bangkok ympäristöineen
kuuluu paikallishallinnon ministerin alle. Mon-
tonit jakautuvat provinsseihin 1. piireihin, muang,
joita johtavat kuvernöörit ja muutamissa lao-

sekä malaijivaltioissa alkuasukaspäälliköt. Näi-

den viimem. toimia valvovat Bangkokista lähe-

tetyt asiamiehet. — Oikeuslaitos hyvin jär-

jestetty, oikeudenhoito täysin tehokas, niin että

kaikinpuolinen turvallisuus vallitsee maassa.

Tuomareita valmistaa Bangkokin lakikonlu
;

lie

ovat oikeusministeriön välittömän valvonnan
alaisia. — Valtion raha-asiat erinomaisella

kannalla; tulot tiliv. 1914-15 132 milj., vakinai-

set menot 132 milj., ylimääräiset menot (rautatie-

rakennukset y. m. s.) 34 milj. mk. Tav. tulot

ovat menoja suuremmat. Valtiovelka (rautatie-

ja kastelulaitoslainoja) 152 milj. mk. 1914. —
Sotavoima perustuu v:sta 1903 yleiseen ase-

velvollisuuteen, josta kuitenkin on verraten palju

poikkeuksia. Asevelvollisuusajasta palvellaan IS

20 ikäv:na vakinaisessa armeiassa, 20-25 vara-

väessä ja 25-35 toisessa varaväessä. Armeia
jakaantuu 10 divisioonaan, joissa rauhanaikana
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n. L2,000 miestä. Laivastoon 1913 kuului 12 alusta,

yhteensä ti. 72!) tmi. (suurin, risteilijä. 3,000 ton.),

Lukuunottamatta kuljetus-j joki- y. m. s. aluksia.

Merisotaväessä n. 5,000 miestä, merivaraväessä

20,000 miestä. Laivaston upseereissa on paljo

tanskalaisia ja DOrj alaisia. — Vaakuna kolmi-

osainen : ylhäällä kolmipäinen, valkoinen norsu

keltaisella pohjalla, alhaalla vas. satuloitu, val-

koinen norsu punaisella pohjalla, oik. kaksi ris-

tissä olevaa tikaria ruusunpunaisella pohjalla.

Lipusta ks. liitekuvaa kirjoitukseen Lippu.
[J. G. D. Campbell, ..S. in the XXth century"
(ld02) ; A. W. Graham, ,,S. : a harulbook of prac-

tical, Commercial and political information"

(1912); Ch. Lemire, ..La France et le S." (1903).]
/•:. e. a.

Historia. V. *>: > S j. Kr. Buddhan usko tuli

S:n valtiouskonnoksi, ja siitii luetaan maan
ajanlasku. V. 1:550 tuli pääkaupungiksi Ajut-
hia |nyk. Krungkao). Kiinalle S. oli verovelvol-

linen, mutta Birman (Pegun) kanssa käytiin lak-

kaamatta sutia 14:nnestä 17:een vuosis.
:
1556-79

S. oli birmalaisten vallassa. V. 1657 kreik.

Konstantinos Phaulkon anasti S:n hallituksen;

hänen aikanaan ryhdyttiin kauppasuhteisiin
ranskalaisten kanssa, joille luovutettiin Bangko-
kin satama. Phaulkon kuitenkin murhattiin
1689 ja ranskalaiset karkoitettiin. Kiinalaisen

Phayatakin aikana, joka 1768 pääsi S:n valta-

istuimelle. Bangkok tuli pääkaupungiksi. Hänet
murhasi kenraali Tsakri, josta 1782 tuli nykyi-
sen hallitsijasuvun perustaja. Alkupuolisko 1800-

lukua oli levoton ; 1852 tuli hallitsijaksi Maha
Mongkut, joka kaupan elvyttämiseksi teki sopi-

muksia euroopp. valtojen kanssa. V. 1868 nousi

valtaistuimelle Paramindr Maha Tsulalongkorn,
joka menestyksellä yritti kohottaa maansa sivis-

tystä. Myöhempinä aikoina S. on joutunut jo-

tenkin suureen riippuvaisuuteen Hanskan Indo-

kiinasta. Englantikin on sopimuksilla hankki-
nut itselleen etuja S :lta. [Fournereau. ..Le S.

ancien".] G. R.

Siamangi ks. < ! i h h o n i.

Siamin kieli (siamin kielellä tai) kuuluu,

samoin kuin esim. birman, kiinan ja tibetin kie-

let, indokiinalaiseen kieliryhmään, ja on n. s.

isoleeraavia kieliä (ks. t.). Sanat ovat taipumat-
tomat ja niiden kieliopilliset suhteet ilmaistaan

joko sanajärjestyksen tai erinäisten apusanojen
avulla. Sävelkorko (ks. Korko) samantapai-
nen kuin kiinan kielessä {ks. t.). Kirjoituksensa,
samoin kuin muunkin sivistyksensä, siamilaisel

ovat saaneet Intiasta i v rt. kirjoitusnäytettä n :o

:>1 kuvataulussa Kirjoitus II). vrt. Aa-
sian ka n s at, Indokiinalaiset. [Ewald,
..tirammatik der Tai-Sprache" (1881): Wersho
ven, ..Lehr- n. Lesebuch der Siamesischen Sprache
u. Deutsch-Siamesisches Wörterbueh" (1S89.

2:nen pain. 1892); Lorgeou. „Grammaire Sia-

moise" (1902). Sanakirjoja: Pallegoix, „Dictio-

narium linguse Thai" (1854: Yey'n parantama
laitos: ..1 »ictionnaire siamois Francais anglais",

1896): Michell, „Siamese-Englise Dictionary"

(1896).]

Siamin-lahti, Etelä Kiinan meren länsiosa,

Malakan ja Hanskan Indo Kiinan välissä. Lait

den perukkaan laskee Meritan.

Siangtan. kaupunki Kiinassa, Hunanin maa
kunnan keskiosassa. Siangkia Qgin vas. rannalla,

70 km yläpuolella pääkaupunkia Tsansaa
;
esikau-

punkeineen ehkä 1 milj. as. — Hunanin etevin

kauppakaupunki.
Sianhoito ks. Sika.
Siankärsäheinä ks. A e h i 1 1 e a.

A r c t o s t a p h y 1 o s u v aSianmarja
u r s i.

Sianpuola

ks

ks. A r cl o s t a p h y 1

Siansaksa ks. Salakielet.
Siat i Sunia i. sorkkaeläimiin 1. parivarpaisiin

(Artiodactyla) kuuluva nisäkäsheimo, yhdistetään

usein \ i r t a h e p o i e n kanssa m ä r e h t i m ii t-

t ö m ien ( fonruminantia) alaryhmäksi. Yleensä
i- ::mpt l::lik::rakent; isii. isopäisiä elmm i j;:iden

paksua ihoa peittää karkea karva, ..harjakset".

Jaloissa 4 varvasta, joista tav. vain kaksi keski-

mäiltä koskettaa maahan: pienet reunavarpaal
oval takana ja ylempänä, upottavassa maassa
nekin kannattavat ruumista. Kuono kärsämäi-
sesti pitentynyt, erikoisen luun tukema, herkkä-
tuntoiseen, sileään kärkilevyyn päättyvä tonkimis-
elin. S. ovat kaikkiruokaisia (etupäässä kasvin-

syöjiä), hampaisto täydellinen (vrt. Sika),
kulmahampaat etenkin koirailla vahvoiksi, kum-
massakin leuassa ulos- ja ylöskääntyneiksi (esim.

metsäkarjulla toisiaan tukeviksi) torahampaiksi
kehittyneet. Torahampaita käytetään juurien

y. m. s. repimiseen sekä puolustusasema. Korvat
ovat yleensä isot, silmät pienet. S. ovat seuraa
rakastavia, lähtevät liikkeelle tav. vasta hämä-
rän tultua ja asustavat mieluimmin rämeisissä
metsissä ja viidakoissa, metsättömillä seuduilla

myös järvien ja jokien tiheissä rantaruovikoissa.
Kömpelöstä ulkomuodosta huolimatta s. ovat

sangen nopealiikkeisiä, uivat myös hyvin. Aistit

sangen hyvin kehittyneet, etenkin kuulo ja haju-

aisti, näkö huonompi. Röhkivä ääni on kaikille '

ominainen. — Pääsuku on varsi n a i s e n

sian suku (Siis) ja tämän huomattavin laji

e u r o o ]> p. villisi k a 1. m e 1 s ä k a r j u

(S. scrofa /&'. scrofa ferusj), kesyjen sikojen tär-

kein kantamuoto (vrt. Sika). Metsäkarjun suu-

rin pituus on n. 1,8 m. tupsupäinen häntä 25 cm,
korkeus n. 95 cm. paino 200 kg (tav. vähemmän).
Ruumis taapäin kapeneva ja mataloituva, jalat

pitemmät ja vahvemmat kuin kesyillä s :11a. Tiheä
karva tummanruskeaa t. mustaa, pitkin selkää

etenkin koirailla tuuheampi harja. Poikaset

(tav. 4-10), jotka syntyvät keväällä, ovat aluksi
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juovikkaita ja pilkullisia. Metsäkarju oli aikai-

semmin levinnyt suurimpaan osaan Eurooppaa,
nyk. pohjoisraja on n. 55° pohj. lev. Skandinaa-
viassa se on elänyt ainakin Skänessa. Tanskasta
se hävitettiin sukupuuttoon l9:nnen vuosis. alussa.

Suomessa metsäkarjun ei tiedetä eläneen. Keski-
Euroopan keski- ja länsiosista se on jo suurim-
maksi osaksi hävitetty, säilyen vain laajimmissa
metsäseuduissa sekä metsästyspuistoissa. Idem-
pänä, etenkin Puolassa ja Galitsiassa, se on ylei-

sempi, samoin Etelä-Euroopassa, laajoilla aloilla

Aasiaa (pohjoisrajana n. 55° pohj. lev., etelärajana

Himalaja) sekä Pohjois-Afrikassa. Kaikkialla
villisikaa metsästetään innokkaasti hyvän lihan

ja nahan takia. Euroopassa metsästys etenkin
ennen ampuma-aseiden käytäntööntuloa oli ylhäi-

sön kesken hyvin suosittua urheilua, m. m. koska
se saattoi olla jonkun verran vaarallista. Metsä-
karjun hävittämiseen asutuilta seuduilta on myös
vaikuttanut sen suuri vahingollisuus, se kun lau-

moissa liikkuen voi yhdessä yössä perinpohjin
tuhota suuretkin viljelykset. — Metsäkarju ke-

syttyy helposti, mutta kesyt s. metsistyvät taas
pian. Monin paikoin tropiikeissa y. m. tavataan
siten euroopp. uutisasukkailta karanneita ja
uudelleen villiintyneitä s :oja. Myöskin useat
muut läheiset lajit ovat olleet kesyjen sikarotu-

jen esivanhempia, esim. i n t. sika (S. indicus),

Itä- ja Kaakkois-Aasian S. vittatus y. m. (ks.

Sika). — Muista s:hin luetuista suvuista mai-
nittakoon h i r v i s i k a (Babirusa 1. Porcus),
pahkasika 1. käsnäsika (Phacochoerus)
sekä (myös eri heimoon erotettu) napasika
(Dicotyles), ks. n. /. V-s.

Sibbaldia procumbens, n ä r v ä n ä, pieni

ruusukasveihin kuuluva tunturiruoho, jolla on
3-sormiset lehdet ja pienet keltaiset kukat.

K. L.

Sibbern, Frederik Christian (1785-

1872), tansk. filosofi, harjoitti lainopillisia ja

filosofisia opintoja, tuli 1813 ylim. ja 1829 var-
sinaiseksi filosofian professoriksi Kööpenhaminan
yliopistoon. Julkaisi sangen mielenkiintoisia
sielutieteellisiä ja yleisfilosofisia teoksia, m. m.

:

..Menneskets aandelige natur og vsesen" (1819),

..Laeren om de menneskelige folelser og liden-

skaber" (2:nen pain. 1885), sielutieteen suppeam-
man kokonaisesityksen yhdessä nidoksessa ni-

mellä „Psychologie" (4: s pain. 1862), ,,Logik"

(1827), „Spekulativ kosmologi" (1846), „Om for-

holdet mellem sjeel og legeme" (1849) ; sen ohessa
vielä ,,Om poesi og kunst" (3 os., 1834-69) sekä
..Meddelelser af indholdet af et skrift fra aaret
2135" (ilm. vihoittain 1858-72), joka m. m. esit-

tää hänen yhteiskunnallisia, kommunistisia tule-

vaisuudenaatteitaan. [Hoffding, „Danske filo-

sofer" (1909).] A. Gr.
Sibbesborg f-borj], (varhais)keskiaikainen

vuorilinna Sipoon pitäjässä Sipoonjoen suun
länsipuolella Storängsbacken nimisellä, linnan
käyttöaikana saarena olleella kalliomäellä. Poh-
joispuolella on mäen juurella kaksi vallihautaa
sekä niiden välissä maavalli. Vuoren laella on
tavattu jäännöksiä tiilirakennuksista. A. Es.

Sibbo ks. Sipoo.
Sibbolet [-Ö-J (hepr.), tähkä, virta (niin Tuom.

126). Efraimilaiset äänsivät sanan, murteensa
mukaisesti, sibbolet, ja senvuoksi gileadilaiset

panivat sen Jordanin kaalamon yli pakeneville

38. VIII. Painettu '/G16.

(S.H.) Jean Sibelius.

efraimilaisille tunnussanaksi. Siitä yleensä ..tun-

nussana". A. F. Po.
Sibelius [-&-]. 1. Jean (Johan Julius

Christian) S. (s. 1865), suom. säveltäjä, synt.
8 p. jouluk. 1865 Hämeen-
linnassa, jossa hänen
isänsä Christian Gustaf S.

(1821-68) oli kaupungin-
lääkärinä (suku polveutuu
Pekkalan talosta Artjär-
ven Männistön kylästä) ;

hänen äitinsä oli Maria
Charlotta Borg (1841-98).

Tultuaan ylioppilaaksi

1885 Hämeenlinnan suom.
normaalilyseosta S. har-
joitti aluksi lakitieteelli-

siä opinnoita yliopistossa;

mutta samanaikaiset mu-
siikkiopinnot vetivät enem-
män puoleensa. Opiskel-
tuaan Helsingin musiikki-
opistossa 4 vuotta (1885-89) hän lähti syksyllä
1889 Berliiniin säveltäjä Albert Beckerin (ks. t.)

oppilaaksi; 1890-91 hän opiskeli Wienissä Albert
Fuchsin ja Karl Goldmarkin (ks. t.) johdolla
sävellystä ja Grunin oppilaana viulunsoittoa.
Näinä aikoina syntyneistä sävellyksistä mainit-
takoon: jouhitrio (a-moll), 2 jouhikvartettia
(a-moll ja B-duur), balettikohtaus orkesterille,

pianokvintetti ja uvertyyri (E-duur) orkesterille.

Ensimäisen sävellyskonserttinsa S. antoi Hel-
singissä 1892 (Kullervo-sinfonia orkesterille,

kuorolle ja kahdelle soololle) herättäen heti huo-
miota itsenäisellä sanontatavallaan, joka oli mer-
kitsevä uutta vaihetta säveltaiteessamme. Kät-
kössä olleisiin, vanhanaikaisiin kansanaiheisiin
nojaten (esim. mainittu Kullervo-sinfonia, 6 im-
promptua pianolle, ,,Satu" op. 9 orkesterille,

mieskuorot ,,Rakastava" ja ,,Venematka" y. m.)
hän ennen pitkää hahmoitteli erityisen suomalai-
sen tyylin, jolle miltei kaikki nuoremmat sävel-

täjämme ovat jossain määrin rakentaneet.
S :n tuotanto on ollut laaja ja monipuolinen.

Yhtä suurella mielenkiinnolla seuraamme häntä
Kalevalan ja Kantelettaren tarumailla (,,Tuone-
lan joutsen" ja ,,Lemminkäisen paluu" op. 22
a) ja b), ,,Tulen synty" op. 32 kuorolle ja orkes-

terille y. m.) kuin hänen kertoellessaan meille

historiallisia jutelmia (,,Scenes historiques"
op. 25 ja 66, ,.Kuningas Kristian" sarja op. 27,

„Karaelia" uvertyyri ja sarja op. 10, ja ylei-

sesti tunnettu ,,Finlandia" op. 26, alkuaan
kuvaelmamusiikkia orkesterille), taikkapa loik-

tiessaan tajuntaamme mielikuvia kaukaa idän
salaperäisiltä mailta (op. 51 ..Belsasarin pidot").

Kautta maailman on tunnettu kohottavana isän-

maallisena hymninä „Ateenalaisten laulu"

op. 31 c) yksiääniselle kuorolle ja orkesterille.

Tähän on luettava myös kaihomielisesti kertoi-

leva, riemulliseen, säkenöivään loppukuoroon
päätyvä ..Vapautettu kuningatar" (op. 48 kuo-

rolle ja orkesterille). Yleisimmin soitettu kai-

kista S:n sävellyksistä lienee „Valse triste'
:

(Arvid Järnefeltin näytelmäkappaleen ,,Kuole-
ma'^, op. 44, musiikista) ; varsinkin yhteydessä
pimeältä näyttämöltä aavemaisesti väikehtivän
tanssin kanssa tämä ilmehikäs, pieni sävellys

tekee verrattoman vaikutuksen. Samaan ryhmään
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hengeltään kuuluvat op. 62 ..Canzonetta" ja

..Valse romantique" orkesterille, sekä, op. 59

,,In memoriam" surusoitto orkesterille, joissa

romanttisesti haaveilevat mielialat ovat kauneim-

malla tavalla sävelin ilmaistut. ITilpeämpää

puolta tästä romantiikasta edustavat op. 53

»Pan ja Echo". taiturillinen orkesterikuvaus pör-

röisen Panin vaelluksista, sekä op. 45 a) ja b)

..Dryadi" ja ..Tanssi-intermezzo" orkesterille.

s : n pääteokset puhtaan, n. s. absoluuttisen

musiikin alalla ovat hänen neljä sinfoniaansa.

viulukonserttinsa d-moll op. 47 sekä jouhikvar-

tetti »Voces intinrae" op. 56. Kolme ensimäistä

sinfoniaa kuuluu säveltäjän varhaisempaan tuo-

tantokauteen, jolloin hän muotoon, soitinnukseen

ja yleiseen aiheenkäsittelyyn nähden noudattaa

tavaksi tulleita rakenneperiaatteita ; ensimäinen

rajuine, äkkipäisine tunnepurkauksineen ääri-

osissa, kaihomielisesti laulavine andante-osineen,

nuoruuden vertauskuva; toinen, eepillisempi, isän-

maallis-luonteinen aatesisälteeltään, iki korven

kertoelmia, raivaajan taistelua, joka päättyy

valoisaan, voittoisaan loppuun, ja kolmas kuin

vaskitorvien vapauttava julistus: vietoria !, voitto

pimeydestä! Neljännellä sinfoniallaan op. 63

(a-moll) säveltäjä vie meidät oudoille poluille.

Muotorakenteen suppeus, soitinnuksen kevyl kuu-

lakkuus ja vapaa aiheenkäsittely kohottavat

sinfonian ikäänkuin yliaistilliseen ilmapiiriin.

maailmaan, jossa aineesta vapaat henkioliot ovat

seuranamme. Myös viides sinfonia op. 82 (Es-duur)

on >ckä esityskeinolliselta tekotavaltaan että muo-

don suppeaan suunnitteluun nähden IV :n lähei-

nen. Sen eloisat rytmit ja leikkivät sulosäveleel

vaihtuvat viime osan lopulla valtavaan elegiseen

paatokseen; luonnon salaviehkeisen ihanuuden
ihmelailla — elon sulon, ja kaiken katoomuksen
järkyttävä vertauskuva.

Muissakin S:n myöhäisemmissä sävellyksissä

on ollut huomattavissa pyrkimys taiteellisten

ilmaisukeinojen yksinkertaistuit a niiseen. joskin

hän suuripiirteisyyden saavuttamiseksi toisinaan

voi käyttää ylen likasta soitinnusta, joka. kuten

ameriikkalaiseen yksityiseen musiikkijuhlaan tila-

tussa sävellyksessä ..Aallottaret" op. 73. vaatii

jättiläisorkesteria. S:n yksinlaulut m. 7<> julkais-

tua), ovat maailma sinään; vaihdelkootpa ne tyy-

liltään milloin mitenkin, kuten luonnollista on pi-

temmän ajanjakson kuluessa syntyneisiin laulu-

sävellyksiin nähden, aina on hänen lauluillaan

runollinen mielenkiintonsa. Suosituimpina niistä

mainittakoon esim. ..Säf. siif susa". ..Yar det en
ilröm". ..Demanten pä marssnöh", ..Sen har jag

ej fragat mera", ..Svarta rosor" y. m. — Hänen
mieskuoronsa ovat olleet ylioppilaslaula j iemnie

ohjelmiston parhainta osaa. ja ovat paljosta

käyttämisestä huolimatta säilyttäneet alkuperäi-

sen tuoreutensa i..Venematka".. ..Terve kuu".

„Saarella palaa" y. m.).

S:n säveltäjäluonne on voimakkaasti oma-
peräinen ja monessa suhteessa erikoisesti mielen-

kiintoinen: inielialain sadunomaiset, vallattomat

harhammi toisella puolen, toisaalla taas tunnel-

man yksilöllinen herkkäväreisyys. ilmeen läm-

mittävä runollisuus ja puhtaus. Rikkaalla mieli-

kuvituksella varustettuna hän ei koskaan tur-

vaudu ulkonaisesti vaikuttaviin taidekeinoihin,

enempää soitinnukseen kuin soinnutukseenkaan

ja melodian keksintään nähden: tässä suhteessa

hän on aikamme saksalaisperäisen materialismin

milteipä vastakohta, ja on merkitsevällä tavalla

vaikuttanut edustamansa suunnan juurtumiseen

nuoremman säveltäjäpolvemme taiteessa. S. on

saavuttanut maailmanmaineen. Hänen teok

siansa esitetään kaikkialla. Suomen nimeä on
hiinen taiteensa ohella entistä useammin mai-

nittu ja maamme oli varmaankin voittanut monta
ystävää hänen säveltensä tenholla.

Siitä tavattoman suuresta ja yleisestä arvon-

annosta mitä S:lle ulkomaillakin osoitetaan,

mainittakoon vain yhtenä todistuksena, että

hänelle 1912 tarjottiin persoonallinen professorin

toimi (sävellyksessä) Wienin musiikkiakatemiassa.
Täydellisyyden vuoksi lueteltakoon tässä yhtä-

jaksoisesti S:n tärkeimmät sävellykset: Op. !'.

..Sutii", orkesterille; 10. ..Karaelia" uvertyyri ja

sarja: 14. ..Rakastava", sarja jouhiorkesterille;

15. »Skogsraet", melodraama: 1C>. »Kevätlaulu",
orkesterille; 19. „Impromptu", naiskuorolle ja

orkesterille; 22. a) ..Tuonelan joutsen" ja

b) ..Lemminkäisen paluu*', legendoja orkesterille;

2."). ..Seeiies historiques", orkesterille: 26. »Fin-

landia", orkesterille; 27. »Kuningas Kristian",

sarja orkesterille; 28. [mprovisatsioneja kuo-

rolle ja orkesterille (..Sandels"; ..Snöfrid"
:

»Is

Lossningen i Uleä") ; 29. Näyttämömusiikkia
i ..(nilan" ja ..Die Sprache der Vogel" kappa-
leihin): 31. ci ..Ateenalaisten laulu": 32. »Tu-

len synty", kuorolle, soololle ja orkesterille;

33. »Koskenlaskijan morsiamet", balladi lau-

lulle ja orkesterille: 39. Sinfonia I (e-molli

orkesterille; 4'2. »Romanssi" ('-duurissa, orkes

terille: 43. Sinfonia II (D-duuri orkesterille; 44.

»Valse triste", orkesterille: 45. a) .,Dryadi" ja

b) ,,Tanssi-intermezzo", orkesterille; 46. »Pelleas

ja Melisande" — musiikki orkesterille; 47. Viulu-

konsertti (d-moll) : 48. »Vapautettu kuningatar",
balladi kuorolle ja orkesterille: 49. »Pohjo-

lan tytär", sinfoninen runoelma orkesterille

;

51. ..Belsasarin pidot", orkesterille; 52. Sin-

fonia III (C-duur) orkesterille; 53. »Pan ja

Echo". orkesterille; 54. »Svanehvit" musiikki:

55. ..öinen ratsastus ja auringonnousu", sinfo-

ninen fantasia orkesterille: 56. ..Voces intima".

jouhikvartetti ; 59. ,.In memoriam". surusoitto

orkesterille; 62. ..Canzonetta" ja „Valse romanti-

que" orkesterille; 63. Sinfonia IV (a-moll) orkes-

terille; 64. ..Bardi", sävellys orkesterille: tili.

..Seeiie- hist or iques" M. orkesl erille : 69. 2 sere

nataa viululle ja orkesterille; 70. »Luonnotar",
sävelruno soololle ja orkesterille: 71. ..Scara-

mouche". pantomiimi; 7:'.. ..Aallottaret", sävel

runo orkesterille; 77. a) »Laetare, anima mea"
ja b) ..Ab imo pectore". viululle ja orkesterille:

so. Sonaatti (E-duur) viululle ja pianolle.

//. A.

2. Christian S. (s. 1869). suom. psykiaat-

teri ja neurologi, edellisen veli. Yliopp. l s ^7.

lääket. lis. 1895, lääket. toht. 1897. patologisen

anatomian dosentti 1897. psykiatrian dosentti

1906 ja psykiatrian ylim. professori 1909; Lapin-

lahden keskuslaitoksen ylilääkäri v:sta 1904 al-

kaen. Valtion 1905 asettaman komitean jäsenenä

S. on ollut laatimassa suunnitelmaa mielisairas-

hoidon järjestämiseksi maassamme. S:n julkai-

suista mainittakoon »Bidrag tili kännedom om
de histologiska förändringarna i ryggmärgen, de

spinala rötterna och ganglierna vid progressiv
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paralysi" (väitösk. tohtorin arvoa varten, 1897).

.,Zur Kenntniss der Entwiekelungsstörungen der

Spinalganglienzellen bei hereditärluetisehen, miss-

bildeten und anscheinend nornialen Neugebore-
nen" (1901), ,,Die psychischen Störungen nach
acuter Kohlenoxydvergiftung" (1897) ja ..Riicken-

marksanomalien bei Paralytikern, ein Beitrag
zur Lehre von den inneren Degenerationszeicheu"

(1911). E. Th-n.

Sibilantit (lat. sibihVre = sihistä, suhista) 1.

suhuäänteet on niinenä eräillä spiranteilla

(ks. t.), nimittäin s-, z-, s- ja z-äänteillä, joille

luonteenomainen ,,suhina" syntyy ilmavirran tun-

keutuessa kielen muodostaman ahtaan kourun
lävitse.

Sibirjakov [-o'-], Aleksandr M i h a j 1 o-

vits (s. 1849), siperialainen liikemies ja lah-

joittaja, avusti 1876-78 Nordenskiöldin retki-

kuntaa, jonka etsimiseksi 1879 varusti höyry-
laivan ; auttoi muutenkin monella tavalla Sipe-

rian tutkimista ja teki itse matkoja samassa tar-

koituksessa m. m. Kara-merellä ja Jeniseillä.

joista julkaissut matkakertomuksia.
Sibley /-li], Henry Hastings (1811-91),

amer. politikko, tunnettu nimellä ..Minnesotan
isä"; perusti Minnesota-joen suulle ensimäisen
siirtolan ja sai aikaan, että 1849 muodostettiin,

erityinen Minnesotan territori ; hävitti 1862
Sioux-intiaanien joukot ja sai sen johdosta ken-
raalimajurin arvon. J. F.

Sibylla [-y'-J (lat.. kreik. sibylla), tietäjä-

nainen, hurmahenkinen nainen, joka jumalan
(etenkin Apollonin) haltioittamana joutui hurmos-
tilaan, jolloin hän ennusti onnettomuutta ja

turmiota kaupungeille ja kansoille. Nimitys
•samoinkuin ennustamistapa on luultavasti itä-

maista alkuperää (ks. Profeetta). Myöhem-
min laskettiin Varron mukaan 10 s:aa, joista

tärkeimmät olivat Erythrain (nimeltä Hero-
phile), »Samoksen. Delphoin, Kymen 1. Cumsen
(Amalthsca t. Demophile t. Deiphobe) sekä Ti-

burin (Albunea). Varsinkin renesanssiajan tai-

teilijat (m. m. Michelangelo ja Bafael) ovat
esittäneet s :oja maalauksissaan. Nykyaikana s.

toisinaan sama kuin ennustava nainen, vrt.

Sibyllan kirjat. K. J. H.
Sibyllan kirjat, sibyllan (ks. t.) ennustuksia

sisältävät kirjat, varsinkin ne Rooman kunin-
kaan Tarquinius Priscuksen hankkimat kirjat,

joita säilytettiin Juppiterin temppelissä Capito-
liumilla. Hädän hetkinä erityinen, lopulta

15-miehinen, lautakunta tutki niiitä kirjoja.

Temppelin palon jälkeeu 83 e. Kr. S:n k. uusit-

tiin sekä sijoitettiin Augustuksen toimesta
Palatinus-kukkulalle olevaan Apollon temppe-
liin. Vasta Stilichon kerrotaan ne hävittäneen
n. v. 405 j. Kr. Kristillisellä ajalla oli myös
kristittyjen ja juutalaisten esittämiä sibyllan

ennustuksia, joita osaksi on säilynyt. [II. Diels,

,.Sibyllinische Blätter" (1890)'; J. Geffcken,

,, Komposition und Entstehungsart der Oracula
Sibyllina" (1902).] K. J. II.

Sic (lat.), siten, sillä tavalla; tosiaankin näin;
käytetään usein siteerattaessa, suluissa, huomaut-
tamassa lukijalle jotakin kummastusta t. huo-
miota herättävää tai virheellistä sanaa t. sanonta-
tapaa,

Sicilia ks. Sisilia.
Siciliano [sitsiliä'noJ, mus., vanha it. tanssi,

hitannlaisessa 3-jakoisessa rytmissä
(

8
/8 taki 12

/^.
Sen melodinen sävy muistuttaa paimensoittoa.
S. tavataan usein Händelin y. m. sarjasävel-
lyksissä keskimäisenä osana. /. A".

Sic itur ad astra [It-J (lat.), niin kohotaan
tähtiin (s. o. onneen).

Sick, Ingeborg Maria (s. 1869), tansk.
kirjailijatar, joka kertomuksellaan „Hojfjelds-
prsest" (1902; suom.) teki nimensä tunnetuksi.
Sen jälkeen hän on julkaissut joukon teoksia,
jotka hempeämielisyydellään ja hiukan sairaal-
loisella tunteellisuudellaan ovat saavuttaneet
suuren yleisön suosion. Varsinkin Saksassa S.

on hyvin suosittu. Hänen teoksistaan mainitta-
koon: „Helligt segteskab" (1903; suom.), runo-
kokoelma ..Bolgeslag" (1904), „Jomfrue Else"
(1905; suom.), ..Den Iille graa kat" (1906 ; suom.),
„Af jord" (1907), „Ina" (1911 suom.), „Klos-
terfortfellinger" (1912; suom.). „Corina" (1913),
..Der hjemme" (1914: suom.). //. Kr-n.

Sickel [ziksl], Theodor von (1826-1908 1

.

saks.-itäv. historiantutkija ; oli 1857-92 historian
aputieteiden professorina Wienin yliopistossa,
Itävallan historiallisen instituutin johtajana Wie-
nissä 1869-91. Roomassa olevan itäv. historialli-

sen instituutin johtajana 1890-1902; ,,Monu-
menta Germanise historica"-julkaisun keskus-
toimikunnan jäsenenä 1875-92; tuli 1889 herrain-
huoneen jäseneksi. S:n tieteellinen työ on ollut

käänteentekevää diplomatiikan alalla
;

julkaisuja

:

..Monumenta graphica medii Kvi" (1859-69),
„Beiträge zur Diplomatik" (1861-62), ..Die

Urkunden der Karolinger" (1867), ,,Kaiserurkun-
den in Abbildungen" (yhdessä Sybelin kanssa.
1881 ja seur.). J. F.

Sickingen [zikirjdn], Franz von (1481-

1523), saks. ritari, otti osaa useihin sotaretkiin
ja taisteli myös kuten senaikuiset säätyveljen-
säkin alituisesti yksityisiä vihamiehiään vas-
taan ; nautti suurta sotaista mainetta. Frank-
furtissa 1519 S. sotavoimineen suuresti painosta-
malla vaaliruhtinaita vaikutti Kaarle V:n vaa-
liin. V:sta 1520 hänen luonaan oleskeli Ulrich
von Hiilten, joka voitti hänet Lutherin opin puo-
lelle; S. suojeli ahdistettuja uskonpuhdistajia
Butzeria ja Oekolampadiusta; jo aikaisemmin
hän oli suonut tukeansa Reuchlinille. S. yritti

nyt toimeenpanna täydellistä muutosta Saksan
oloissa : hengelliset ruhtinaskunnat oli poistet-

tava ja ritarisäädylle hankittava entistä suu-
rempi vaikutusvalta. V. 1522 hän muodostamansa
liiton etunenässä aloitti taistelun Trierin arkki-

piispaa vastaan. Mutta yritys, jota uskonpuh-
distajat paheksuivat, raukesi. S. julistettiin

valtakunnankiroukseen ja sortui taistelussa vi-

hollistensa, ruhtinasten liittoa vastaan. Kuolet-
tavasta haavoittuneena hänen täytyi antautua
vastustajilleen linnassaan Landstuhlissa. [Ul-

mann, ,,Franz v. s."] <!. R.

Sic transit gloria niundi [sik -ö- -di], niin

katoaa maailman kunnia.
Sic volo, sic jubeo ks. II o e v o 1 o, sic j u-

b e o.

Siddons [sidanz], Sarah (1755-1831), omaa
sukua K e m b 1 e, etevien näyttelijöiden, Kemble-
veljesten (ks. t.) sisar. engl. näyttelijätär; S. oli

aikansa suurimpia traagillisia kykyjä, jossa

älykkäisyyteen yhtyi suuri määrä ulkonaista vie-

hätystä. Hänen parhaat osansa kuuluvat klas-
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silliseen kirjallisuuteen, johon hän oli perinpoh-

jin perehtynyt. Välityökseen hän harjoitti ku-

vanveistoa. [Kennard, „Mrs. S." (1887).]

77. Kr-n.

Side, kirurgisen sidoksen (ks. t.) paikalleen

kiinnittämiseen tai vahingoittuneiden ja tukea
tarvitsevien ruumiinosien suojakääreeksi käyte-

tyt pitkät ja kapeat harsokangas-, palttina-,

flanelli-, puuvillakangas- y. m. kaistat. Liikku-

mattoman sidoksen aikaansaamiseksi käytetään
kipsiä, tärkkelystä y. m. s. kuivaessaan kovettu-

via s: itä. 77;'. v. B.

Sideby ks. S i i p y y.

Sideerinen (lat. sldus - tähti), kiintotähdille

ominainen, kiintotähtiin jollakin tavoin suhtau-

tuva. — S. pyörimisaika 1. kiertoaika
ou se aika, jonka kiertotähti tarvitsee tullakseen

Jiäennäisesti uudelleen saman kiintotähden koh-

dalle (auringosta katsottuna), vrt. Kuukausi,
V u o s i. 77. R.

Sidekaari, m us., on ympyrän kaistaleen muo-
toinen merkki, jonka käyttämisellä on useita eri

tarkoituksia. 1) S. osoittaa, milloin nuotin ker-

taus ilmaisee sävelen pitentämistä eikä kertaa-

mista, 2) se ilmaisee sävelten legato (ks. t.) -esi-

tystä, 3) se havainnollistuttaa sävellysten säe-

rakenteen (ks. Säekaari). 7. Ä'.

Sidekalvo (conjunet iva) ks. Silmä.
Sidekalvontulehdus ks. Silmätaudit.
Sidekisko, jatkokisko, rautatiekiskojen

jatkamiseen käytetty erikoismuotoinen teräskisko.

ks. Rautatie.
Sidekudoksentulehdus, side- ja tukikudok-

sessa esiintyvä sairausilmiö, joka aiheutuu mär-
kääsynnyttävien bakteerien kehittymisestä. Täl-

laisia ovat ajos. paise y. m. s.

Sidekudos, eräs tukikudoksen muoto, joka on
muodostunut suhteellisen harvoista soluista sekä

lukuisista sidekudossäikeistä t. kimmoisista (elas-

tisista) säikeistä t. molemmista sekaisin. Nämä
säikeet voivat kutoutua yhteen verkko- tai kai-

vomaisiksi s. -levyiksi, erilaisiksi siteiksi t. jänne-

mäisiksi muodostuksiksi. Kaikissa näissä muodois-

saan nimitetään s:ta järjestyneeksi s:ksi vasta-

kohtana n. s. löyhälle s :lle, jota tavataan ikäänkuin

täytteenä eri elinten välissä. S:ssa tavattavain

säikeiden luonteen mukaan erotetaan n. s. kolla-

geeninen ja elastinen 1. kimmoinen s. S :11a on
ruumiissa tärkeä merkityksensä. Se muodostaa
suojuksia, koteloita ja tuppeja eri elimille, vah-

vistaa ja tukee heikkoa kudosta sekä muodostaa
täyteaineen eri elimien väliin. S:n solut voivat

kerätä itseensä vararavintoa, rasvaa ja muuttua
rasvasoluiksi jotka toisiinsa liittyen muodosta-

vat rasvakudosta. Myös erilaisia värihiukkasia

tavataan s. -soluissa. Y. K.
Sidepalkki, välikaton puuvuoliainen tai rauta-

palkki, joka on kummastakin päästään ankkuri-

raudalla muu reilun kiinnitetty, sovitus, jonka
avulla poikki rakennuksen aikaansaadaan, var-

sinkin muurien vahvistamiseksi tarpeellinen lii-

tos. A. S. K.

Sidepultit, levymäisten kappaleiden välissä ole-

vat ja niitä määrätyllä etäisyydellä toisistaan

pitävät pultit.

Sideriinikelta, punakeltainen väriaine, joka

oo emäksistä rautakroniaattia. S. S.

Sideriitit ks. Meteoriitit.
Sideriitti ks. R a u t a s ä 1 p ä.

Sideroliitit ks. Meteoriitit.
Siderostaatti ks. Tähtitieteelliset ko-

neet.
Sideroxylon k.-. R a u t a p u u.

Sidesana ks. K o n j u n k t s i o n i.

Sidgwick [sidzuik], Henry (1838-1900), engl.

filosofi. Tuli moraalifilosofian prof. Cambrid-
geen yliopistossa. 1883. On huomattavin niistä

engl. ajattelijoista, jotka ovat pyrkineet kriitil-

lisesti tarkastamaan ja kehittämään Benthaniiu
ja J. St. Millin utilitaristisen etiikan peruskäsit

teitä. Hän johtui m. m. siihen käsitykseen, että

yleisonnen eli yhteishyvän periaate toiminnan
korkeimpana ohjeena ei ole tietopuolisesti to-

distettavissa, vaan se on ainoastaan välit-

tömän sisäisen havainnon eli intuitsionin

avulla vakaumukseksi* omaksuttavissa, joten

S:stä tuli intuitsionalistinen utilitaristi. Tärkeä
S:n moraalifilosofisissa tutkimuksissa on se osa.

jossa hän tarkastaa nykyisessä sivistysyhteiskun-

nassa vallitsevia siveyskäsityksiä eli n. s. ..ter-

veen järjen" (common sensen) siveyskäskyjli.

Tutkimusten tuloksena on, että nämä yleiset

siveyskäskyt nojautuvat utilitarismin peruskäsi-

tykseen eli yleisonnen siveelliseen periaatteeseen.

S:n moraalifilosofinen pääteos on ,,The methods
of ethics" (1874; 6:s pain. 1901). Muita S:n fi-

losofisia teoksia ovat ,,Outlines of the history of

ethics" (1886) ja ,.Philosophy : its scope and rela-

tions" (1902). Myöskin taloustieteen alalla S.

on julkaissut kriitillisesti selvittäviä ja muodol-
lisiin peruskäsitteihin kohdistuvia teoksia, joissa

hän kuitenkaan ei pääse rakentamaan omaa jär-

jestelmällistä käsitystä; niistä ovat huomattavim-
mat ,,Principles of political economy" (1883) ja

,,Elements of politics" (1891). S. ei ollut vain

tieteellinen ajattelija, vaan toimi käytännöllisesti

yhteiskunnallisen edistyksen hyväksi ; erittäinkin

hän harrasti ylemmän naisopetuksen kehittä-

mistä, lähimpänä työtoverinaan vaimonsa, Elea-

nor Mildred Balfour, A. J. Balfourin sisar. V.

1906 julkaisivat S:n leski ja veli hänestä muis-
telmateoksen. — S. osoitti erikoisen lämmintä
harrastusta Suomen hyväksi aikaansaatua n. s.

eurooppalaista adressia kohtaan. Z. C.

Sidmouth [-ni3p], Henry Addington
(1757-1844), viscountti, engl. valtiomies; alkupe-

räinen nimi Addington, valittiin 1784 alihuonee-

seen, missä liittyi W. Pittin kannattajiin ja

tuli 1789 alihuoneen puhemieheksi; nimitettiin

1801 Pittin jälkeen pääministeriksi ja teki 1802

Ranskan kanssa AmiensMn rauhan, mutta sodan
uudistuttua 1803 S:n täytyi 1804 luovuttaa paik-

kansa Pittille; korotettiin 1805 S:n viscoun
tiksi ja oli sittemmin jonkun aikaa salaneuvos-

ton presidenttinä, vv. 1812-21 sisäasiainministe-

rinä pannen ankarasti käytäntöön valtiolliset

pakkolait. J. F.

Sidney [-mj, Algernon (1622-83), engl. po-

litikko; oli sisällisessä sodassa parlamentin puo-

lella; valittiin 1646 pitkään parlamenttiin ja oli

1649 jäsenenä siinä oikeudessa, joka tuomitsi

Kaarle I :n kuolemaan, ottamatta kuitenkaan
osaa tämän päätöksen tekemiseen; tuli 1651 val-

tioneuvoston jäseneksi, mutta riitaantui pian

Cromvvellin kanssa; istui Cromwellin kuoltua jäl-

leen parlamentissa ja valtioneuvostossa; lähti

1659 välittämään rauhaa Tanskan ja Ruotsin vä-

lillä ja oleskeli jonkun aikaa lähettiläänä Tuk-
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bolmassa. Stuartien palattua S. asui 1660-77

ulkomailla. Palattuaan kotimaahansa S. liittyi

hallituksen vastustajiin, minkä johdosta hän n. s.

Rye-house salaliiton ilmitultua vangittiin ja tuo-

mittiin kuolemaan, vaikka häntä vastaan nostet-

tua valtiopetossyytöstä ei voitu näyttää toteen.

S. oli mielipiteiltään tasavaltalainen ja 1698 jul-

kaistussa kirjoituksessaan „Discourses coneern-

ing government" hän kannattaa alamaisten oi-

keutta nousta vastarintaan kuningasta vastaan,

mitä seikkaa oikeudenkäynnissä oli käytetty hä-

nen vahingokseen. J. F.

Sidney [-ni], Sir Philip (1554-86), engl.

runoilija. S., joka kuului Englanniu korkeim-

paan aateliin, oleskeli useita vuosia ulkomailla,

Ranskassa, Saksassa ja Italiassa, otti osaa Alanko-
maiden sotaan Filip II vastaan ja sai surmansa
Ziitphenin taistelussa. Hän oli jalo luonteel-

taan ja häntä on yleensä pidetty engl. rita-

rin perikuvana. Hänen kirjallisista tuotteistansa

on mainittava kuuluisa paimenruno „Arcadia"

(1590), jolla teoksellaan hän ensimäisenä tutus-

tutti englantilaiset tähän runoudenlajiin, sekä

kokoelma sonetteja „Astrophel and Stella"

(1591), joiden vaikutus myöhempiin sonettien se-

pittäjiin, m. m. Shakespeareen, on huomattava.
V. 1595 hän julkaisi ,,Apologie for poetrie",

jossa hän puolustaa runoutta puritaanien hyök-
käyksiä vastaan. S:n teokset ilmestyivät 1725
3 nid. H. Kr-n.
Sidon [sidon], muinainen kaupunki Foini-

kiassa Välimeren rannalla Tyroksesta pohjoiseen,

oli nimensä mukaan sidonilaisiksi sanottujen

etelä-foinikialaisten keskusta ja tärkein kauppa-
paikka, kunnes Hiramin aikana ylivalta näkyy
siirtyneen kilpailevalle Tyrokselle. Suurvaltojen
taistellessa Foinikiasta S. koki monta vaihtelevaa

kohtaloa, pääsi persialaisten yliherruuden aikana
uuteen kukoistukseen, hävitettiin 351 e. Kr.,

uudestaan elpyneenä yhdistettiin Rooman valta-

kuntaan, joutui muslimien haltuun 637, kärsi

monta tuhoa ristiretkien aikana ja hävitettiin

lopullisesti 1291 sulttaani Asrafin toimesta. 1600-

luvulla syntyi S:n raunioille nykyinen Saida
kaupunki. — S:n nekropolista on löydetty joukko
komeita kreik. ja foinikialaisia marmorisarkofa-
geja. [Hamdi Bei Reinach, „La nöcropole royale

n, S." (1892-96).] K. T-t.

Sidonius Apollinaris [sido'- -«'-/, C. S o 1-

lius Modestus Apollinaris Sido-
nius (n. 430- n. 480), synt. Lugudunumissa (nyk.

Lyon), Rooman keisarin Avituksen vävy, tuli

n. v. 472 Augustonemetumin (myöh. Arverni,
nyk. Clermont) piispaksi. S. A. on jättänyt jäl-

keensä 24 runoelmaa ja 9 kirjaa osaksi runo-

pukuisia kirjeitä (julk. Chr. Lutjohann 1887,

P. Mohr, 1895), jotka valaisevat aikakauden oloja.

[Chaix, ,,Saint Sidoine Apollinaire et son siecle"

(1867-68); Th. Mommsen, „Apollinaris Sidonius
und seine Zeit" (1905) ; F. Gustafsson, ,,De Apol-
linari Sidonio emendando" (1882).] K. J. II.

Sidos tarkoittaa kutomateollisuudessa kankaan
teknillistä rakennetta 1. lankojen keskinäistä

punoutumista kankaassa. Sidonnasta tunnetaan
sangen monta erilaista kangasta. Esimerkkinä
mainittakoon: tavalliset kankaat, joissa

loimi- ja kudelangat risteilevät kohtisuorasti

toisiaan vastaan j samettikankaat, joiden

nukan muodostaa erikoinen joko kuteeseen tai

loimeen kuuluva lankajärjestelmä; punokset
ovat nauhamaisia tuotteita, joissa langat kulke-

vat vinosti punoksen pääsuuntiin verraten; neu-
lomatuotteet, joissa rakenteen muodostaa
vain yksi silmuihin pujottuva lanka tai 1 inka-

järjestelmä; verkot, joiden s. on muodostettu
solmeilemalla y. m.— Yleisimmin tunnettuia ovat.

tavallisten kankaiden s:t, jotka jaetaan yksin-
kertaisiin ja vahvistettuihin s:iin.

Yksinkertaisissa kankaissa on vain yksi loimi -

ja yksi kudejärjestelmä. Nämä voidaan jakaa p e-

rus-s:iinja johdettuihin. Perus-s : ia tunne-

taan kolme: palttina, toimikas ja pomsi. Palt-
tina on tavallinen kaksiniitinen 1. kaksivarti

nen s.-muoto, jossa jokainen loimi- ja kudelanka
risteilee vuorotellen yhden langan yli ja yhden
ali. Sen kutomiseen tarvitaan vähintään kaksi

uiisivartta 1. niisipälkkiä. T o i m i k a s-s. (twill)

tunnetaan vinosti kankaan yli kulkevista vaois-

taan. Langat sitoutuvat tässä jo jonkun verran
löyhemmin kuin palttinassa, josta aiheutuu toi-

mikas-s :ten suurempi joustavuus. Yksinkertai-

sempien toimikkaiden kutomiseen tarvitaan vä-

hintään kolme niisivartta. Tavallisimmin käy-

tetty toimikas-s. kudotaan neljällä niisivarrella,

josta -nimi nelivartinen 1. -niitinen. Pomsi
(sätin, atlas) on lankojen sitoutumiseen nähden
edellisiä löyhempi s.-muoto. Jokainen loimilanka

sitoutuu vasta joka 5:nnellä tai 6:nnella.

7:nnellä, 8:nnella, 9:nnellä j. n. e. kuteella, ja

s.-pisteet ovat mahdollisimman hajallaan yli

kankaan pinnan, ettei mitään toimiviivoja saa

muodostua. Kun kangas kudotaan hyvin tiheäksi.

peittyvät s.-pisteet täydellisesti näkyvistä ja

kankaan pinta tulee sileäksi, vieläpä usein saa

kauniin heijastavan kiillon. — Johdettuja s:ia

saadaan perus-s:ista. Kun palttina-s. kudotaan

kuteelleen tai loimelleen kaksi- tai useampi lan-

kaisena, muodostuu ripsi-s., jos se kudotaan

sekä kuteelleen että loimelleen kaksi- tai useampi-

lankaisena saadaan panama-s. Toimikas-s :ist;i

johdetaan vinotoimikkaita (diagonaaleja), risti-

toimikkaita, vinoripsejä, y. m. sidoksia. Pomsi-

s:ista saadaan johtamalla lujitettuja pomseja

ja kreppi- 1. graniitti-s :ia. Johdettujen s:ien

lukumäärä on sangen suuri. — Vahviste-
tuiksi s:iksi sanotaan sellaisia, joissa taval-

lisen kuteen ja loimen lisänä tavataan erikoi-

sia aluslankajärjestelmiä. Nämä kankaat ovat

siis yleensä paksumpia ja raskaampia kuin

yksinkertaiset. Täten muodostuu aluskuteella

vahvistettuja ja alusloimella vahvistettuja kan-

kaita. Jos käytetään

sekä aluskudetta että

aluslointa ja anne-

taan näiden sitoutua

keskenään, muodos-
tuu kaksinkertainen

s. ja kangas; muo-
dostuneet kankaat si-

(S.H.) Kuva 1. (S.H.)
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dotaan kuteessa kiinni toisiinsa. Samoin voidaan

ajatella useampikertaistenkin kankaiden muodos-

tuvan. Monet kuvikkaiksi kudotut kankaat ovat

s:nsa puolesta vahvistettuja. Näihin kuuluvat

myös useimmat talvipäällysvaatekankaiden s:t.

— S:ien merkitseminen tapahtuu tav. ristiin

viivatulle pieniruutuiselle paperille (kuva 1).

Kahden pystysuoran viivan väli tässä, merkit-

äee loimilankaa ja kahden vaakasuoran vii-

van väli kudelankaa. Paksummat viivat ovat

vedetyt vain ruutujen laskemisen helpottami-

seksi. Jokainen ruutu

vastaa siis sellaista

kohtaa, jossa loimi ja

kudelanka kulkevat

ristiin toistensa yli.

Lankojen sitoutumi-

sen osoittamiseksi vä-

rit et iiii n ruutu aina

silloin, kun loimilanka

kulkee kuteen yli.

Kuva 2 esittää palt-

tina-s:n ja suurenne-

tun kuvan kankaasta.

Kuvassa 3 nähdään
boimikas-s. Kuva 4 on

ponisi. kuva ö pa

muna. kuva ti ripsi, kuva 7 ristitoimikas. Pie-

nin määrä s:ta, joka antaa täydellisen ku

iilli
(S H. K uv a 4 is. II i Kuva 5.

van kankaasta ja toistuu yllä kuvatuissa

s:issa limu.en kertaan. sanotaan perusruu-

duksi. — Jokainen perusruu-

dussa esiintyvä, toisista eri

lavalla sitoutuva loimilanka S^SSS

mm
(S.H.) Kuva ii (S.ll.i Kuva

OB piilotettava eri nii.-iva rrella olevaan niiden-

silmään. Varsiluku on siis riippuva en tavalla

sitoutuvien loimilankojen luku-

määrästä ja niisiluku on oleva

yhtä suuri kuin loimen lanko-

jen lukumäärä (kuva 8). Perus-

ruudussa olevien, eri tavalla

sitoutuvien kuteiden lukumää-
rästä riippuu polkusten luku-

määrä ja järjestäminen kuto-

mossa. Polkusten luku ja pol-

kemisjärjestys osoitetaan s :n

sivulla. Täten muodostettua

s.-piirustusta voidaan siis käyt-

tiiii työohjeena kutomonsa ja >e vastaa tarkoituk-

seltaan muita piirustuksia teknillisessä toimin-

nassa. /-' J- >s'-

Sidos, kirurginen laite, jonka tarkoituksena

on peittää sellaisia ruumiinkoht ia. missä on jokin

naava, luunmurtuma, tulehdus t. m. s., ja siten

^§ I

i S^
.^.11 . Kuva S.

olla tukena tai suojana ulkonaisia vahingollisia

vaikutuksia vastaan. S. voi olla tehty usean-

laatuisista sideaineista 1. -tarpeista ja se kiinni-

tetään siteillä (ks. t.). Haavaan asetetun s:n

(haavakääreen) tulee olla tehty bakteereista va-

pailta aineksista (aseptinen s.) tai sen tulee

olla käsiteltyä jollakin bakteereja tappavalla

aineella (antiseptinen s.), jottei se levit-

täisi tartuntaa haavaan. Luunmurtumien ja

ulkonaisen väkivallan aiheuttamien vammojen
käsittelyssä käytetään kuivaessaan jäykistyviä

s:ia (kipsiä, tärkkelystä, vesilasia y. m.). Täl-

laiset -:t estävät vahingoittunutta ruumiinosaa

liikkumasta, vrt. Sidostarpeet. II j. r. B.

Sidosasema, varsinaisella sotakeiitällä. malidol-

lisimman lähellä taistelulinjaa ja suojatulla pai-

kalla sijaitseva asema, jossa haavoittuneille anne-

taan ensi apu. Osa st o-s :11a annetaan välttä-

mättömin apu, pää-s:lla suoritetaan ensimäi-

nen huolellinen lääkärintutkimus, minkä jälkeen

haavoittuneet viedään kenttäsairaalaan. vrt.

S o t a 1 ä ä k i n t ä t o i m i. Bj. v. B.

Sidosharso, 'ohut, harsomainen puuvillakangas,

jota käytetään kirurgisiin sidoksiin (ks. t.) sekä

siteiksi (ks. t.). Bj. v. B.

Sidostarpeet, ne eri aineet, joita käytetään

sekä kirurgista sidosta asetettaessa että myöskin
itse haavankäsittelyssä. Edellisiin kuuluvat ensi

sijassa sidoskangas ja sidospumpuli, puuvanu,
rahkasammal sekä s:ita paikalleen kiinnittävät

siteet. Suoranaiseen haavankäsittelyyn, verisuo-

nien sitomiseen (ligatuuri) ja haavan ompele-

miseen (sutuuri) käytetään silkkilankaa, catgutia,

hopealankaa y. m. Kaikki haavankäsittelyyn

käytettävät s. ovat steriliseeraamalla tehtävät

vapaaksi tartunta-aineista. Ilj. v. B.

Sidosvanu, puhdistettu, rasvasta vapaa hygro-

skooppinen, steriliseerattu tai jollakin antisepti-

sellä aineella käsitelty pumpuli. ///. v. B.

Siebeck [zibek], Eermann (s. 1842), saks.

filosofi, tuli filosofian professoriksi Baseliin is;;,.

• iie-seniin 1883. Kuului alkuaan Drobischin oppi-

laana Herbartin koulukuntaan, mutta on myö-
hemmin lähentynyt uuskantilaisuutta. Teokses-

saan „Lehrbuch der Religionsphilosophie" S.

tutkistelee uskonnollisen tietoisuuden olemusta ja

merkitystä nojaten uskonnon historialliseen kehi

tykseen, jossa hän erottaa kolme pääastetta:

Luonnonuskonnon, moraliteettiuskonnon ja pelas-

tususkonnon. Uskonnon hiin jyrkästi erottaa

metafysiikasta katsoen, että jälkimäisen lähtö-

kohtana mi kysymys maailman yhteydestä, mutta

edellisen elämän arvon kysymys. Uskonnon mer-

kityksen selittämiseksi S. tutkii kulttuurikehi-

tyksen ja persoonallisuuden suhdetta erittäinkin

pelastususkontoon. S:n muista teoksista on huo-

mattavin hänen laajaksi suunniteltu sielutieteen

historiansa „6eschichte der Psychologie" (2 OS.,

1880. 1884; ulottuu Thomas Anyinolaiseen asti).

z. C.

Siebenbiirgen [zibsnbyrgan] (unk. Erdcly,

ennen ja nyk. virallisesti A' i rälyhägöntiU (ks.

K. i r äly h ägö), romaanien kielellä Ardealu,\ut.

Transsilvania), vrflta 18ti7 Unkariin täydellisesti

liitett-, ent. suuriruhtinaskunta, Unkarin itäisin

osa. pohjoisessa, idässä ja etelässä Karpaattien

rajoittama; 57,804 km-. 2,678,367 as. (1010),

46.3 k:n-:llä. — S. on suurin piirtein katsoen

epätasainen', reunavuorten ympäröimä ylänkömaa
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(alhaisimmat kohdat 160 m yi. merenp.). Kar-

paateilta (ks. t.), joiden korkein huippu S:ssä

on Negoi, 2,544 m yi. merenp., lähtee S:n sisä-

osiin paljo haarakkeita, joiden välissä olevat laak-

sot laajenevat tasangoiksi vain paikoin pääjokien

ympärillä. Keskellä S:iä on hedelmällinen kumpu-
maa Mezöseg (S :n nummi), n. 6,000 km2

. Pää-

joet Maros, Szamos, Olt (Aluta) ja Körös, kaikki

Tonavan lisäjokia. Paljo terveyslähteitä. Ilmasto

maan korkeuden takia verraten kylmä; v :n keski-

lämpö Nagy Szebenissä -j-7,j°C, Kolozsvärissa

-f-
9° C. Metsät varsinkin rajavuoristoissa (kuu-

sia, pyökkejä; sisäosissa tammia) laajat; 37,s %
maasta on metsäin peitossa. Niissä tapaa vielä

karhuja, susia, villisikoja, kettuja y. m. — Asu-
tus on kansallisuudeltaan kirjavaa; 1910 oli

romaanialaisia 1,472,021 (55%; asuvat etenkin

lännessä ja etelässä), unkarilaisia 918,217 (34, s '%,

1900: 32,9%; lännessä ja idässä, jossa heitä

nimitetään ssefceZi/läisiksi) , saksalaisia 234,085

(8,7%; kaakossa ja keskellä), juutalaisia, rutee-

neja y. m. Uskonnolliset olot ovat myös kirjavat:

kreik.-itämaalaisia 1910 oli 29, e %, kreik.-kato-

li-ia 28%, reformeerattuja 14.9%, roomal.-

katolisia 14 %, evankelisia 8.6 %. unitaareja
2.5 '%, mooseksen uskolaisia 2,4 %. — Elinkei-
noista maatalous on tärkein. Maasta on n.

23 % peltoa ja viinitarhaa, 26 % niittyä ja lai-

dunta, vain 13.5 % viljelemätöntä ja metsätöntä.

S. on yleensä hyvin viljavaa; 1911 korjattiin

357.000 ton. vehnää, 638,500 ton. maissia (sitä,

viljelevät etenkin romaanialaiset) , 209,200 ton.

kauraa. 91.200 ton. ohraa ja 51,400 ton. ruista

sekä 403,000 ton. perunoita. Viinisato oli

7S4.544 hl, arvoltaan 35 milj. mk. Hedelmäpuita
pidetään paljo. Karjanhoito on hyvällä kannalla;

1911 S:ssä oli l,u milj. nautaa, 0,35 milj. hevosta,

l.ie milj- sikaa, 0.g 3 milj. lammasta sekä

O.i milj. vuohta. Mehiläishoito myös mainittava;

silkkiäistoukan hoitoa harjoitetaan jossakin mää-
rin. — S. on Euroopan mineraalirikkaimpia seu-

tuja: S:n, käsittävässä Zalatnan vuorikaivos-

piirissä saatiin 1911 kultaa 2.230 kg (Euroopassa

vain Uralin vuoret kultarikkaampia), hopeaa
1.943 kg. rautamalmia 270,500 ton., ruskohiiltä

2.039,200 ton., yhteensä masuunien valmisteiden

ja kivihiilen (1.100 ton.) keralla arvoltaan

43.3 milj. mk. (25,4 % koko Unkarin vastaavasta

tuotantoarvosta). Lisäksi saadaan suolaa (huo-

mattavimmat saliinit Desaknassa, Marosöjvärissa

ja Parajdissai 141,400 ton., arvoltaan 16 milj. mk.,

vaikea, elohopeaa, lyijyä, rikkiä, arsenikkia, alu-

naa, jalo- ja puolijalokiviä. marmoria y. m. —
Teollisuus kehittymässä: olutpanimoita, viina-,

sokeri-, lasi-, nahka-, paperitehtaita, myllyjä

y. m. Kotiteollisuutena harjoitetaan kankaiden
kutomista. — Rautatieverkko ei ole yhtä taaja

kuin muualla Unkarissa, mutta tyydyttää kuiten-

kin liikennetarpeen: 1911 rautateitä S :ssä oli

kaikkiaan 2.278 km. — S :n sivistyselämän
keskuksena on Kolozsvärin yliopisto (2,157 yli-

opp. 1912). Koululaitoksen avulla koetetaan vah-

vistaa unkarilaisuutta S :ssä. Kansakouluja
1910-11 oli kaikkiaan 2,673, niissä 97.642 oppi-

lasta. Kansakouluista 1.184 koulussa oli opetus-

kielenä unkari. l,234:ssä romaania, 255:ssä saksa;

67.055 oppilaan äidinkielenä oli unkari, 27.314

romaania ja 1.878 saksa. — Hallinnolli-
sesti S. 1868 jaettiin 15 komitaattiin : Alsö-

Feher, Besztercze-Naszöd, Brassö, Csik, Fogaras,

Häromszek, Hunyad, Kis-Kukullö, Kolozs, Maros-
Torda, Nagy-Kukullö, Szeben, Szolnok-Doboka,

Torda-Aranyos, Udvarhely. — Vaakuna: suuri-

ruhtinaan kruunun kruunaama, punaisella nau-

halla kahtia jaettu; ylhäällä sinisellä pohjalla

musta, n. s. ..kasvava" kotka, jonka sivuilla

hopeinen puolikuu ja kultainen aurinko, alhaalla

kultaisella pohjalla seitsemän punaista tornia.

Värit : sininen, punainen, keltainen. E. E. K.

Historia. Nykyisen S:n vanhimmiksi asuk-

kaiksi mainitaan agathyrsit; myöhemmin syn

tyi täällä daakialaisten valtakunta ; sen kukisti

keisari Trajanus 101-07 j. Kr. ja perusti sijaan

roomal. provinssin Dacian. V. 275 se joutui goo-

teille, senjälkeen vuorotellen hunneille, gepideille

ja avaareille. 1000-luvulla unkarilaiset saivat

maassa jalansijaa. Unkarilaisia rajavartiostoja

sijoitettiin itärajalle, ja 1100-luvulla kutsuttiin

maahan saksalaisia (saksilaisia ja ilanderilaisia),

joiden kaupunkeja olivat m. m. Hermannstadt
(Nagy-Szeben) ja Kronstadt (Brassö). Mohäcsin
taistelun jälkeen 1526 S:n käskynhaltia Juhana
Zäpolya pääsi ruhtinaaksi; hän tunnusti sult-

taani Soliman II :n yliherrakseen ja irroittiS:n

Unkarin riippuvaisuudesta. Juhanan kuoltua

1540 järjesti hänen alaikäisen poikansa Juhana
Sigismundin holhooja, munkki Martinuzzi (ks. t.),

säätyjen myötävaikutuksella S :n itsenäiseksi val-

tioksi. V. 1551 Martinuzzi luovutti maan Un-
karin hallitsijalle Ferdinand Habsburgilaiselle.

Tämä hänet kuitenkin pian raivautti tieltä,

jonka jälkeen S:n säädyt kutsuivat Juhana Si-

gismundin hallitsijaksi. Hänen aikanaan (1556-

71) protestantit saivat uskonvapauden. Turkille

täytyi suorittaa vuotuinen vero. Vv. 1571-76

hallitsi Stefan Bäthory, joka 1575 tuli Puolan

kuninkaaksi. Hänen toinen seuraajansa Sigis-

mund Bäthory (v:een 1599) liittyi keisariin ja

katoliseen reaktsioniin sekä kukisti säätyjen va-

pauden. Gabriel Bethlenin (Bethlen Gaborin.

1613-29) ja Yrjö Räköezy I:n (1629-48) hallituk-

set muodostivat S :n loistoajan. Molemmat ruh-

tinaat sotivat Saksan protestanttien sekä Ruotsin

ja Ranskan liitossa keisareita vastaan valloit-

taen osia Unkarista; he turvasivat myös unka-

rilaisille heidän valtiosääntönsä ja uskonvapau-

den. Yrjö Räköezy II :n (1648-60) aika oli levo-

ton; hän soti Kaarle X Kustaan liittolaisena

Puolaa vastaan; viimein turkkilaiset karkoitti-

vat hänet. Mikael Apafyn (1661-90) hallitessa

S. yhä vaipui. V. 1687 sodassa Turkin kanssa

keisarilliset miehittivät S:n; Thökölyn menes-

tyksellisen kapinan johdosta keisari Leopold kui-

tenkin 1691 tunnusti S:n oikeudet. S:iä ei enää

yhdistetty Unkariin, vaan hallittiin eri kruunun-

maana. V. 1703 S. yhtyi Frans Räköezy II :n

kapinaan, mutta alistettiin 1708. Maria Teresia

teki S:n suuriruhtinaskunnaksi. Joosef II

aikaansai äkkipikaisilla uudistuksillaan levotto-

muuksia S:ssä. Frans I:n ja Ferdinandin aikana

vaadittiin täälläkin vapaamielisiä reformeja:

unkarilaiset vaativat sen ohessa yhtymistä Unka-

riin, mutta saksalaiset sitä vastustivat. V. 1848

Kolozsvärin (Klausenburgin) maapäiväl päätti-

vät yhdistymisen, jota Unkarin kapinan johdosta

ei kuitenkaan toimeenpantu. Kun S:n romaania-

Iäiset eivät mielestänsä saaneet tasa-arvoisuutta

toisten kansakuntain rinnalla, liittyivät he keisa-
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rillisiin unkarilaisia vastaan. Sittenkuin Itävalta

oli päässyt voitolle 1849, erotettiin tosin S. Unka-
rista tullen erikoiseksi kruununmaaksi, mutta
sen perustuslaki kumottiin. S:n sotilasraja pois-

tettiin 1851. V. 1S60 uudistettiin entinen perustus-

laki
: 1S63 hyväksyivät Nagy-Szebenin maapäivät

n. s. helmikuun valtiosäännön (ks. Itävalta,
historia). V. 1865 S:n maapäivät päättivät jäl-

leenyhtymisen Unkariin, joka päätös sai vahvis-

tuksen '

helmik. 17 p. 1867. V. 1868 Unkarin
valtiopäivät laativat lain, joka yksityiskohtaisesti

säännösteli S :n täydellisen yhdistämisen toimeen-
panemisen. G. R.

Siebengebirge [zibangebirgoj, pieni, tuli-

peräistä syntyä oleva vuoristo Länsi-Saksassa,
Reinin liuskevuorissa, Reinin oik. rannalla vasta-

päätä Bonnia. Peittää vain n. 50 km2
, korkein

huippu ölberg. 464 m yi. merenp., useita 1100-

luvulta peräisin olevien linnojen raunioita.

Siebold [zibolt]. 1. Philipp Franz von
S. (1796-1866), saks. lääkäri ja luonnontutkija,
oleskeli paljon Japanissa tutustuen perinpohjin
sen luontoon ja oloihin. Julkaissut lukuisia suu-
ria teoksia, m. m. ,,Nippon, Archiv zur Beschroi-

bung von Japan" (1832-51; 2:nen pain. 1897),

..Fauna japonica'' (erikoistutkijain avulla, 1833-

51), ,.Flora japonica" (1835-70), ..Bibliotheca ja-

ponica" (1833-41), ,,Epitome linguse japonice"
(2:nen pain. 1853), ,.Urkundliche Darstellung
der Bestrebungen Niederlands und Russlands zur

Eröffnung Japans" (1854). — 2. Karl Theo-
dor Ernst von S. (1804-85), edellisen serkku,
saks. fysiologi ja eläintieteilijä, tuli 1840 fysio-

logian y. m. professoriksi Erlangeniin, 1845 Frei-

burgiin, 1850 Breslauhun ja 1853 fysiologian ja

vertailevan anatomian, sittemmin myös eläintie-

teen professoriksi Muncheniin. Julkaisi erittäin

suuren joukon tutkimuksia, joissa varsinkin
edisti alkueläinten, loismatojen, hyönteisten y. m.
selkärangattomien tuntemista. S. sai m. m. sel-

ville eräiden hyönteisten partenogeneesin (ks.

Neitseellinen sikiäminen). Teoksista
mainittakoon vain ,,Cber die Band- und Blasen-
\viirmer" (1854), ,,Wahre Parthenogenesis bei

Schmetterlingen und Bienen" (1856. ..Beiträge

zur Parthenogenesis der Arthropoden" (1871).

Perusti 1849 yhdessä Köllikerin kanssa aikakaus-
kirjan ,,Zeitschrift fiir wissenschaftliche Zoolo-

gie".

Siecle [sie'kl] (ransk., < lat. seculum), vuosi-

sata.

Siedlce [sjeltse]. 1. Ent. kuvernementti (von.

Sedletskaja gubernija) Itä-Puolassa, Bugin ja

YVeikselin välissä, 14,335 km2
. 1,032.700 as.

• 1912), 69 km2 :llä. S. lakkautettiin 1913 ja lii-

tettiin osaksi uuteen, Venäjään luettuun Holmin
kuvernementtiin, osaksi Ljublinin, osaksi Lomzan
kuvernementteihin. — Joutui kesällä 1915 saksa-
laisten haltuun. — 2. Ent. kuvernementin pää-

kaupunki Itä-Puolassa, Ljublinin kuvernemen-
tissa, Bugiin laskevan Liwiecin varrella, ratojen

risteyksessä; 34,072 as. (1910). — Roomal. -kato-

linen ja kreik.-katolinen kirkko, linna, kaunis
raatihuone; useita oppilaitoksia, teatteri. —
S:n paikalla ollut asutus korotettiin 1557 kau-
pungiksi.

Siegel [zigslj, Heinrich (1830-99), saks.

oikeushistorian tutkija. Teokset : ..Das deutsche
Erbrecht" (1853)

;
,.Geschichte des deutschen

Grerichtsverfahrens" (1857); „Deutsche Rechts-

geschichte" (1895): „llandschlag und Eid" (18941

y. m.
Siegen /zigonj, piirikunnankaupunki Länsi-

Saksassa. Westfalenin eteläosassa. Reiniin laske-

van S i e g in (131 km, kuljettava pienillä aluk
silla vain suupuolelta) varrella; 27,416 as. (1910:

1905 25,201 as., joista 6,332 katolista). — Reaali-

lukio, vuorikoulu; Vilhelm I:n, Bismarckin.
Diesteruegin muistopatsaat. S:ssä, joka on tär-

keän rauta-, lyijy-, vaski- ja sinkkimalmia tuot-

tavan Siegin alueen keskus, harjoitetaan monen-
laista rauta-, kone-, messinki- y. m. s. teolli-

suutta, lisäksi siellä on nahka-, saippua-, paperi-.

olut- y. m. tehtaita. — Monenlaisten vaiheiden
kautta S.. Nassaun kreivien vanha kaupunki.
1815 joutui Preussille. — S. on Rubensin j:i

Diestenvegin svntymäkaupunki.
Siegfried /zigfridj, germ. miehennimi; germ.

tarusankari. S. -taru, jonka alkuperä todennäköi-
sesti on myytiUinen ja ulottuu kauas taaksepäin
esihistorialliseen aikaan, on frankkilaisen hei-

mon keskuudessa kehittynyt sankaritaruksi.

Saks. kansaneepoksessa Nibelungenlie<li>sä S

esiintyy loistavana, voimakkaana ja ylevämieli-

senä urhona. Hän saapuu burgundien kuningas
hoviin, nai siellä kauniin prinsessan Kriemhil
din ja lähtee hänen kanssansa frankkilaiseen

kotimaahansa. Kutsuttuna burgundilaisten su-

kulaistensa luo juhlaa viettämään hän joutuu
lankonsa, kuningas Guntherin ja tämän puolison

Brunhilden salajuonien uhriksi ja saa surmansa
Guntherin vasallin Hagenin kädestä. Kriemhil-
din kostosta aiheutuu sitten burgundien eli nibe-

lungien tuho. S:n aikaisempaa nuoruutta esittil

vät tarupiirteet, jotka Nibelungenliedissä mel-

kein kokonaan ovat hälvenneet, ovat säilyneet

alkuperäisemmässä skand. satutoisinnossa. Edda-
lauluissa ja Völsungasagassa. missä sankarin
nimi on Sigurpr (Sigurd). S. on sankarina myös.
kin muutamissa myöhemmissä saks. kansaneepok-
sissa ja lauluissa. //. 8-hti.

Siekalekala (Phylloyiteryx eques), särmäneulan
heimoon (Syngnathidtn kuuluva tupsukiduksinen.
muistuttaa raken-

teeltaan ja nähtä-

västi eläroäntavoil-

taankin sukulais-

taan merihepoa
(ks. t.), mutta on
vieläkin merkilli-

semmän näköinen.

Ruumiista lähtee

niin. suuri joukko
piikkimäisiä ja

nauhamaisia. ve-

den mukana Imu (S.H.)

juvia lisäkkeitä.

joten kala pyrstöllään kasvi ilmi kiinnittyesssaa
ja väriltään viheltävänä niitä suurimmassa niäli-

rässä sulaa yhteen ympäröivien merikasvieu
kanssa. S. tarjoaa siten hyvän esimerkin suoje-

levasta yhdennäköisyydestä. /. Ys.
Sielikkö ks. L o i s e 1 e u r i a pro c u ni-

b e n s.

Sielu (kreik. psykhc', lat. anima) käsitetään
nykyään tavallisesti pelkästään sielullisten toi-

mintojen subjektiksi 1. kannattajaksi, s. o. niiden

toimintojen, jotka eivät esiinny avaruudellisina.

Siekalekala.
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aineellisina, eivätkä ole aistien välityksellä havait-

tavissa, vaan ainoastaan välittömästi koettavissa

sen yksilön tajussa, jonka omina ne ilmenevät.

Mutta tämä käsite on erittelevän ajattelemisen

tuote, joka vasta myöhäisillä kulttuuriasteilla on

mahdollinen. Paljon aikaisemmin kuin sielullisten

ilmiöiden tieteellinen käsittely on voinut alkaa,

on sellainen s.-käsite muodostunut, jonka mukaan
ei tehdä selvää eroa aineellisen ja aineettoman

välillä. Tämän käsitteen muodostuminen perus-

tuu suureksi osaksi niihin huomioihin, jotka ihmi-

nen alkuasteilla tekee kuoleman ilmiöstä. Se huo-

mio, että ihminen tai eläin kuollessaan herkeää

hengittämästä, aiheuttaa sen käsityksen, että

hengityksenä ilmenevä elonvoima viimeisessä

hengenvedossa erkanee ruumiista, joka siten jää

elähyttävää voimaa vaille. Käsitys, että s. on

hengitystä aikaansaava olento, kuvastuu niissä

merkityksissä, joita s. tai henki sanoilla monissa

kielissä alkuperäisesti on (suom. henki, unk. 16-

lek, ruots. ande, saks. Geist, ven. duh, kreik. psy-

khe, pnenma, anemos, lat. animus, anima, spiri-

tus y. m.). Toinen tähän yhteyteen kuuluva alku-

peräinen huomio oli, että veren virratessa pois

haavoitetusta ihmisestä tai eläimestä tämä kuoli.

Siitä tehtiin se johtopäätös, että veri oli elon-

voiman säilyttäjä. Kumpainenkin huomio johti

niinmuodoin siihen käsitykseen, että s. elonvoi-

man antajana oli ilman tai höyryn tapainen,

hienoaineinen olento. Mutta muitakin huomioita

tehtiin, jotka tarjosivat lähtökohtia s. -käsitteen

muodostumiselle. Kun kehittymättömällä ajatus-

asteella oleva ihminen näki unta itsestään ja

muista ihmisistä, niin hän käsitti unennäkönsä
todellisiksi kokemuksiksi ja siten hänen täytyi

ajatella mahdolliseksi, että ihmisen s. saattoi

vaeltaa pitkiä matkoja, käydä muiden luona vie-

raissa y. m., vaikka s:n asuma ruumis ei samaan
aikaan liikahtanut paikaltaan. Myöskin peili- ja

varjokuvat, harhanäyt y. m. antoivat aihetta

siihen käsitykseen, että ihminen on kaksoisolento,

joka s:na rajoittamattomasti voi liikkua ava-

ruudessa, mutta ruumiina on kiinnitetty määrä-
paikkoihin. Kun kerran tällainen haamu- eli

varjosielun käsite oli muodostunut, niin se saat-

toi tunkea pois sen raaemman käsityksen, että

vainaja edelleen elää omassa ruumiissaan, jota

senvuoksi on kuolleenakin hoidettava johtamalla

sille putken avulla ruokaa suuhun, y. m. Mieli-

kuvitus antoi tälle varjosielulle sen liikkumis- ja

tajuamismahdollisuiulen, jonka kuolema oli ruu-

miilta riistänyt, ja monenmoisia käsityksiä

s:n haudantakaisesta elämästä saattoi kehittyä.

S. on ruumiista erottautumaan pystyvä, itse-

näinen olento, joka elää omaa elämäänsä ja

saattaa kuolemankin jälkeen monella tavalla

vaikuttaa jälkeenjääneiden oloihin. Kuitenkin
s. samalla on jonkunlainen sen ruumiin vas-

tine tai kuvastaja, johon se alkuperäisesti on
kuulunut ; niinpä esim. taistelussa kaatunut
jäljestäpäin näyttäytyy haavoineen tai silvottuna

j. n. e. Kun kehittymättömällä ajatusasteella

kuvitellaan varjosielujen haudantakaisia oloja,

muodostetaan lisäksi vielä se s.-käsite, että kai-

killa olennoilla ja olioilla on omat s:nsa
;
ihmis-

ten varjo-s:t taistelevat keskenään varjoasein,

metsästävät varjonuolin varjo-otuksia j. n. e.

Tällä käsityksellä on suuri merkitys vanhim-
massa uskonnollisessa ajatustavassa, sillä esim.

hautauhrit poltetaan siinä mielessä, että s:t siten

vapautuvat seuraamaan vainajaa haudantakai-
seen maailmaan; jumalat ottavat uhriateriasta,

joka heille tarjotaan ja joka näyttää koskemat-
tomalta, s:n j. n. e.

Tämä alkuperäinen s.-käsite on suuresti vai-

kuttanut niihin ajattelijoihinkin, jotka ovat pyr-

kineet käsitettä tieteellisesti selvittämään. Niinpä
esim. Aristoteles kehittää s.-oppia elonvoima-

ajatuksen pohjalla; s. on hänen mukaansa elä-

vän ruumiin elävöittävä voima, joka kasvissa

esiintyy paljaana elonvoimana, eläimessä lisäksi

aistimis- ja liikuntokykynä, ihmisessä edellisten

voimien lisäksi järjellisenä ajattelemisena. Tämä
ajatus, että s. on elimistön elonvoiman perustana,

on vallinnut uuteen aikaan asti. Tosin jo ennen
Aristotelesta Sokrates ja Platon olivat esittäneet

sen käsityksen, että s. on jyrkästi erotettava

kaikesta aineellisesta ja ymmärrettävä ajattele-

miseksi; erityisesti tahtoi Platon osoittaa s:n

aineettomaksi olennoksi sillä selityksellään, että

ainetta voidaan jakaa eri osiin, mutta s. on

jakaumaton. Mutta tätä käsitystä kreik. filosofit

eivät johdonmukaisesti kehittäneet. Keskiajan
s.-käsite on yleensä karkean aineellinen: kiiras-

tulessa palavaa s:ua ei ymmärretty vertaus-

kuvaksi, vaan todellisuudeksi. Vasta Cartesius

sai uudemman filosofian perustajana käänteen
aikaan. S. on hänen mukaansa se ajatteleva

olento, joksi itsensätajuava yksilö välittömästi

huomaa itsensä. S :lta puuttuu kokonaan ulottu-

vaisuus, joka on ruumiin ja muiden aineellisten

olioiden yhteinen ominaisuus. Se Cartesiuksen

käsitys, että ruumis ja s. ovat kokonaan
erilaisia, joten s. ei ole mikään haamu t.

muu semmoinen, vaan sisäisesti tajuttava todel-

lisuus, on valtavasti vaikuttanut koko uuden
ajan filosofiaan, mutta samalla tehnyt s:n ja

ruumiin välistä suhdetta koskevan kysymyk-
sen hyvin vaikeasti ratkaistavaksi probleemiksi.

Siinä valossa, jonka Cartesius on kysymykselle
antanut, materialismi osoittautuu mahdot-
tomaksi, sillä sisäisesti havaittavat ilmiöt 1. n. s.

tajunilmiöt eivät ole mitenkään ymmärrettävissä

aineeksi tai aineen toiminnoiksi. Cartesius itse

oli dualismin kannalla katsoen, että on ole-

massa kaksi toisistaan aivan eroavaa perusoliota

1. substanssia, ruumiillinen, jolla on ulottuvai-

suuden ominaisuus, ja sielullinen, jonka ominai-

suutena on ajatteleminen 1. tajuaminen. Vaikka
s. ja ruumis ovat aivan erilaisia, vaikuttavat ne

kuitenkin toisiinsa. Cartesiukselle tämä kahden
aivan erilaisen substanssin vuorovaikutus oli

mahdoton selittää. Hänen jälkeensä on eri tavoin

koetettu välttää dualismin vaikeuksia. Spiri-
tualismi koettaa ymmärtää ruumiillisetkin

ilmiöt olemukseltaan henkisiksi ja katsoo niin

ollen, että ruumiin ja sielun vuorovaikutus ei

sisällä mitään mahdottomuutta. N. s. i d e n 1 1 i-

syys hypoteesin edustajat, joiden opille

myöskin on annettu nimi paralleliteoria, koet-

tavat puolestaan päästä vaikeudesta sen käsityk-

sen avulla, että s. ja ruumis eivät ole vuoro-

vaikutuksessa keskenään, vaan niiden yhteen-

soveltuvaisuus saa selityksensä siitä, että ne ovat

yhden ja saman perusolion eri puolia suhteutuen

toisiinsa samalla tavoin kuin kaaren kovera ja

mykevä puoli. Se mikä ulkonaiselle havainnolle

näyttäytyy ruumiilliseksi, näyttäytyy sisäiselle
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sielulliseksi. Eri käsitykset s:n ja ruumiin suh-

teesta eivät voi olla muuta kuin metafyysillisiä

hypoteeseja, joista sielunilmiöiden kokemusperäi-
nen tutkiminen on suhteellisesti riippumaton, jopa
muutamien mielestä siinä määrin, että uuden-

aikainen s.-tiede voi olla „s-tiede ilman s:ua" tut-

kien s:n-ilmiöitä kokemuksessa esiintyvinä tajun-

ilmiöinä. Kuitenkin on olemassa seikkoja, jotka

tekevät vaikeaksi s.-tieteen kannalta kokonaan
syrjäyttää s. -käsitteen ja täydellisesti korvata se

s:n-elämän tai tajunelämän käsitteellä. Ensiksi-

kin yksilön kaikki s:n-ilmiöt muodostavat omi-

tuisen yhteyden, jota on tapana nimittää tajun
yhteydeksi. Se moninainen tajunsisällys, joka

yksilön sielunelämään kuuluu, ei ole ajallisesti ja

paikallisesti hajallaan, vaan mikä kokemus ta-

hansa voi tajussa yhtyä mihin tahansa toiseen,

niin että yksilö esim. voi jonkun havainnon joh-

dosta muistella toista kauan aikaa takaperin teh-

tyä kokemustaan tai yhteen ajatukseen koota
monta eri seikkaa, jotka ulkonaisessa maailmassa
ovat ajallisesti ja paikallisesti kokonaan eril-

lään. Sen lisäksi on otettava tuomioon yksilön

minätaju 1. -e tosiasia, että kaikki hänen koke-

muksensa esiintyvät viiden ja saman niitä tajuavan
minän omina, joka kaikesta tajunilmiöiden vaih-

telusta huolimatta tajuaa itsensä niiden pysyväi
seksi kannattajaksi. On kysytty, eikö tämä ta-

juava ..minä'*, joka tuntee tajunilmiöt omik-

seen, osoita, että s :n-ilmiöillä on oma pysyvä
henkinen kannattajansa 1. substanssinsa .-ainoin-

kuin ulkonaisten ilmiöiden kannattajana on
aine 1. materia, ja useat varsinkin n. s. ratsio

naalisen -.tieteen edustajat ovat kysymykseen
vastanneet myöntävästi. Tajunyhteydestä" ja

minätajusta on siten tehty se johtopäätös, ett ii

s. on aineeton, itsenäinen olento 1. henkinen
substanssi, vieläpä että s. tällaisena olentona on
kuolematon. .Mutta sittenkuin Kant on osoittanut,
itiä tajuava ..minä" 1. subjekti, joka tajuaa koke-
muksensa omikseen ja liittää ne yhteen, on jota

k in toista kuin pysyväisesti olemassaoleva ja ob-

jektiivisesti todettava omaperäinen olento 1.

substanssi, on ratsionaalisen sielutieteen s.-olento-

kiisite joutunut vakavien epäilysten alaiseksi.

Jyrkimmin on n. s. aktual i teetti teo r i a

\\ undt. Paulsen) hylännyt sen käsityksen, että

aineeton peru-olento 1. substanssi on olemassa.
Aktualiteett iteorian mukaan kuuluu suh-tanssi-

kä-ite yksistään aineellisen todellisuuden piiriin

ja -en soveltaminen henkisten ilmiöiden selityk-

seksi perustuu vain väärään analogiaan, joka ei

tee oikeutta s:n-elämän omalle omituisuudelle,

varsinkaan ei tajunelämän alituiselle muuttuvai-
suudelle. S. ei voi olla muuta kuin kokemuk-
sessa ilmenevä todellinen (aktuaalinen) sielun-

elämä. On vain otettava huomioon, että eri s:n-

i >i m innot (aktit i kuuluvat läheisesti yhteen sekä

yksilöllisessä että erittäinkin yhteiskunnallisessa

elämässä. Kuvaavaa aktualiteettiteorian edusta

jille on. että he inhimillisen yhteiselämän kan-
nattajaksi ajattelevai yhteis-s:ua eli kansan-
-:ua. jolle he ovat taipuvaisia antamaan todelli-

semman merkityksen kuin yksilön s:lle 1. yksi-

tyis-s:lle. Aktualiteettiteoria ei voi tyydyttä-

västi selvittää, miten -ieluntoiminnot sellaisinaan

ilman subjektia, joka toimii, ovai ymmärrettä-
vissä. Sen vuoksi se ei ole voinut syrjäyttää sei

laista kriitillistä sub st an ta i ai i teetti-

teoriaa, jonka mukaan ei väitetä s-.ua ehdot -

tomasti itsenäiseksi ja pysyväksi olennoksi, vaan
pidetiiäu sitä kokemusperäisesti todettavien ja ni-

menomaan sisäiselle havainnolle esiintyvien tajun-

ilmiöiden suhteellisesti yhteydellisenä kannatta-
jana (ks. esim- Oswald Kulpe, ,,Einleitung in

die Philosophie", 1S08; Zach. Castren. ..Uskon-

nonfilosofian käsitteestä ja metoodista", 1903, si-

vulta 80 alkaen). Tällainen s. -käsite on tarkoi-

tettu vain kokemusperäisen s. -tieteen apukäsit-

teeksi, eikä sen avulla voida esittää sitä ratsio-

naalisen -.tieteen todistusta s:n kuolemattomuu-
desta, jonka Kant tahtoi kumota asettaen yksin-
omaan siveelliset tosiasiat kuolemattomuususkon
tueksi. Kuitenkin voi kriitillisestä käsitetyllä

s:n substanssikäsitteellä olla kuolemattomuus
uskoon nähden se merkitys, että se sielutieteessä

pitää avoinna, niitä mahdollisuuksia, joiden puut

teessä usko s:n kuolemattomuuteen voitaisiin

julistaa tieteellisesti kumotuksi.
S. on edellisen e-ityksen mukaan kokemuksel-

listen tajunilmiöiden ja niiden yhteyden kannat-
taja, joka näissä ilmiöissä eri puolilta ilmaisee

oman olemuksensa. S. on se subjekti, joka havait-

see, tuntee mielihyvää tai tuskaa, ajattelee, tah-

too j. n. e. S.-käsitteen muodostamisessa käyte-

tään niinollen sitä lähtökohtaa, jonka yksilön

havaittavissa olevat tajuntoiminnal tarjoavat.

Mutta erinäiset seikat ovat s.-tieteessä aiheutta-

neet sen kysymyksen, eikö s:n-elämä ulotu sy-

vemmälle ja laajemmalle kuin tajunilmiöiden

subjektina olemiseen. Esim. muistin ilmiöiden se-

littämiseksi on vedottu edellytyksiin, jotka eivät

suorastaan voi tulla tajuamisen esineiksi. On ta-

pana muistinilmiöistä puhuttaessa käyttää sel-

lai-ta vertauskuvaa, ettii kun jokin havaintokuva
tai muu sielunilmiö tajuttuna oltuaan ei enää sitä

ole. se painuu tajun kynnyksen alle. josta se taa-

-cn voi kohota ylös tajuun, kun jokin aihe palaut-

taa mieleen entisen kokemuksen muistikuvan. Tä-

män johdosta on herännyt kysymys, mihin joutu-

va! tajusta väistyneet ja siihen uudestaan palau-

tettavissa olevat s :n-ilmiöt, ja siihen on vastattu.

että ne kuuluvat sieluun ..tajuttomina". Kun ta-

juttoman tajun- 1. s:n-elämän käsite kuitenkin
nixttii siiltivin ajatuksellisen ristiriidan, on

käyttäen „tajunkynnyksen" alla olevaa 1. alapuo-

lisen sielunelämän vertauskuvaa ruvettu puhu-
maan ali- 1. alustajuisesta t. myös piilo- 1. sala-

tajuisesta s :n-elämästä. Vaikka tällaisen vertaus-

kuvan käyttäminen ei tietenkään voi todistaa sie-

lullisen todellisuuden olemassaoloa tajunilmiöiden
rajojen ulkopuolella, osoittavat kuitenkin sellai-

set seikat kuin että esim. jokin nimi. jota emme
tahdonponnistuksella voi määrättynä hetkenä pa-

lauttaa mieleemme, vähän ajan perästä, ajatelles-

samme aivan toisia asioita, »itsestään", s. o. juuri

tuon tajuttoman s :n-elämän vaikut uksesta juolah-

taa mieleemme; todellisten tajunilmiöiden yhteyttä

tietoisesti tajuamattoman s :n elämän kanssa
Tällaisten kokemusten ymmärtämiseksi on toi-

selta puolen viitattu siihen, että tajuamisen sel-

vyydellä voi olla eri asteita, jopa sellaisiakin,

jotka ovat tajunkynnyksen alapuolella, toiselta

puolen un niiden kannalta, joista tajuttoman

sielunelämän Lasite sisaltii ristiriidan, vsdottu

fysiologiseen selitystapaan ja katsottu ..tajutto-

mia tajunilmiöitä" yksinkertaisesti ruumiin-
ilmiöiksi, lähinnä hermotoiminnoiksi, jotka ovat
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läheisessä yhteydessä s :n-ilmiöiden kanssa. Jollei

tajunelämää ja s:n-elämää pidetä samoina käsit-

teinä, niin s. ymmärretään senkin s :n-elämän

subjektiiviseksi kannattajaksi, joka kyllä on

vuorovaikutuksessa tajunilmiöiden kanssa, mutta
ei ole yksilön tajussa välittömästi koettavissa.

Z. C.

Sielumessu, vainajan muistoksi vietetty messu.

Vainajan kuolinpäivää, sen vuosipäivää, kaikkien

uskovaisten vainajain päivää sekä tavallisia päi-

viä varten on erilaisia s:n kaavoja. Useat sävel-

täjät, kuten Palestrina. Mozart, Cherubini, Ber-

lioz, Verdi y. m., ovat s:n sanoihin luoneet ete-

viä sävelteoksia, vrt. Requiem. A. J. P-ä.

Sielunhoito, kirkollinen toiminta, jonka tar-

koituksena on yksityisten seurakunnanjäsenten
kaitseminen, neuvominen ja lohduttaminen. Täl-

laiseen toimintaan on Jeesus antanut kehoituk-

sen sanoessaan Pietarille: ..kaitse minun lam-

paitani" (Joh. 2I15-17). Katolisessa kirkossa s:n

kirkollisesti järjestetty muoto on rippi (ks. t.).

Evankelisessa kirkossa s. on enemmän sielunhoi-

tajan vapaaseen toimintaan kuuluva velvolli-

suus. S:n esineenä ovat a) erehtyvät, b) pa-

heelliset, c) sairaat seurakunnan jäsenet. Suo-

men kirkkolain mukaan tulee sielunhoitajan eri-

tyisesti pitää silmällä ja neuvoa niitä, jotka il-

maisevat erehtyväistä oppia (90 §), niitä, jotka

pitemmän aikaa ovat käymättä Herran ehtoolli-

sella (91 §), hengellisesti raskasmielisiä (92 §),

rikoksesta tuomittuja (93 §), paheisiin vaipu-

neita (94 §), sairaita (95-97 §§) ja vankeja

(98, 99 '§§). Sairaiden luona käynti on monessa
seurakunnassa s:n tärkein muoto. Kirkkolaissa

onkin säädetty, että pitkällistä tautia sairasta-

vien luona tulee papin käydä pyytämättä puhele-

massa heidän kanssaan heidän sielunsa tilasta

(96 §). [C. Norrby, „Läran om den kyrkliga

själavärdeii" (1899), H. A. Kostiin, „Die Lehre
von der Seelsorge" (1895).] E. K-a.

Sielunkuurous 1. akustinen a g n o s i a

on kykenemättömyys ymmärtää kuultuja ääniä,

olivatpa ne sitten puhuttuja tai muulla tavalla

syntyneitä. S. esiintyy sensorisen afasian ohella

aivojen vasemmassa ohimolohkossa olevien pesäk-

keiden vaikutuksesta. E. Tli-n.

Sielunkyky on Aristoteleen ajoilta 19:unen
vuosis. alkupuoleen saakka ymmärretty siksi sie-

lulliseksi voimaksi, johon jokin keskenään yhtä-

läisten sielunilmiöiden ryhmä perustuu. Kun
kokemus osoitti useita eri sieluntoiminnan lajeja,

esim. havaitsemista, mielikuvitusta, muistamista,
ajattelemista, pyrkimystä j. n. e., niin otaksut-

tiin, että kukin laji perustuu määrättyyn sielul-

liseen kykyyn, havaintokykyyn, muistiin, ajatus-

kykyyn 1. ymmärrykseen j. n. e. Sielutiede

esitettiin tämän käsityksen mukaan siten, että

en^in johdanuollisesti puhuttiin yleensä sielusta

ja sen elämästä, sitten erikseen niistä eri ky-
vyistä, joihin sielunelämän katsottiin jakautu-

van ymmärryksestä, muistista, tahdosta y. m.
Koko tämä katsantotapa joutui 19:nnen vuosis.

alkupuolelta asti ankaran kritiikin alaiseksi,

jonka alkuunpanija oli Herbart. Kaksi päämuis-
t utusta on tehty s. käsitettä vastaan. Kun sielu

jaetaan eri kykyihin, niin hajoitetaan sielun-

elämä eri osiin, ,,sielunosiin", jota sanaa Platon
käytti, ja jätetään siten huomioonottamatta
sielunelämän läpikotainen yhteys ja persoonalli-

suuden ykseys. Toinen muistutus on se, että

kukin sielunilmiöiden ryhmä, esim. muistamis-
ilmiöiden. tunteiden j. n. e., katsotaan riittä-

västi selitetyksi, kun ne on johdettu asian-

omaisesta kyvystä, esim. muistista, tunne-

kyvystä j. n. e. Sellainen selitys ei ole mi-

kään tieteellinen selitys, samoin kuin ei elä-

mää ole selitetty paljaastaan elonvoimaan vetoa-

malla. Nämä muistutukset ovat tuntuneet siksi

painavilta. että nykyisistä sielutieteilijöistä

monet kokonaan välttävät koko s:n käsitteen

käyttämistä puhuen kernaammin eri sielullisista

perustoiminnoista tai elementeistä kuin s:istä.

Mikäli käsitettä vielä käytetään, koetetaan sitä

muodostella asianmukaisemmaksi. Erittäinkin
pyritään ottamaan huomioon, että sielulliset ryh-

mittelyt merkitsevät abst raheeraavan ajattele-

misen kiintymistä määrättyihin sielunilmiöiden

puoliin, jotka todellisuudessa ovat yhtä vähän
toisistaan erotettuina olemassa kuin esim. esi-

neen muoto ja väri, vaan aina kuuluvat yhteen
monipuolisessa, yhdistetyssä sielunilmiössä. Niinpä
emme esim. koskaan tapaa sielunilmiötä, joka
olisi pelkkää havaintoa tai pelkkää tunnetta tai

pelkkää pyrkimystä j. n. e., vaan jokaisessa

todellisessa sielunilmiössä esiintyy kaikkia eri

sielullisia perustoimintoja yhdessä, kuitenkin

niin, että toinen tai toinen perustoiminto on

muita voimakkaampana vallalla eri sielun-

ilmiöissä. S :t ovat näinmuodoin käsitettävät

sen yhden ja saman sielun eri puoliksi, joka
ilmenee eri toiminnoissaan. Kukin sieluntoimin-

tojen määrätty laji perustuu vastaavaan s:yyn,

mutta tämä ei ole muuta kuin sielu itse määrä-
tyltä puolelta katsottuna. Kun jonkun ilmiön

selittämiseksi tällöin vedotaan johonkin s :yyn,

esim. unien selittämiseksi mielikuvitukseen, niin

tällä vetoamisella on vain tahdottu osoittaa se

sieluntoimintojen ala, jolta selitys pääasiassa on
etsittävä, mutta ei ole, kuten vanha s.-teoria

teki, katsottu tarpeettomaksi tarkemmin tutkia

tähän alaan kuuluvien sieluntoimintojen yhdys-

ia vuorosuhteita.

Mikäli nykyään sielutieteessä käytetään s:n

käsitettä, ryhmitellään eri s :t samojen jakoperus-

teiden mukaan kuin sieluntoiminnot. Tavallisin

jakoperuste on nykyään se, jonka mukaan kat-

sotaan olevan kolme eri sielullista perustoimin-

toa, nimittäin tieto-, tunne- ja tahto-
toimintoja. Tietotoimintoja on myöskin
nimitetty mieltämistoiminnoiksi ja tarkoitettu

niillä kaikkia niitä sieluntoimintoja. joilla taju-

taan jokin olemassa oleva tai tapahtuva. Koska
tietotoiminto on se toiminto, jolla tieto taju-

taan (1. mielletään), eikä itse valmis tieto, on

myöskin muodostettu sana tiedoitseminen tai tie-

dostamiuen (= saks. Erkennen). Tiedostamistoi-

mella yksilö muodostaa havaintokuvia, mieli-

kuvia ja ajatuksia siitä todellisuudesta, jossa

hän elää ja johon myöskin hänen oma sielun-

elämiinsä kuuluu ; tahdollaan hän ryhtyy muut-

tamaan tätä todellisuutta sellaiseksi, että se

vastaa hänen tarpeitaan, tai inukaannuttamaan

oman itsensä siihen soveltuvaksi. Nämä kaksi

s:yä tai sielullista perustoimintoa ovat vanhas-

taan, Aristoteleesta asti selvästi toisistaan ero-

tettu. Sitävastoin tunnekyky 1. se mielihyvän

tai mielipahan, mieluisuuden tai epämieluisuuden

sisäinen kokemus, joka sisältyy jokaiseen sielun-
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ilmiöön, vasta Rousseaifn vaikutuksesta myön-
aettiin omaksi sielunelämän puoleksi. Sen jälkeen

kuin Kant oli tunnustanut tunteen merkityksen

tiedostamisen ja tahtomisen rinnalla, on tiiniil

s:jen kolmijako tullut tavalliseksi entisen kaksin-

jaon sijaan. Yrityksiä on kyllä tehty supistaa

sielulliset peruskyvyt yhdeksi, esim. mieltämis-

kyvyksi (Herbart) tai tahtokyvyksi, vietiksi

(Wundt), mutta nämä yritykset eivät ole saa-

neet yleisempää kannatusta. Myönnettävä on
vain se. että kehittymättömässä sielunelämässä

kolmijako ei astu selvästi esiin, joten tätii kyky-

jen haarautumista on katsottava differentsiatsio-

nin 1. erilaistumisen tulokseksi. Kuta korkoani-

maila asteella sielunelämä on, sitä enemmän se

osoittautuu yhdistetyksi ja aineksiensa puolesta

erilaiseksi. Kun s
:
jä katsellaan tältä kehityksen

kannalta, osoittautuvat hämärät elämäntarpeet ja

pyrkimykset niihin liittyvine ehdottomine ruu-

miinliikkeineen alkeellisen sielunelämän silmään-

pistävimmäksi kyvyksi, ja näin ollen voi olla

syytä ryhmitellä s :t kekitysopillisesti siten, että

pannaan pääpaino tahtoon 1. pyrkimykseen, joten

saadaan vähitellen nouseva sarja sielunelämän
asteita alkaen siitä hämärästä elämäntunnosta ja

pyrkimyksestä, joka voidaan olettaa olevan alhai-

simmissakin eläimissä, aina harkittuun ja itse-

tietoiseen tahtoon saakka. Z. C.

Sielunpalvelus ks. Animismi ja V a i n a-

jainpalvelus.
Sielunsokeus 1. optillinen agnosia

en kykenemättömyys näön avulla tuntea esi-

neitä, jotka ovat olleet ennen tutut. S:ta sai-

rastava saattaa tehdä selkoa esim. jonkun esi-

neen muodosta ja väristä, mutta ei tiedä, mikä
esine on ja mihin tarkoitukseen sitä käytetään.

S. on seurauksena aivojen takaraivolohkoihin

sijoittuneista pesäkkeistä. E. Th-n.

Sielunvaellus (lat. reincarnalio). UskonnoHis-
filosofinen käsitys, jonka mukaan ihmisen sielu

kuoleman jälkeen pukeutuu uusiin ruumiisiin,

oli vanhalla ajalla melkoisesti levinnyt. Ihmi-
sen luultiin ansionsa mukaan joko nousevan
tai .laskevan elämän asteikolla ja paheelli-

silla arveltiin olevan edessä siirtyminen eläin-

ruumiisiin. Pohjana tällaisille uskomuksille on
kansantaruissa usein tavattava ajatus ihmisten

ja eläinten sukulaisuudesta: eläimet esiintyvät

puhuvina, ja nukkuvan tai haltioissaan olevan

ihmisen sielu saattaa ilmestyä eläimen, esim.

linnun hahmossa. Thraakialaisilla s. näyttää
olleen yleisenä uskomuksena: sieltä se siirtyi

Kreikkaan 6: unella vuosis. e. Kr. ja sai paljon

kannatusta. Pythagoras ja Empedokles
kehittivät sitä ja Platonkin esittää siiä

muutamissa dialogeissaan. Kreik. filosofit käsit-

tivät s:n keinoksi, jonka kautta sielu vapautuu
aistillisuuden tahrasta ja kohoaa puhtaaseen hen-

kisyyteen. Intiassa on b r ah m ai ai su us
(ks. t.) johdonmukaisesti esittänyt s.-oppia. Sen
mukaan on elämän kiertokulku, johon
s:kin kuuluu, ankara välttämättömyys, jonka
alaisena kaikki ajallinen elämä on. Päämääräksi
käsitetään silloin vapautuminen kiertokulusta,

mikä ajatellaan eri lailla tapahtuvaksi. Näin
ollen s:n aate ei Intiassa sisällä mitään lohdu-

tusta tai toivoa, vaan se esiintyy päinvastoin
painajaisena, josta kaikin mokomin koetetaan

päästä, ks. Buddha ja Jäin a. Uudemmassa

länsimaisessa kirjallisuudessa on s:ta hypotee-

sina esittänyt Lessing teoksessa ..Erziehung

des Menschengeschlechts". Nykyaikainen teo-
sofia on omistanut intialaisen s. -opin. Tieteel-

lisesti perustellaan s.-oppia teoksessa H. Spitta.

,.Mein Recht auf Leben" (1900). /:. K-a.

Sielutiede 1. psykologia (ks. t.) on 19:nnen
vuosis. loppupuolella kehittynyt empiiriseksi tie-

teeksi, joka tutkien sielullisia ilmiöitä pyrkii

saamaan selville niiden yksinkertaisimmat perus-

ainekset (elementit) ja näiden yleiset suhteet 1.

lait. .Mutta tämän tehtävän ohessa on s:llä toi-

nenkin, johon aivan viime vuosina on pantu eri-

koista painoa. Smi on välttääkseen liiallista

ahst raktisuutta kohdistettava huomiota myöskin
yksilöllisiin kokonaisuuksiin (ihmisyksilöihin,

ihmisryhmiin), joissa kaikelle sielunelämälle

yhteiset muodot esiintyvät omituisesti yhdistet-

tyinä ja väritettyinä, selvittääkseen yksilöllisten

ja tyypillisten erikoispiirteiden merkitystä.

Ennenkuin s. oli kehittynyt omaksi kokemus-
tieteeksi, liittyi se osana filosofiaan ja. oli pää-

asiassa sielun olemuksen mietiskelyä. Tällaisena

sieluntutkimus esiintyy kreik. filosofiassa, jossa

Sokrates ja Platon ovat sen varsinaisia

perustajia. Kreikkalaisista ajattelijoista etenkin

Aristoteles rikastutti sieluntutkimusta monilla

sielunelämää koskevilla havaintotiedoilla. Aiko-

jen kuluessa nämä kasvoivat; keskiajankaan
ajattelijat, kuten esim. Siebeckin sielutieteen his-

toria osoittaa, eivät olleet niiden määrää lisää-

mättä. Uuden ajan ajattelijat saattoivat näin

ollen koottujen ainesten pohjalla alun pitäen har-

joittaa kahdenlaista sieluntutkimusta. Näille eri

tutkimussuunnille Wolff antoi nimet r a t s i o-

naalinen ja empiirinen psykologia,
sittenkuin sana psykologia oli jo vareinmin jou-

tunut käytäntöön, esim. Melanehtonin luennoissa.

Ratsionaalisen psykologian tehtäväksi katsottiin

17:nnellä ja 18:nnella vuosis. selvittää käsittei-

den avulla sielun (ks. t.) olemusta, erityisesti

osoittaa, että sielu on yksinkertainen, siis hajoit-

tamaton ja kuolematon olento: empiirisessä psyko-

logiassa esitettiin ratsionaalisen psykologian

lisäkkeeksi ja vahvistukseksi se, mitä kokemuk-
sen pohjalla sielunelämästä tiedettiin. Suurimmat
ratsionaalisen s:n edustajat olivat Cartesius.
Leibniz ja S p i n o z a. Empiirisen sielun-

tutkimuksen harrastus esiintyi aikaisimmin voi-

makkaimpana Englannissa, jossa B a e o. Locke.
B e r k e 1 e y, Hartley. Hume ja Adam
S m i t li sitä edustivat. Ratkaisevasti kävi Kant
arvostelemaan ratsionaalista sieluntutkimusta

osoittaen kriitillisessä filosofiassaan, että vain

kokemusperäisellä s:llä voi olla todellista arvoa

ja että ratsionaalisen s:n yritys käsitteellisesti

tutkia sieluolennon yleisiä ominaisuuksia oli

kokonaan epätieteellinen. Saksassa empiirinen s.

kuitenkin 19:nnen vuosis. alkupuolella melkein

kokonaan syrjäytyi idealistisen filosofian tieltä,

vaikka kyllä Herbart koetti sitä kehittää var-

sinaiseksi tieteeksi soveltaen matematiikkaa
sielunilmiöiden tutkimiseen. Sitävastoin Eng-
lannissa ja Ranskassa empiirinen sieluntutkimus

sai tähän aikaan huomattavaa kannatusta. Edel-

lisensä maassa James Mi 11 1829 julkaisi ensi-

mäiBen kokonaan vain empiiriseen tutkimukseen
nojautuvan sielunelämää koskevan esityksen, jolla

hän voimakkaasti viritti Hartleyn ja Humen jo
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aikaisemmin harrastaman assosiatsionipsykologian

(ks. Assosiatsioni). Ranskassa Auguste
C o m t e perusti n. s. positiivisen koulun, joka

kokonaan hylkää kaiken metafyysillisen sielun-

tutkimuksen. Comte tahtoi yhdistää s:n toiselta

puolen fysiologiaan toiselta puolen sosiologiaan

katsoen, että n. s. sisäisen havainnon avulla ei

voida tieteellisiä tuloksia aikaansaada. Luonnon-
tieteiden suuri edistys vaikutti 19:nnen vuosis.

keskipalkoilta asti voimakkaasti s:n kehitykseen.

Se ajatus rupesi saamaan käytännössäkin kanna-
tusta, että s:eenkin oli sovellutettava niitä täs-

mällisiä tutkimustapoja, joita luonnontieteissä

oli suurella menestyksellä noudatettu. S:ssäkin
ruvettiin käyttämään tutkimuksen apuneuvona
koetta, s. o. sellaista tutkittavan ilmiön

havaintotapaa, että suunnitelmallisesti asetetaan

ne ehdot vaikuttamaan, joista ilmiön esiintymi-

nen riippuu, ja vaihdellaan näitä ehtoja sekä

suuruuden että laadun puolesta. Ensiksi kokeel-

lista sielunilmiöiden tutkimustapaa ruvettiin

käyttämään Saksassa, jossa E. H. Weber,
Fechner ja Wundt tulevat kokeellisen
s:n 1. alkuaan n. s. psykofysiikan (ks. t.)

perustajiksi. Alkuaan kokeellinen s. käsitteli

mitä yksinkertaisimpia sioluntoimintoja, niin-

kuin aistimuksia, ja niiden suhteita, erit-

täinkin voimallisuuden suhteita ulkonaisiin

kiihoituksiin, mutta on myöhemmin laajen-

tunut koskemaan moninaisia sielunilmiöiden

aloja, niinkuin mielikuvien assosiatsionia, muis-
tin tehoisuutta, tunteita ynnä niiden suhdetta
verenkiertoon, sielullista väsymystä y. m. Kokeel-
lisen menettelytavan käyttämisen ohessa luonnon-
tiede rupesi yhä enemmän soveltamaan muitakin
katsantotapojaan sielutieteelliseen tutkimukseen.
Fysiologiselta kannalta vaadittiin ottamaan huo-
mioon, että sielunilmiöt ovat mitä lähimmässä
yhteydessä ruumiillisten ilmiöiden ja erittäinkin

hermotoimintojen kanssa. Suuren herätteen s.

sai biologiselta tutkimukselta ja sen kehittämältä
kehitysopilliselta katsantotavalta. Herbert
Spencer sovelti geneettistä tutkimustapaa
s:een eikä ainoastaan siten, että sielunilmiöiden
syntyä oli tutkittava ottaen yksilön sielun kehi-

tystä huomioon, vaan myöskin kohdistumalla ih-

miseen yhteisöllisenä ja määrättyyn yleislajiin

kuuluvana olentona, jonka sielunelämä kehittyy
kautta lukemattomien sukupolvien, vieläpä kautta
niiden eliösarjojen, jotka eläinlajien synnyn tut-

kimus voi todeta oleviksi. Täten oli kaksi tutki-

musharrastusta mitä lähimmin yhdistetty s :een,

nimittäin toiselta puolen se yhteisöllisen sielun-

elämän tutkimus, joka virisi Lazaruksen ja

Steinthalin perustamasta kansainpsy-
kologiasta (Völkerpsychologie) ja jota viime
aikoina on nimitetty myöskin sosiaalipsy-
kologiaksi, ja toiselta puolen n. s. eläin-
sielutiede, joka useiden tutkijain viljelemänä
(Romanes, Schneider, Lubbock, Espinas, Groos

y. m.) voi tarjota vertailuaineksia inhimillisten

sielunilmiöiden, erittäinkin vaistojen, taipumusten
y. m. ymmärtämiseksi. Yleensä on vertaileva
menettelytapa saanut s:ssä erinomaisen laajan
aineiston käytettäväkseen, varsinkin kun edelli-

sen lisäksi vielä otetaan huomioon, että kulttuuri-

kansojen sielunilmiöiden lisäksi on luonnon-
kansojen ilmiöpiiristä tuotu esiin runsaita ainek-

sia sielutieteellisen tutkimuksen käytettäväksi.

Kun s:n tutkittava aineisto on vielä muilla-

kin tavoin laajentunut, esim. ottamalla tutkit-

tavaksi epänormaalista sielunelämää, aistivialli-

sia, hypnoottisia ilmiöitä y. m., niin siitä on ol-

lut tuloksena, että nykyään ei ole olemassa vain
yksi ainoa s., vaan kokonainen ryhmä s:itä,

niinkuin lapsi-, abnormi-, eläin-,
kansa-, kieli-, kirjallisuus-, u s-

k o n n o n-s. j. n. e. Kaikille näille tutkimuk-
sille on yhteistä se, että ne perustanaan käyttä-
vät n. s. subjektiivista 1. introspek-
tiivistä menettelytapaa. Sillä huolimatta siitä,

että n. s. objektiivinen s. fysiologisena ja

sosiologisena tutkimuksena on saavuttanut yhä
tunnustettavamman merkityksen, osoittautuvat
kuitenkin sielulliset ilmiöt aina lopulta sellaisiksi,

että ne ovat välittömästi tajuttavissa vain n. s.

sisällisen havainnon avulla, s. o. sen, jonka
kukin yksilö välittömästi voi kohdistaa omaan it-

seensä ja vain omaan itseensä. Kaikki objek-

tiivinen sieluntutkimus lopulta edellyttää sub-

jektiivista, sillä vain analogiapäätelmien avulla

ulkonaisesti vaarinotettavat seikat ovat ymmär-
rettävät sielullisten ilmiöiden ilmauksiksi ja

osoituksiksi, s. o. niiden ilmiöiden, joilla ei ole

aineellisuuden tai ulottuvaisuuden ominai-
suutta, vaan ovat välittömästi havaittavat ai-

noastaan havaitsevan yksilön omassa tajussa.

Sielun tutkijan täytyy selittämänsä ilmiöt osata

tajuta sisäisessä kokemuksessaan tai mielikuvi-

tuksessaan omikseen, jos mieli niiden yleensä olla

hänen tajuttavissaan. Tämä kuitenkaan ei tie-

tysti merkitse sitä, ettei sielutieteellinen tutki-

mus olisi suuresti kaivannut vanhastaan käyte-

tyn sisällisen havainnon lisäksi niitä tarkistet-

tuja ja laajalle ulottuvia menettelytapoja, joita

objektiivinen psykologia on voinut antaa. Niiden
käyttäminen on kehittänyt nykyaikaisen s:n

empiiriseksi tieteeksi, samalla kuin entinen rat-

sionaalinen s. on saanut s :stä siirtyä metafysii-

kan yhteyteen. Nykyään ei enää tarvitse käyt-

tää s:stä nimitystä empiirinen, sillä tämä tun-

nusmerkki kuuluu s :lle jo itsestään. Laajaa teh-

tävätään täyttäen s. pyrkii pääsemään kaikkien

n. s. hengentieteiden pohjatieteeksi.

S:n menettelytapa on ensi sijassa ilmiöitä

kuvaileva, toisessa sijassa se pyrkii ilmiöi-

den erittelyyn 1. analyysiin, s. o. mahdolli-

suutta myöten saamaan selville ne yksinkertai-

simmat ainekset, joista ilmiöt muodostuvat.

Koska välittömälle sisälliselle havainnolle usein

sellainenkin sielunilmiö näyttää yksinkertai-

selta, joka todellisuudessa on varsin monista ai-

neksista yhdistetty, niin erittäinkin sielunilmiöi-

den erittelyssä kokeellinen menettelytapa voi

tehdä suuria palveluksia. Niinpä esim. stereo-

skooppi saattaa meille osoittaa, että ulkonaisen

kappaleen havaitseminen edellyttää kahden osit-

tain erilaisen verkkokalvokuvan yhteensulautu-

mista. Mutta vaikka kokeellisen tutkimuksen on-

kin onnistunut esim. aistimusten tutkimisessa

saada selville yksinkertaisempia sielullisia ainek-

sia kuin mitä yksistään välittömän sisällisen ha-

vainnon avulla voitaisiin saada, niin s. kuiten-

kin on varsin kaukana siitä päämäärästään, että

se voisi esittää sielutieteellisiä lakeja sanan var

sinaisessa merkityksessä, s. o. yksinkertaisiin

pien sielullisten elementtien yhdistymistä todel

lisessa kokemuksessa esiintyviksi ilmiöiksi, vaa;
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sielutieteelliset lait. esim. n. s. assosiatsionilait.

osoittavat useinkin varsin yhdysperäisten il-

miöiden säännöllisiä suhtautumista toisiinsa.

Niistä eri suunnista, jotka s:ssä ovat ilmen-

neet, on erikoisesti mainittava n. s. intellek-
tualistinen ja v o 1 u n t a r i s t i n e n
suunta. Edellinen pitää tietopuolisia sieluntoi-

mintoja, havaintoa, mielikuvailua, ajattelua y.

m., sielunilmiöiden perustoimintoina, joista se

koettaa johtaa itmut toiminnot, tunteen ja tah-

don. Tätä käsitystä on erittäinkin I lei hai t edus-

tanut, mutta .-illä on varsin vankat juuret jo

kreik. filosofiassa ja se pyrkii kautta aikojen

yhä uudestaan esiin. Voluntaristinen s. taas on

taipuvainen pitämään tunne- ja tahtomis- 1.

pyrkimystoimintoja perustoimintoina, joista ais

timukset, havainnot ja mielikuvat kellitty vät

esiin elämän suuressa taistelussa. Tämä käsitys

on viime aikoina saanut laajaa tunnustusta

osakseen; uutena aikana sen tunnetuimmat edus-

taja! ovat olleet Rousseau, Kant ja Schopen-

hauer.

Assosiatsionipsykologista suuntaa
vastaan ovat viime vuosikymmeninä useat tutki-

jat esim. Hoffding ja Wundt edustaneet sitä

käsitystä, että sielu&ilmiöitä ei voida, kuten

assosiatsionipsykologia teki. selittää sielullisien

elementtien (itsenäisten aistimusten, mielikin ien

y. m.) konemaiselta yhteenliittymisestä, vaan

että ne edellyttävät tajun itsetoimintaa ja

yhteyttä kannattamassa sielunelämän yhtenäi-

syyttä (ks. Apperseptsioni). Hoffding on
liitä tajun koossapitävää voimaa nimittänyt.

tajun synteesiksi 1. psyykilliseksi energiaksi,

jonka hajautumista on pidettävä sielullisen

taudin oireena.

S:n eri suunniksi on myös katsottava toiselta

puolen sitä. jonka edustajat harrastavat yleisten

lakien saavuttamista, ja sitä. joka kohdistuu
yksilöllisten kokonaisuuksien tutkimiseen. Jälki-

mäistä suuntaa on William Stern, joka on sen

pääedustaja, nimittänyt ..differentsielliseksi psy-

kologiaksi" pitäen sitä ..generellisen" 1. yleisen

s:n vastakohtana tai täydennyksenä. Tämä
suunta katsoo tärkeäksi s:n tehtäväksi tutkia

sielunelämän moninaisia yksityismuotoja, kon-

kreettisen sielunelämän monivivahduksellisuutta.

Tässäkin tutkimuksessa on käytettävä runsaassa

määrin vertailevaa menettelytapaa, jotta esim.

saataisiin selville kaava, minkä unikaan eri koulu-

lasten lahjakkuutta ja kehittyneisyyttä tai tuomio-
istuimen edessä kuulusteltavaan todistajain luotet-

tavuutta voidaan arvioida, tai se keskinäinen

suhde, iiii— ; i esim. temperamentti- ja tahdonominai-

suudet ovat 1oi>iinsa. Sikäli kuin tämän suunnan
onnistuu itselleen kehittää luotettavia tutkimus-

tapoja, \"i se kentie> tehdä käytännölliselle elä

mälle suurempiakin palveluksia kuin yleinen s.

[Th. Rein. ..Sielutieteen oppikirja" (3:8 korjattu

ja lisätty pain. 1910); sama, „Försök tili en fram-

ställning af psykologin" (1 1876: s:n historia:

II 1891; s:n järjestelmä.; tunne- ja tahtoelämän

esitys puuttuu); Harald Hoffding, ..Sielutieleen

pääpiirteet kokemuksen pohjalla" (1011; suomen-

nos); James Sully, ,.Opettajan sielut ieleen-

kiisikirja" (1912; suomennos); Frans von Sch6ele,

..Det mänskliga själslifvet" [1896) ; Wilhelm Jeru
salem. ..l-ehrhueh der Psychologie" (1902) ;

V. Jodi,

»Psychologie" (3:s pain. 2 os. 1908); Hermann

A
i>.ll i .1 Risiinikasx in

Biemen pitkittäin leikat-

tuna; koskessa suora
kasviaihe siemenval-
kuaisen sisässä. B Pe-
runan siemen; siemen
valkuaisen sisässä ka\ -

ra kasviaihe.

Ebbinghaus, „Abriss der Psychologie" (5 :s pain.

1914: sisältää kirjallisuustietoja).] Z. C.

Sielutieteilijäin kongressit. V. 1889 pidet-

tiin Pariisissa ja 1892 Lontoossa „Kansain-
välinen fysiologisen sielutieteen kongressi". Jat-

kona niille pidettiin 1S96 Miinchenissä ..Kansain-

välinen sielutieteen kongressi" ja sen jälkeen on
sellaisia pidetty tavallisesti joka 4:s vuosi, vii-

meiseksi Genevessä 1909.

Sienien, siemenkasveille (vrt. myös Siemen-
saniaiset i

ominainen muodostuma, joka syn-

tyy siemenaiheen (ks. t.)

kehittyessä siitoksen jäl-

keen. S:n tärkein osa on
munasolusta syntynyt a 1-

k i o 1. kasviaihe, josta lepo

ajan jälkeen s:n itäessä en-

sin kehittyy itukasvi, sit-

ten vähitellen varsinainen

kasvi. S: ii pintaosan muo-
dostaa aina s. -k u o r i. joka

on syntynyt s. -aiheen kal-

voista, joskus osasia sy-

däntäkin erityisien muu-
tosten kautta ja on suoje-

levan tarkoituksensa ta-

kia useimmiten luja. kova. ja kivisoluja sisäl-

tävä, ja sun t, on usein s:n le», i tmi ti v liitti7/ 11

iiiiioili. -luksia. Useissa s:issä on vielä 3 :s osa,

siemenvalkuainen (albumcn), joka on
itukasvin ravinnoksi tarkoiteltua vararavintoa
etenkin tärkkelystä sisältävä ja siitä syystä

u-ein jauhoinen solukko, mikä ympäröi alkiota

tahi harvemmin (heinillä) sijaitsee sen sivulla.

Se -\ nlyy paljassiemenisillä ennen siitosta alkio-

rakon täyttyessä monisolumuodostuksen kautta
syntyvällä solukolla. Koppisiemenisillä se syntyy
alkiorakon keskituman t. -himain kehittyessä

niiden hedelmöityttyä alkiota ympäröiväksi so-

lukoksi, jonka paisuessa s. -aiheen sydän mel-

kein häviää. Useimmilla 2-sirkkaisilla ja mo-
nilla 1-sirkkaisilla vararavintoaines imeytyy
s. -valkuaisesta alkioon sen kehittyessä ja s.-val-

kuaista ei silloin kypsissä s:issä enää ole. Usein
on s.-valkuaisen esiintyminen (esim. Caryophyl-

lacece, Ranunculacece, UmbelliferoR) t. puuttumi-

nen (esim. Crnriferce, Rosacece, Papilionacece,

Compositee) heimotunnus. Esitettyä, yleisintä

s.-valkuaisen muotoa nimitetään sisävalkuai-
seksi (endospermi) . Ulkovalkuainen
(perispermi), jota sen ohella hyvin harvoin

(NymphcBOcetB, Piperacece) tavataan, syntyy

s.-aiheen sydämen solujen täyttyessä vararavin-

nolla. — S:ien luku. koko ja muoto on hyvin eri-

lainen eri kasveilla ja mitä moninaisimpia eko-

logisia sopeutumia tavataan. S. kiinnittyy emi-

lehteen aapasuonella, jonka jättämä arpi sittem-

min näkyy kuoressa s. -a r p e n a. Sitäpaitsi näkyy
s:ssii usein siitereiänkin merkki, s.-kuoppa,
Vastasuuntaisista s. -aiheista kehittyneissä s:issä

on sitäpaitsi s:u yhdellä sivulla kohoamana t.

viiruna näky vii napa viiva 1. s.-s a u m a.

Joskus on vielä tav. s. -kuopan vieressä eräänlai-

nen kyhmy, caru neula, joka edistiiä leviä-

mistä. Muutamilla s:illä on s. -vaippa (ks. t.i.

S :ien (ja hedelmäin i 1 e \ i ii in is keinot ovat

mitä moninaisimmat. Muutamat hedelmät sin-

kahuttavat kypsyttyään erikoisen rakenteensa

avulla s:t melko kana- emokasvista (häpykannus,
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ruiskukurkku) . Veden (virtain, aaltojen) avulla

leviäväin hedelmäin t. s:ien (etenkin vesi- ja

rantakasvien) täytyy olle vettä keveämpiä ja

varustettuja keinoilla, jotka suojelevat niitä

veden (myös suolaisen) vahingollisilta vaikutuk-
silta. Varsiakin merivirtojen välityksellä tapah-

tuu usein hyvin pitkämatkainen kuljetus. Tuu-
len kuljettamina leviävät varsinkin hedelmät ja

s :t. jotka ovat pienen kokonsa (kämmekkäät.
talvikit) t. siipimäisten (koivu, vaahtera, mänty,
taskuheinä) t. karvamaisten (useat mykerökuk-
kaiset. horsmat, pajut, niittyvilla) lentoelintensä

puolesta siihen erikoisen soveliaat, samoin mo-
net, muutkin, etenkin kasveilla, joilla hedelmäin
avautumisrakenne, hedelmäperäin asento j. n. e.

edistävät s: ien kulkua tuulen mukana. Maata
ja varsinkin jäätä ja lumikenttiä pitkin tuuli

levittää hedelmiä ja s:iä, eritoten sellaisten kas-

vien, joilla s:t vartavasten varisevat vasta tal-

vella. Eläimet (linnut ja nisäkkäät, harvoin
muut) levittävät hedelmiä ja s:iä joko jaloissa

kulkevan mullan mukana t. höyhen- 1. karvapeit-

teessään t. syötyinä. Monet hedelmät ja s :t ovat

tämän mukaisesti varustetut väkäsillä, piikeillä

t. muilla takertumiselimillä (rusokki, matara,
arokellukka; takiaisen kehtosuomut ovat . koukku-
pa i set) t. ne ovat. meheviä ja syötäviä (marjat,

luumarjat, useat epähedelmät), usein imeliä,

helakan värisiä j. n. e. S :t ovat viimemainituissa
tapauksissa tav. varustetut erikoisilla suojuksilla

(siemenkuori. luumarjan luu), jotteivät eläinten

ruuansulatusnesteet vahingottaisi niiden itämis-

kykyä. Muutamissa tapauksissa on näiden nes-

teiden vaikutus huomattu välttämättömäksikin
s:ten itämiselle. I h m i s-

talous levittää yhä
kasvavassa määrin tar-

koituksettakin hedelmiä

ja s:iä (rikkaruohojen ja

monien muiden), tehden
joskus kasveille mahdolli-

seksi levitä nopeasti ja

laajalti uusilla seuduilla

(Pohjois-Euroopassa var-

sinkin kehrätön saunio
ja vesirutto. Pohjois-Ame-
riikassa esim. piharata-

mo). — S:ksi nimitetään
myös eläinten siitinnes-

tettä ja siittiöitä.

K. L.

Siemenaihe, siemen-
kasvien naaraspuolinen
lisää ntymiselin, pieni

vaalea, tav. munamainen
muodostus, joka sijait-

see sikiäimen istukalla

(ks. t.) t. paljassiemeni
sillä paljaana
della. S:n keskellä on jonka sisässä suorasuunta.

munanmuotoinen, suuri- non Biemenaihe, g vartalo,

soluinen solukko, s :n ^«''»U»"^ pinnassa siite-

™ pölyhiukkasia p, fu napa-sydän (nurellus). Tätä suoni, eha ehalaza, ie ulompi,

ympäröi 1-2 s:n kai- " sisempl siemenaineen kal-

\r r, >i i"r,+Qm,Tr,on++;r. ^+i-„ v0 , "" si i te reikä, johon siite-yo a, mtegumenttia, jotka
pöiyhiukka8e8?r kasvanut

lähtevät sydämen tyveltä, siiteputkJ juuri on saapunut,
sydäntyvestä (cha- n sipmenaiheen sydän, e al-

laza) ja 'jatkuvat sydä- ki,
,"
akko

< " munasolu apu-

,..,,, i , , sohuneen, an vastapuolpn
men yläpuolelle lyhyeksi so iut, ck keskituma.

Polygonum convolvuluksen
ji , pmio pitkittäisleikkauksessa;

""
fs sikiiiimpn pprä, fn sikiiiin.

kaulaksi, jonka läpi kulkee tiehyt, siite-
reikä (mikropyle), mistä siiteputki tav. tun-
keutuu sisään. S:n sydämessä on suuri solu, a 1-

kiorakko (ks. t.), jonka sisässä munasolu t.

munapesäkkeet sijaitsevat ja jossa alkio muodos-
tuu. S. kiinnittyy emilehteen tav. erityisellä

perällä, napasuonella (funiculus), jonka
sisässä on ravintoa tuova johtojanne. Erotetaan
3 väliasteiden kautta toisiinsa liittyvää s.-muo-
toa : s u o r a s u u n t a i n e n s. (ortot rooppinen
1. atrooppinen), kun s:n sydän on napa-
suonen suoranaisena jatkeena ja siitereikä

siis vastapäätä s:n kiinnityskohtaa; vasta-
suuntainen s. (anatrooppinen), kun sy-

dän ja kalvot ovat tyveltä taaskäänteiset, ulko-
kalvo kasvanut pitkittäin yhteen napasuonen
kanssa pitkin napaviivaa (raphe) ja siite-

reikä lähellä s:n kiinnityskohtaa; luokki-
mainen s. (kampylotrooppinen), kun sydän ja
kalvot ovat käyriä. Sikiäimessä s:t ovat pys-

tyjä, vaakasuoria t. riippuvia..— S. vastaa erilais-

itiöisten sanikkaisten isoitiöpesäkettä (kalvot
kuitenkin luultavasti pesäkesuojuksia, indusioita)

ja alkiorakko isoitiötä. vrt. Alkio, Siemen,
Siitos. K . L.

Siemenenjalostus ks. Kasvinjalostus.
Siemenjohdin ks. Sukupuolielimet (vrt.

myös Munuaiset).
Siemenkaristimo ks. Karista ja ja Ka-

ristu s.

Siemenkasvit ks. Selväsiittiöt.
Siemenmetsä (ruots. högskog; saks. Hochimld,

8amenwald), metsä, joka kasvatetaan ja hoide-

taan siemen metsätalouden (ks. t.) peri-

aatteiden mukaan. Suom. metsänhoitokirjakielessä
joskus käytetty myös nimitystä : i k ä m e t s ä.

O. Lth.

Siemenmetsätalous (ruots. högskogsbruk, saks.

Hocluraldurirtschaft, Samenholzbetriel)), metsän
kasvattamis- ja hoitomuoto, joka edellyttää, että

metsä uudistuu siemenestä, ja jonka mukaan
metsän hakkaus toimitetaan vasta metsän myö-
hemmällä iällä. Vastakohtana : vesametsä-
talous. — Suom. metsänhoitokirjakielessä pai-

koin käytetty myös nimitystä ikämet.sän-
hoito." O. Lth.

Siemennys, metsänh. ks. Luonnonsie-
ni e n n y s ja Metsänviljely s.

Siemennyshakkaus, nimitys sille metsänhak-
kuulle, jolla metsä, lohkoittaista siemenpuu-
asentohakkuutapaa käytettäessä, saatetaan sie-

menpuuasentoon, jättämällä hakkuualalle siemen-

tämistä varten sopiva määrä siemenpuita (ks.

Hakkaus ja Siemenpuu). O. Lth.

Siemenpuu, niiden puiden nimitys, jotka,

lohkoittaista siemen puuasentohakkaust apaa käy-

tettäessä, metsänhakkauksessa jätetään hakkaus-
alalle kasvamaan tämän alan siementämistä. var-

ten. Hyvältä s :lta vaaditaan, että se kykenee
tekemään tarpeeksi täysipainoista ja itävää sie-

mentä, että se on tuulenkestävä ja säilyy murtu-
matta eristetyssä asemassaan sekä että sillä on

virheetön, teknillisesti arvokas runko, mitkä omi-

naisuudet voidaan toivoa siirtyviin sen jälkeläi-

sille. Hyväsatoinen s. tunnetaan kehittyneestä,

tuuheasta latvuksestaan, joka osoittaa, että puun
valonsaanti on pitemmän aikaa ollut hyvä, mikä
seikka on omiaan vaikuttamaan edullisesti

kukintaan ja kävyninuodostukseen. Sopivin s. -ikä
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ja insinööri, toimi

havupuilla on GO-.nnen ja 80:nnen ikävuoden vä-

lillä. O. Lth.

Siemenpuuasentohakkaus ks. Hakkaus.
Siemenrakkula ks. Sukupuolielimet.
Sienienrikkaruohot ks. Rikkaruohot.
Siemens [sAmans], saks. suurtehtailijasuku, pol-

veutuu maanviljelijä Ferdinand S:stä. Suvun
jäsenistä mainittakoon veljekset:

1. W e r n e r von S. (1816-92), saks. fyysikko
1838-49 tykistöinsinöörinä.

sai 1841 ensimäisen paini

(in galvaaniselle hopeoi-

mis- ja kultaamismenetel
unille, rakensi different-

siaaliregulaattoriu höyry-
koneita varten, teki tär-

keitä kokeita puuvilla ruu

din käytäntöönsaattami
seksi, rakensi osoitinsähkö-

lennätinkoneen, laski 1848

Kielin satamaan ensi mii i

set sähköllä sytytettävät

vedenalaiset miinat, laski

1848-49 maanalaisen sähkö-

lennät injohdon Berliinistä

Frankfurt am Mainiin

ja Aacheniin. Sotapalve-
lu H i \\ . vmi Siemens. f \ .

luksesta erottuaan S. koko-

nansa omisti aikansa mekaanikko Halsken kera

1847 Berliiniin perustamalleen sähkölennätin-

tehtaalle (ks. Siemens ja Halske), joka on

saavuttanut suuren maineen oivallisista keksin-

nöistään ja uudistuksistaan. Eritoten <>n mainit-

tava S:n keksinnöt vedenalaisten kaapelien las-

kemisen ja niihin liittyvän sähkötekniikan alalla

sekä hänen parannuksensa sähkölennättimen
rakenteessa, V. 1856 hän keksi silinteri-induk-

torin ja 1867 sähködynamokoneen, rakensi 1879

ensimäisen sähkörautatien, josta alkaen hänellä

on suuret ansiot sähkörautateiden tekniikassa.

S:stä on saanut nimensä sähköopillinen Sie-
mensin (mitta-) yksikkö. V. 1853 S :n teh-

das sai rakentaakseen Venäjän sähkölennätin-

verkon ja 1855 perustettiin Pietariin liikkeen

ensimäinen haaraosasto. S:n ..Gesammelte Abhand-
lungen und Yorträjre" julkaistiin 1881 (2:nen

pain. nimellä ,,Wissenschaftl. u. techn. Arbeiten"

I 1-2, 1889-91).

2. Wilhelm S. (1823-83), saks.-engl. insi-

nööri, edellisen veli, lähti 1843 Lontooseen vel-

jensä keksintöjä edustamaan; toimi siellä

v:sta 1851 itsenäisenä insinööriini; perusti vel-

jensä Wernerin kanssa Lontooseen Berliinin

tehtaan haaraosaston, joka valmisti etupäässä

sähkölennätinkoneita ja kaapeleita. S :n useista

teknillisistä uudistuksista on mainittava hänen
veljensä Friedrich S :n aloitteesta käytäntöön
sovittamansa regeneratiiviset lieskauunit, joilla

suuren polttoaineen säästön takia tuli olemaan
huomattava merkitys teräs- ja rautateollisuudessa

(vrt. Rauta). S:n kirjoituksia on julkaistu

kokoelmana ,,Scientific works" (3 os. 1889).

3. Friedrich S. (1826-1904), saks. teknikko,

edellisen veli, toimi veljiensä keksintöjen edusta-

jana ja levittäjänä vuoroin Englannissa vuoroin

Saksassa. Suunnitteli 1856 ensimäisen regenera-

tiivisen lieskauunin, jonka hän 1858 sovitti kaasu-

lämmitystä varten, 1867 hän otti haltuunsa vel-

jensä Hans S:n lasitehtaan Dresdenissä ja

perusti uusia lasitehtaita edistäen lasiteollisuutta

useilla keksinnöillä. Hän rakensi myös useita

omia suunnittelemiaan kaasutehtaita ja perusti

teknilliset toimistot Dresdeniin ja Lontooseen
(useita haaraosastoja) useiden keksintöjensä edus-

tajiksi. Veljensä Wilhelmin kuoltua hän joutui

tiimiin liikkeiden johtajaksi siirtyen siten rauta-

teollisuusalalle. S:n kirjoituksista mainittakoon
„t)ber die Vorteile der Auwendung hocherhitzter

Luft" (2:nen pain. 1887), ..Heizverfahren mit
freier Flainnienentfaltung" (1885).

Siemensaniaiset (Cycadofilices, Pteridospervuc).

vain fossiilisena tunnettu kasviryhmä paleozooi-

selta ajalta. Saniaisten näköisiä, liuskalehtisiä,

paksuutta kasvavia, usein suuria, puumaisia kas-

veja, joilla isoitiöpesäkkeet olivat aivan siemen-

aiheiden kaltaisia, pesäkkeen sydän kalvon

ympäröimä, joka muodosti latvalle pölykuopau.
Kukkamaista muodostusta ei ollut. Luultavasti

oli useilla tuulipölyvtys. Ryhmä on vasta viime

aikoina tullut tunnetuksi ja saanut erittäin mer-
kitseviin aseman saniaisten ja paljassiemenisteu

(varsinkin käpypalmujen, Cycadece) sukulai-

suutta selviteltäessä. Saniaisten kanssa on sillä

yhteisiä tunnusmerkkejä kasvullisissa lehdissä,

pikkuitiöpesäkkeissä ja pikkuitiölehdissä, käpy-
palmujen kanssa varren sekundäärisessä paksuus-

kasvussa ja siemenissä. Tunnetuin suku on
Lyginodendron. K. L.

Siemens ja Halske [zim&ns] (S. n. //. Aktien-

gesellschaft), S. ja H:n kommandiittiyhtiöstä

kehittynyt, 1897 osakeyhtiöksi muodostettu liike

(kotipaikka Berliini ; alkuperäinen osakepääoma
35 milj. Saksan mk.). Yhtiön toiminta jakaan-
tuu sähköteknillisen teollisuuden ja sen kanssa

yhteydessä olevien teollisuushaarojen monille eri

aloille; se omistaa suuren joukon erikoistehtaita.

Näistä yhdistettiin kumminkin 1903 syntyneeseen

Siemens-Sckuckertvverke nimiseen yhtymään suu-

rin osa, joten perusyhtiölle S. ja H. nyt enää
kuuluvat erikoisteollisuusosastot : n. s. Werner -

\verk (heikkovirtatekniikkaa varten: puhelin,

sähkölennätin, mittakoneet, lääketieteelliset koneet

j. n. e.) ; n. s. Blockvverk (rautateiden signaali-

ja merkinantolaitoksia) ;
hehkulampputehdas ja

sähkörata- ja rautatieosasto. S. ja H. yhtiön

osakepääoma oli 1913 63 milj. Saksan mk. ja

obligatsionilainat 45. s milj. Saksan mk. — S i e-

m e n s-S c h u c k e r t w e r k e G. m. b. H., 190:'

muodostettu yhtymä, joka toimii 90 milj. Sak
san mk:n perus- ja nykyään (1913) 98, eso milj.

Saksan mk: n lisäpääomalla, käsittää vanhan
S. ja H. yhtiön suurimmat teollisuushaarat

;

omistaen suuria tehtaita sekä Nurnbergissä, Ber-

liinissä että Spandaussa (Berliinin lähellä),

minne viimemainittuun on vähitellen viimeis-

ten 8 v:n aikana syntynyt yhtiölle kuuluva

monen km2 :n laajuinen tehdasalue (nyk. nimi

S i e m e n s s t a dt - Siemensin kaupunki). Täällä

ovat suuret dynamotehtaat, ennenmainitut Wer-
ner\verk ja Blockvverk, kaarilamppu-, pikkumoot-
tori-, automobiili- (Protos) ja kaapelitehtaat y. m.

Alueen suuruutta kuvaa m. m. oma n. 5.000 puhe-

linta käsittävä itsetoimiva puhelinasema. Niirn-

bergissä on osa dynamotehtaista sekä transfor

maattori- ja mittaritehtaat. Yhtiön tehtaat val-

mistivat 1913 yhteensä 132,800 konetta ja trans-

formaattoria, joiden yhteinen teho oli 2,991 milj.

kiknvattia (n. 4,400 milj. hevosvoimaa). Yhtiön
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työntekijäin luku sam. v. oli 81,235 henkeä ja

vuotuiset palkat tekivät n. 110 milj. Saksan mk.
— Yhtiöllä on alaosastoja ja toimistoja useim-

missa maissa (m. m. Helsingissä v:sta 1898).

Erityisiä samannimisiä ja perusyhtiön suurim-

maksi osaksi omistamia yhtiöitä on esim. Itä-

vallassa, Lontoossa (Siemens Brothers C:o Ltd)

ja ven. S. ja H. yhtiö Pietarissa, joka 1912 muo-
dostettiin ven. Siemens-Schuckert yhtiöksi (15

milj. ruplan pääomalla). Kaikilla viimemaini-

tuilla on omat suuret tehtaansa. Näistä ovat

merkittävimmät kenties engl. Siemens Brothers

yhtiön kuulut kaapelitehtaat, jotka ovat tehneet

ensimäiset ja useimmat valtamerenalaiset sähkö-

lennätinkaapelit. — Toiminimi S. ja H. on ehkä
enemmän kuin mikään muu liike maailmassa tä-

hän asti vaikuttanut käytännöllisen sähköteknii-

kan kehitykseen. B. W.
Siemensin allasuuni 1. S i e m e n s-u u n i ks.

Rauta.
Siemensin yksikkö ks. Johtovastus.
Siemens-martinuuni 1. Siemen s-u uni ks.

Rauta.
Siemensolu = siittiö, ks. Siitos. Siittiö

ja Sukupuolielimet.
Siemens-prosessi, menetelmä valmistaa taot-

tavaa rautaa tai terästä raakaraudan ja rauta-

romun seoksesta, vrt. Rauta. W. W-o.
Siemens-uuni, rauta- y. m. teollisuudessa käy-

tetty uuni, joka lämmitetään generaattorikaasun

ja ilman seoksella. Sekä generaattorikaasu että

ilma kuumennetaan regeneraattoreissa. vrt.

Rauta. W. W-o.
Siemensyöjät ovat vahvanokkaisia varpus-

lintuja, jotka syövät siemeniä, mutta nuorempina
myöskin hyönteisiä. Mikään systemaattinen

linturyhmä se ei ole; siihen kuuluvat pääasiassa

peipposlinnut. E. W. 8.

Siemensäiliö, siittiösäiliö, ks. Sukupuoli-
elimet.
Siementarkastus tarkoittaa siemenvaraston

itävyyden, puhtauden, siemenpainon, alkuperän
sekä epäsuorasti osittain myöskin olosuhteihin

sopivaisuuden määräämistä. Itävyys määrätään
prosenteissa puhtaasta tavarasta ja itäneiksi las-

ketaan yksinomaan ne siemenet, jotka ovat sään-

nöllisesti itäneet määrätyn ajan kuluessa. Tämä
itämisaika vaihtelee eri kasveilla seuraavasti

:

8 vuorokautta turnipsi, lanttu ja kaali;

10
,,

ohra, ruis, vehnä, herne,

papu, apila ja pellava;

14 „ kaura, virna, timotei, nurmi-
nata, hamppu ja porkkana;

25 ,,
alopekuuri ja koiranruoho.

Itävyyttä määrättäessä otetaan tutkittavasta

siemennäytteestä valikoimatta 600 siementä, jotka

määräyksen luotettavaisuuden tarkistusta varten

jaetaan kolmeen osaan, kuhunkin 200 siementä.

Jos ero näiden osien itävyydessä on suurempi
kuin 6 %, on itävyysmääräys uusittava. Suu-
remmat siemenet, kuten esim. eri viljalajien sie-

menet, idätetään parhaiten kosteassa hiekassa

tahi erikoisissa, kaupasta saatavissa idätyslait-

teissa. Näistä viimeksimainituista voidaan suo-

sitella rukiin, vehnän, kauran ja ohran idätystä

varten suomalaista K. Holmströmin idättäjää.

Pienten siementen, esim. apila- ja heinälajien,

idätys käy parhaiten kostealla imupaperilla, vaat-

39. VIII. Painettu 8
/G 16.

teellä tahi erikoisissa idättäjissä. Idätysmääräyk-
siä tehtäessä on kosteus pidettävä tasaisena.

Sopiva idätyslämpö on 18-20° C. — Siementava-
ran puhtaus määrätään siten, että tutkitta-

vasta siemennäytteestä otetaan, jos kyseessä on
isosiemeninen laji, kuten esim. viljalajit, 100-

200 g ja pienisiemenisistä lajeista, kuten esim.

eri heinä- ja apilalajeista, 1-20 g keskinäyte,

josta prosenteissa määrätään oikeat siemenet, vie-

rasten viljelyskasvien siemenet, roskat ja rikka-

ruohojen siemenet. — Kylvösiemenen 1000: n
jyvän paino määrätään punnitsemalla kaksi

200 siementä sisältävää näytettä ja kertomalla
täten saatujen painojen keskimäärä 5:llä; hehto-

litranpaino taas saadaan erikoisten, tätä tarkoi-

tusta varten valmistettujen koneiden avulla. —
Kylvösiemenen alkuperämääräys, joka etupäässä
tulee kysymykseen apila- ja heinänsiementarkas-
tuksessa, tehdään siemennäytteessä olevien rikka-

ruohojen perusteella. L. Kr. B.

Siementarkastuslaitos on laitos, jossa teh-

dään siementarkastuksia. Suomessa on virallisia

siementarkastuslaitoksia 6, nim. Helsingissä,

Turussa, Viipurissa, Vaasassa, Porissa ja Kor-
sossa. Siementarkastuslaitokset seuraavat toi-

minnassaan Maanviljelyshallituksen 21 p. toukok.
1901 vahvistamaa ohjesääntöä. L. Kr. B.

Siementiehyt ks. Sukupuolielimet.
Siemenvaippa (arillus), muutamien kasvien

siemeniä enemmän t. vähemmän täydellisesti

ympäröivä, tav. mehevä ja värikäs, eläinten hou-

kuttelemiseksi t. hedelmän avaamisessa toimiva
peite. S. syntyy joko napasuonesta t. siite-

reiän puolelta t. niiden väliseltä alalta. ,,Mus-

kottikukka" (ks. Muskottipuu) on tunnettu
esimerkki s :sta. K. L.

Siemenvalkuainen ks. Siemen.
Siemenviljelys, viljelysmuoto, jonka tarkoi-

tuksena on tuottaa siementä kylvöä varten, eri-

toten sellaisista kasvilajeista, joita ei tavalli-

sesti viljellä siemensatoa varten, kuten esim.

heinä- ja juurikasveista. S :ssä on erikoisesti

huolehdittava siitä, että viljelyssuhteet ovat mah-
dollisimman edulliset siemenen kehitykselle.

Peltomaan tulee olla laadulleen sellainen, että

kulloinkin kysymyksessäoleva kasvilaji viihtyy

siinä hyvin, samalla kuin se on rikkaruohoista

mahdollisimman vapaa. Kylvö on toimitettava

hyvästi muokattuun maahan, niin että siemen

itää tasaisesti, siten antaen myöskin tasaisen

kasvun. Kun s. yleensä on suhteellisesti kallista

viljelystä, on katsottava, etteivät sadot huonon
lannoituksen takia jää pieniksi. Tällöin ei ole

kuitenkaan karjanlantaa, eikä muita voimak-

kaita typellisiä lannoitusaineita annettava suo-

rastaan s:lle, koska siten edistetään varsiosien

ja lehtien kasvua siemensadon kustannuksella,

vaan sen sijaan annettava ne edelliselle kasville.

Siementä tällaisiin viljelyksiin hankittaessa on

erikoisesti pidettävä silmällä siemenen alkuperää,

mitä laatua se on, sekä sen puhtautta. S:issä on

käytettävä rivikylvöä, jotta kasvu valmistuisi

tasaisemmin, samalla kuin pelto kasvuaikanakin

voidaan helpommin pitää rikkaruohoista vapaana.
L. Kr. B.

Siemenvuosi on puulajilla silloin, kun se

laajemmalla yhtäjaksoisella kasvualueella kantaa

runsaasti kelvollisia siemeniä. Havupuiden s:n

oletetaan pohjoismaissa sattuvan n. 5-7 v:n väli-
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ajan kuluttua, mutta uusimmat tutkimukset

meillä ovat osoittaneet, että sellaisia runsaampia
s:ia, jotka huomattavasti ovat vaikuttaneet met-

sien nuorentumiseen, sattuu Keski -Suoniossa vain

kerran 10 v:ssa, Pohjois-Suomessa yleensä ker-

ran 10 v:ssa, mutta joskus pitempienkin aika-

jaksojen kuluttua, jotavastoin Lapin metsärajaseu-

duissa saattaa kulua jopa 100 vuotta, ennenkuin
runsaampi s. on käsillä. Huomattava on, että

erotus on tehtävä k ä p y v u o d e n ja s:n välillä.

Käpy vuosia saattaa nimittäin sattua useammin-
kin, ilman että kävyt aina sisältävät täysi-

kelpoisia itäviä siemeniä. — Tammella arvel-

laan olevan s. kerran 6-8 v:ssa; muut lehti-

puumme saavat verraten runsaasti siemeniä vuo-

sittain tai aivan lyhyin vuosiväliajoin. — [Ren-

vall, ,,Die periodischen Erscheinungen der Repro-

duktion der Kiefer an der polaren Waldgrenze"
(1912); Lakari, ,,Samenjahre und Altersklassen-

verhältnisse der Kiefermvälder auf dem Nord-
finnischen Heideboden" (1915).] O. Lth.

Siemenvuoto (spermatorrea), siemenen saira-

loinen vuoto siitinelimestä ilman kiihoitusta,

esim. ulostettaessa, johtuen usein irstailun aikaan-

saamasta velttouden tilasta ja esiintyy kiusalli-

sena ilmiönä varsinkin seksuaalineurasteniassa.

Siena [-&-], samannimisen provinssin (3.812 km 2
,

243,222 as. 1913) pääkaupunki Keski-Italiassa,

Toscanan maakunnassa, Firenzestä etelään;

43,138 as. (1913 :
kuntana). — Kauniilla paikalla

sijaitsevaa, kolmelle kukkulalle rakennettua S:aa
ympäröi vanha. 9-porttinen, sitadellilla varus-

tettu kehämuuri. Kadut ovat enimmäkseen
kapeat ja jyrkät. Taideaarteidensa puolesta S.

Rooman, Firenzen ja Venetsian rinnalla on Ita-

lian merkittävimpiä kaupunkeja. Rakennuksissa
ovat varsinkin gotiikka ja varhaisrenesanssi

erinomaisesti edustettuina (arkkitehdeistä mai-

nittavin Peruzzi), ja niitä koristavat monet,

suuriarvoiset kuvanveistokset ja maalaukset,

viimemainituista useimmat sienalaisen koulukun-

nan (Duccio, Simone, Martini. Lorenzetti, Sodoma.
Beccafumi) työtä. Italian kauneimpia goot. raken-

nuksia on tuomiokirkko (aloitettu 1200-luvulla,

valmis 1322, myöhemmin lisäyksiä; sisältä 89 m
pitkä. 2") m leveä, seinät mustaa ja valkoista

marmoria, lattia samanväristä mosaiikkia. Nic-

colo Pisanon saarnastuoli, Peruzzi'n alttari.

Michelangelon 5 kuvapatsasta, Donatellon Johan-
nes Kastajan pronssipatsas y. m.). Sen vieressä

olevassa Lihreriassa (1495) Pinturicchion fres-

koja. Muita kirkkoja: San Domenico (1293-1391;

Sodoman freskoja, Majanon marmoriciborium),

Santo Spirito (1345), Santa Catharina (1473:

Pacchian freskoja), Fontegiusta (1484-89), Santa

Maria di Provenzano (1594; barokkia) y. m.

Kirkkojen rinnalla vetävät huomion puoleensa

useat virallisten laitosten ja yksityisten aatelis-

sukujen palatsit: Palazzo Pubblico (raatihuone,

rak. 1289-1305; saleissa Martini'n. Lorenzotti'n.

Aietinon, Beccafumi'n y. m. freskoja), josta

kohoaa 102 m korkealle Torre del Manila-torni.

kaupungin keskeisen Piazza Vittorio-Emanuele-
torin (jolla pidetään kuuluisat, Palio delle Con-
trade nimellä tunnetut kansanhuvit) laidassa,

Palazzo del Governo (1469-1500; ennen Pai. Pic-

colomini), jossa rikas valtioarkisto, Pai. del

Magnifico (1508), Pai. Tolomei (1206), Pai. Sara-

emi (1200-luvulta), P. Spannochi (1473), Pai.

Nerucci (1463), Loggia dei Mercanti (1417-38;

Firenzen Loggia dei Lanzi'n vapaa jäljennös),

Loggia del l'apa (1460) y. m. m. Monumenttaali-
kaivoja ovat Fonte Gaja, Fonte Branda ja Fonte
Nuova. Uudemmista rakennuksista mainittakoon

Teatro Rozzi-teatteri (1816). — Garibaldi'n

muistopatsas. — Oppi- ja sivistyslaitoksia: yli-

opisto (per. l.")t)0-luvun alussa; oikeusopillinen

ja lääket. tiedekunta, 312 yliopp. 1913-14), lyseo,

lukio, tekn. koulu, taidekoulu, maalauskokoelma,
luonnonhist. museo, kaupungin kirjasto, pari teat-

teria. Arkkipiispan istuin. — Harjoitetaan maa
taloutta sekä kutomo-, kone-, rauta- y. m. teolli-

suutta. — S :n todennäköisesti perustivat etruskit.

Augustuksen aikana siitä tuli roomal. siirtola

nimellä Sena Julia. Keskiajalla S. oli kreivi-

kunnan pääkaupunkina ja myöhemmin keski-

ajalla Toscanan huomattavimpia kaupunkeja sekä

ghibellinien pääpesiä Keski-Italiassa V. 1260

sienalaiset Montaperti'n luona saivat loistavan

voiton firenzeläisistä. Sen jälkeen kun Firenzen

herttua Cosimo I kukisti S:n ja yhdisti sen 1557

Firenzeen. S. pitkäksi aikaa joutui aivan rap-

piolle, niin että siinä oli vain 10,000 as.

E. E. K.
Sienet (Fungi; Mycctes), levien rinnakkais-

ryhmä sekovartisten salasiittiöiden kaaressa. S:n
yksi- tahi monisoluisen ruumiin rihmamaisia
osia sanotaan sienirihmoiksi (hyyfi). Yksisolui-

sia ovat bakteerit, sekä monet levä- ja hiiva-s.

;

monisoluisia taas kaikki n. s. .,korkeammat s."

Yksisoluinen sienirihma voi olla jo verraten

monihaarainen: monisoluinen sienirihma muo-
dostaa tav. lopuksi mitä runsaimmin haaroittu-

neen ,, rihmaston" (mycelium). Ne sienirihmat,

joiden huolena on ravinnonotto, -valmistus ja kul-

jetus, ovat yleensä erittäin hentoja ja verraten

helposti tuhoutuvia. Ne kasvavat sienen elin-

tavan mukaan joko maassa olevien kasvin- ja

eläinjätteiden seassa tahi kuolleiden tahi elävien

kasvien ja eläinten ruumiissa. Joko talvehti-

mista tahi muuta tarkoitusta varten sienirihmat

toisinaan punoutuvat \ hteen vankemmiksi ja vas-

tusl uskykyisemmiksi möhkälemäisiksi pahkoiksi

(sclerotio) tahi nauhamaisiksi pahkarihmoiksi

(rhizomorpha).
S:n lisääntyminen voi tapahtua rihmastosta

mekaanisesti irtikiskoutuneiden sienirihmojen

avulla. Säännöllinen kahtiajako, jonka
kautta sienen ruumis jakautuu kahteen yhtäläi-

seen osaan, havaitaan bakteereilla ja muutamilla
hiivasienillä (ks. Hiivasienet). S:n tärkein

ja tavallisin lisääntymistapa on erilaisten itiöi-

den muodostuminen. — 1. Ulkosyntyiset
itiöt: Kuromat aiheutuvat pieninä pullistu-

mina. Tapahtumaa sanotaan kuroutumiseksi ja

kuromaa tahi kuromajonoja kannattavaa sieni-

rihmaa k u r o m a n k a n n a t t i m e k s i t. k u-

r o m a n p e r ä k s i (ks. Hiivasienet ja

Homesienet). Usein ovat kuromankannatti-

mel suojattomia; toisinaan ne syntyvät pienissä

pesäkkeissä, joita sanotaan kuro m a p u 1-

loiksi (pyknidi). Kanta itiöt, joita tava-

taan itiökantaisilla (ks. Itiökantaiset)
kuroutuvat luvulleen määrättyinä (2, 3, 4, 6)

kuromankannattimista, joiden muoto on mää-
rätty ja joita sanotaan itiökannoiksi (basidio).

— 2. S i S ä s y n t y isot it iöt ; K ä t k ö-itiöt

kehittyvät sienirihmojen sisässä siten, että 90-
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hm alkulima tumineen muodostaa ympärilleen

uuden keton. Kätkö-itiöissä huomaa usein tumien
yhteensulautumista(nokisienet, ruostesienet). Tätä
tapahtumaa pidetään siitosilmiönä. Pesäke-
itiöitä kehittyy epämääräinen luku voimakkaam-
min paisuneen sienirihman päätesolussa, i t i ö-

pesäkkeeasä. Jos itiöt ovat värekarvoilla

vapaasti liikkuvia (ks. Leväsienet), sano-

taan niitä parveilu itiöiksi ja niiden pesä-

kettä parveiluitiö pesäkkeeksi. Kotelo-
itiöitä, jotka esiintyvät kotelosienillä (ks. K o-

telosienet) syntyy määrätty luku (1, 2, 4, 8,

16, 32) itiökoteloksi sanotun erilaistuneen

sienirihman päätesolun sisässä. M u n a-itiö on
suoranaisen, selvän siitoksen kautta syntynyt
itiö. Solua, jossa syntyy vain yksi muna-itiö, sa-

notaan munasoluksi, sellaista, jossa syntyy
useampia muna-itiöitä, munapesäkkeeksi.
Monesti on samalla sienilajilla useampia itiömuo-

toja. Niitä, jotka niinkuin muna-, kotelo-, kanta-

ja muutamat kätkö-itiöt, syntyvät enemmän tahi

vähemmän selvästi huomattavan hedelmöittymi-

sen (sukutumien yhteensulautumisen) jälkeen,

sanotaan pää itiömuodoiksi ; suvuttomasti syn-

tyneitä itiöitä nimitetään lisä-itiömuodoiksi. Jos

eri itiömuodot (kuten ruostesienillä) säännölli-

sesti seuraavat toisiansa, on lajilla n. s. suku-
polvenvuorottelu.

Kehittyneemmillä sienillä sanotaan sitä osaa
s:n ruumiista, jossa itiöt syntyvät, itiö-
emäksi. Kaikki se, mitä esim. tavallisesta kär-

pässienestä huomaamme pistävän esille maasta,
on tämän lajin itiöemää. Samoin ovat puiden
kyljissä esiintyvät käävät erinäisten pillisienien

itiöemiä. Itiölavaksi taas sanotaan sitä itiö-

emän osaa, jonka itiöitä synnyttävät sienirihmat,

kotelot ja itiökannat martoine n. s. nesterihmoi-

neen muodostavat. Käävillä esim. sijaitsee itiö-

lava pillien sisäpinnoilla ja kärpässienellä lakki-

maisen itiöemän alapuolella olevien helttamais-

ten osien molemmilla pinnoilla.

Kun s:llä lehtivihreän puutteen takia ei ole

kykyä valmistaa itselleen ravintoa hiilidioksidista

ja vedestä, täytyy niiden (muutamia bakteereja
lukuunottamatta) saada hiilenpitoinen ravintonsa
enemmän tahi vähemmän suoranaisesti kasvi- tahi

eläinkunnasta, joko mädänsyöjinä (ks. t.)

t. loisina (ks. Loiskasvit). Mädänsyöjien
joukossa on monta ihmisen taloudelle vahingol-

lista lajia (ks. Bakteerit, Hiivasienet,
Homesienet, Lahoaminen); yleisinä mä-
dänsyöjinä ja lahottajina on niiden merkitys
luonnon taloudelle arvaamattoman suuri (ks.

Bakteerit). Muutamat hiivasienet (ks. t.)

ovat teknillisessä suhteessa hyvin tärkeitä. Loi-

sien joukkoon kuuluvat kaikki ne bakteerit ja sie-

net, jotka ihmisissä, eläimissä ja kasveissa ai-

heuttavat vaarallisia tauteja (ks. Bakteerit,
Mykosis, Kasvitaudit, Leväsienet).
Lois-s:n joukossa on sekä aito- 1. täysiloisia (eh-

dottomia loisia) että tilapäisiä loisia. Haava-
loiset voivat vain haavojen kautta tunkeutua
isäntäkasveihinsa. Muuttoloiset elävät eri

kehitysasteillaan eri isäntäkasveissa (ks. Ruoste-
sienet). Pintaloisiksi sanotaan s:iä, jotka
niinkuin Erysiphe-l&jit (ks. Ery siphace»)
esiintyvät aitoloisina isäntäkasviensa pinnalla.

Näihin kuuluvat myöskin ne varsin tavalliset

ulkopintaiset sienirihmastot, jotka korkeampien

kasvien juurien ympärille muodostavat n. s.

sienijuuren (ks. t.), mycorrhiza. Pitkien ke-

hitysjaksojen kuluessa on muutamien loissienien

ja niiden isäntäkasvien välillä kehittynyt tasa-

painosuhde niin, että isäntäkasveilla nykyään on
suoranaista hyötyäkin loisestaan. Tällaisia ovat
Phytomyxa-l&)it, jotka aiheuttavat sieni-äkämiä
hernekasvien juuriin (ks. B a k t e r o i d i t) ja

lepän juurissa elävä Frankiella Aini (ks. Ä k ä-

m ä t) . K ä m m e k k ä ä t ovat kaiken elämänsä
ajan riippuvia niiden juurissa elävistä sienistä;

niiden siemenien itäminenkin on mahdoton ilman
erityisten sienien apua. Yhtä merkillinen on mää-
rättyjen s:n ja levien yhdyselämä, jonka tuloksena
on jäkälien (ks. t.) synty. Paljon suurempi
loinen (sieni) on tässä tapauksessa ottanut oman
ruumiinsa sisään lukemattoman joukon itseänsä
paljon pienempiä isäntäkasveja (leviä).

S. erottavat usein itsestään myrkkyjä (ks.

Myrkytykset) ja käyteaineita, entsymejä
(ks. Bakteerit, Käyminen, Käyte), joi-

den avulla ne tappavat isäntiään sekä valmista-
vat ravintonsa otolliseen muotoon. Tärkeä lääke-

kasvi on myrkkysieni Claviceps (ks. Härkä-
jyvä). Useita myrkyllisiä lajeja kuuluu Ama-
mfa-sukuun (ks. Helttasienet). Myrkylli-
nen raakana on myöskin tavallinen korvasieni
(ks. Kotelomaljaiset) sekä punapilliset ta-

tit (ks. Pillisienet). Erinomaisia ruokasieniä
ovat jo vanhojen roomalaisten tuntemat Tuier-
lajit (ks. Kotelorakkoiset). Kotimaisia
ruokasieniä ovat huhta- ja korvasienet (ks. K o-

telomaljaiset), monet tatit (ks. Pilli-
sienet), haarukkasienet (ks. t.) sekä monet Le-

piota-, Tricholoma-, Kussula-, Lactarius-, Agaricus-

y. m. sukuihin kuuluvat lajit (ks. Helttasie-
net ja värillisiä kuvaliitteitä Ruoka- ja

myrkkysieniä tämän art. yhteydessä) . Muu-
tamia herkullisimpia sienilajeja viljellään. Kuu-
luisimmat ovat Ranskan, Belgian ja Japanin
sieniviljelykset. — S. jaetaan tav. seuraavasti

5 luokkaan : limasienet, bakteerit, leväsienet,

kotelosienet, itiökantaiset (ks. n.). Viimemain.
luokkaan kuuluvat tärkeimpinä alaluokkina noki-

sienet, ruostesienet, lakkisienet, kupusienet (ks. n.).

Järjestelmän liitteenä on ryhmä Fungi i m p e r-

fecti (ks. t.). [A. Engler & K. Prantl, „Die
natiirlichen Pflanzenfamilien" I, 1-1 ** (1897-

1900) ; J. I. Liro, ,,Tärkeimmät tuhosienet"

(1916).] J. I. L.

Sienieläimet (Spongia 1. Porifera), onteloeläin-

ten (ks. t.) alaryhmä, erotetaan nyk. tav. itse-

näiseksi ryhmäksi, koska s. monessa suhteessa

poikkeavat onteloeläinten toisesta pääryhmästä,
polttiaiseläimistä (Cnidaria). S. ovat

vedessä eläviä, ulkomuodoltaan hyvin vähän eläin-

mäisiä, ollen alustaan kiinnittyneitä, usein möh-
kälemäisiä, ilman minkäänlaista näkyvää liikun-

toa. Ruumiin perusmuoto on kyllä kuten polt-

tiaiseläimillä pussimainen gastrula, mutta tämä
on kiinnittynyt alustaan suupäällään, ja uiko

kerroksen, ektodermin, ja sisäkerroksen, ento-

dermin, välissä on tav. nähtävästi ektodermista
polveutuva, usein hyvin paksu keskikerros, meso-
(termi

;
poltinelimet puuttuvat. Ruumiin sisustan

täyttävään ontelovatsaan (vrt. Onteloeläi-
met) tulee vesi seinämissä olevien lukuisien

aukkojen, ,,huokosien" kautta ja virtaa ulos ylä-

päässä sijaitsevasta yhteisestä hylkyaukosta (oscu-
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lum). Yksinkertaisimmissa tapauksissa kaikki

ontelovatsaa verhoavan entodermin sohit ovat

vapaassa päässään omituisella lieriökauluksella

varustettuja siimasoluja, ja onteloon johtavat

ulkoa ohuen seinämän läpi yksinkertaiset kana-

vat. Toisilla. j)aksumpiseinäisillä, ontelovatsa

lähettää ulospäin pullistumia, joihin seinäkana-

vat avautuvat ja joiden seinämissä siimasolut

säilyvät, häviten sensijaan muualta onteiovat-

sasta. Tästä asteesta johdutaan muotoihin, joilla

mainitut ontelovatsan pullistumat, siimakammiot,

jäävät vain kapeiden käytävien välityksellä kes-

kusontelon yhteyteen. Äärimäisissä tapauksissa

voi s:n ruumiin seinämässä tällöin olla hyvin

monimutkaisia, ulkopintaa ja keskusonteloa yhdis-

täviä kanava -ysteemejä, joiden varrella on lukui-

sia siimakammioita, suurempia onteloita y. m.

Ravintona ovat veden mukana tulleet pikku eliöt,

ja varsinainen ravinnonotto tapahtunee etupäässä

siimasolujen välityksellä. S:n ulkomuoto riippuu

pääasiassa keskikerroksen, mesodermin laadusta.

Sen perusaine on hyytelömäistä, ja tässä perus-

aineessa tavataan hajallaan erilaisia soluja, m. m.

amebamaisesti liikkuvia soluja, joista jotkut voi-

vat kehittyä sukupuolisoluiksi, toiset toiminevat

erityksen palveluksessa j. n. e.; myös lihassoluja

voi esiintyä, erikoisia hermo- t. aistinsoluja sen

sijaan ei ole huomattu. Sitäpaitsi mesodermissä

on soluja, jotka erittävät s:lle ominaiset tuki-

muodostumat niiden enemmän t. vähemmän kehit-

tyneen, usein ulkopinnallekin esiinpistävän rangon.

Tav. ranko on verraten löyhä, neulasien (spicula),

tähtien y. m. s. hyvin monenlaisten, usein erit-

täin sirojen, erillisten t. eri tavoin yhteensulautu-

neiden t. sarveismaisen spongiinin yhteen-

liittämien kalkki- t. piikappaleiden muodostama.
Toisilla taas spongiini on vallitseva t. yksin-

omainenkin (esim. pesusienillä) rangon aines;

spongiinissa voi kuitenkin olla erilaisia vieraita

aineksia, hiekka jyväsiä y. m. lisänä. — S :llä

esiintyy sekä su viiton että suvullinen lisäänty-

minen. Edellinen Isilmikoiminen) voi johtaa joko

erillisten uusien yksilöjen t., useammin, isompien

runkokuntien syntyyn ; viimemainittuihin kehit-

tyy silloin lukuisia osculum-aukkoja. Hedelmöi-

tetyt munat kehittyvät tav. eläimen ruumiissa

toukiksi, jotka uivat vapaasti vedessä ripsipeit-

12 3 4 5

(S.H.) Sienielaimiä valtamerestä. 1 ja 2 Sclerothamnus,

3 Farrea, 4 Holtenia. 5 Euplectella (kaikki piisienieläi-

miin kuuluvia)

teen avulla, sitten pallomaisen toukan (blastula-

aste) seinämä painuu yhdessä kohdin sisään ja

näin syntynyt ga-strulamainen toukka kasvettuu

kiinni gastrula-suu alaspäin. Makean veden muo-
doilla esiintyy monisoluisia, tav. pyöreähköjä,

lujan keton suojelemia lepoasteita, g e m m u-

1 o i t a, jotka säilyttävät lajin talven t. kuivan
ajan yli.

S. voidaan jakaa alaryhmiin rangon laadun

perustalla. K a 1 k k i-s :1 1 ä (Calcispongia) rangon
aineksena, on hiilihappoinen kalkki. Ne ovat

yksinomaan merimuotoja, verraten pieniä ja vähä-

pätöisiä. Suurin osa s:iä kuuluu p i i-s :i i n (Sili-

cispongia), joiden ranko on ainakin osaksi

(t. alkuperäisesti) piihappoa. Suurin osa elää

merissä, matalalta tuhansien m -.ien syvyyteen.

Monet ovat kooltaan huomattavia, usein hyvin

siroja (1 a s i-s. [Hyalospongia], esim. Euplectella),

myös kauniinvärisiä. Kaivertaj a-s. (Vioa)

hajottavat kalkkikallioita, simpukankuoria y. m.
kovertaen (nähtävästi kemiallinen vaikutus) nii-

hin käytäviä, joiden seinämiä eläin peittää. Näi-

den vaikutuksesta riippuu m. m. huomattavasti
Adrian-meren kalkkikallioiden omituinen luonne.

Makean veden muotoja on vain <S' pongillidce-heimo,

joilla piimuodostusten lisäksi on tav. runsaasti

spongiinia rangossa. Meiltä tunnetaan 4 lajia

(kaikenlaisilla esineillä vedessä), tunnetuin on vih-

reä (väri riippuu pinnalla elävistä levistä), usein

sormimaisesti haarautunut (2 dm :kin pitkät haa-

rat) Spongilla lacustris. Muut Spongilla, Ephy-
datia y. m. lajit noudattavat muodolleen alus-

taansa, jota peittävät ohuempina t. paksumpina
levyinä, möhkäleinä t. m. s. Pii-s:iin luetaan

nykyään myös ryhmä Ceraospongia, jolla ranko
on yksinomaan spongiinia (t. lisänä vieraita ainek-

sia). Nämä muodot (kaikki merissä) ovat nim. näh-

tävästi johdettavat varsinaisista pii-s:stä. Tunne-
tuin suku on pesusieni (Euspongia), ks. t. —
Nykyisten s:n pääryhmien esimuotoja tunnetaan

jo siluurikaudelta. Ryhmän loistokausi näyttää

olleen liitukaudella. Nykyäänkin tunnetaan hyvin

runsaasti lajeja. [K. M. Levander, ,,Anteekningar

tili Finlands Spongillidfauna" (1901).] /. V-s.

Sienijuuri, mycorrhiza. l.mykorrhiza,
nähtävästi symbioottinen yhdistys kasvin juuren

(myös juurakon t. alkeisvarsikon) ja sienen

(monessa tapauksessa lakkisienten huoparihmoja)

välillä. S. on hyvin yleinen ja tavataan useim-

milla multavassa maassa kasvavilla siemenkas-

veilla, m. m. kaikilla meikäläisillä puilla. S :ta

on 2 eri lajia. Ektotrof isessa s:ssa on
hienojen juurien pinnalla huopamainen sienipeite,

josta sienirihmoja haaraantuu sekä ympäröivään
maaperään että (niukasti) juuren ulkokuoren

soluväleihin. Juurihaara on tällöin tav. lyhyt ja

usein korallimaisesti haaroittunut. Harvinaisempi
on endotrofinen s., joka tavataan kanerva-

ja kämmekkäkasveilla y. m. ja jossa sienirihmat

tunkeutuvat juurisoluihin, synnyttäen siellä

rihniakeriä, jotka isäntäkasvi lopulta käyttää

ravinnokseen. S:n merkitys kasville on vielä epä-

selvä ja riidanalainen. Luultavasti se on eri

kasveilla hyvin erilainen. Usein näyttää isäntä-

kasvi käyttävän hyväkseen sienen valmistamia

ravintoaineita tai ottavan sienen välityksellä,

tiimiin toimiessa juurihapsien (ne puuttuvat s :lta

melkein t. aivan kokonaan) lailla, maaperästä
ravi ntosuoloja, joiden saanti näyttää sienirihmoja
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täynnä kasvavasta multamaasta olevan korkeam-
mille kasveille vaikeaa. Useat s :t voivat toden-

näköisesti yhteyttää atmosfäärin typpeä. Käm-
mekkäille s. on niin tärkeä, etteivät monilla

lajeilla siemenet idä, eivätkä toisilla taimet kehity

ilman sieni-infektsionia. Useat lehtivihreättömät

siemenkasvit, kuten Monotropa, Neottia y. m., elä-

vät luultavasti kokonaan s:n varassa, ollen sen

täydellisiä loisia. K. L.

Sienirihma ks. Sienet.
Sienitauti ks. Kasvitaudit.
Sienitiede (Mykologia), oppi sienistä. S y s-

temaatti sm orfologinen s. alkaa varsi-

naisena kasvitieteen haarana 1600-luvun loppu-

puolella, jolloin Andreas Csesalpinus teok-

sessaan ,,De plantis libri" (1583) ensiksi selitti

16 sienisukua, joiden joukossa tapaamme vielä

nykyään s :ssä säilyneet nimet Tuber, Peziza, Bole-

tus. Toista sataa vuotta myöhemmin ilmestyi

M i c h e 1 i'n tärkeä teos ,,Nova plantarum genera"

(1729), jossa sienet tarkkaan määritellään n. 100

sivulla ja kuvataan 44 taululla. Micheli oli

ensimäinen, joka huomasi itiöiden merkityksen
sienien levenemisessä. Battarran teoksessa

„Fungorum agri ariminensis historia" (1755) on
jo erityinen luku, joka käsittelee sienien hyö-

dyllisyyttä ja vahingollisuutta. Sienien täsmälli-

set tieteelliset suku- ja lajiselitykset esiintyvät

ensi kerran L i n n e n teoksessa ,,Systema na-

turse" (1735). Ensimäisen metodisen sienijärjes-

telmän antoi Persoon (ks. t.) kirjassaan

,,Synopsis methodica fungorum" (1801). Englan-
nissa ilmestyi vv. 1797-1809 J. Sowerbyn
440 kuvataulua sisältävä arvokas teos ,,Coloured

figures of english Fungi or Mushrooms". — Vähi-

tellen alettiin lähemmin määritellä mikroskoop-
pisiakin sienimuotoja kuten Linkin teoksessa

,,Observationes in ordines plantarum naturales"

(1809-16) ja Nees v. Esenbeckin runsaasti

kuvitetussa teoksessa ,,Das System der Pilze und
Schwämme" (1817). Systemaattisen s:n tär-

keimpiä teoksia on ruots. Elias Friesin
(ks. t.) ,,Systema mycologicum" (1821-32), joka
korkeampien sienien nimittämistä varten on
hyväksytty vanhimmaksi rajateokseksi. 1800-

luvun keskivaiheilta mainittakoon T u 1 a s n e-

veljesten ,,Selecta fungorum carpologia" (1861-65).

Vuosisadan loppupuoliskolla on systemaattista
s :tä käsittävien teosten lukumäärä kasvanut
kerrassaan valtavaksi ja selitettyjen sienilajien

luku kohoaa vähitellen 60,000 :een. Systemaatti-
sen s:n ensimäisiä miehiä tältä ajalta on m. m.
suom. P. A. Karsten (ks. t.). It. P. A. S a c-

cardon lat. jättiläisteos ,,Sylloge fungorum"
sisältää lyhyitä selityksiä kaikista tähän asti seli-

tetyistä sienilajeista. Euroopp. sieniä käsittävinä
systemaattisina teoksina ovat ennen muita mai-
nittavat lukuisat erikoistutkimukset E a b e n-

horstin ,,Kryptogamenflora"ssa. — Erittäin
tärkeät systemaattisen s:n kehitykselle (lajin-

tuntemisen varmistamiselle) ovat olleet useat suu-
ret, kuivattuja sieniä sisältävät ,,exsiccati"-julkai-

sut, joista mainittakoon : Rabenhorst, Win-
ter, Pazschke, ,,Fungi europsei exsiccati",

T h u m e n, ,,Mycotheca universalis", K a r s t e n,

,,Fungi Fennia; exsiccati", Eriksson, ,,Fungi
parasitici scandinavici", S y d o w, ..Uredineen,

Ustilagineen, Phycomyceten".
Biologinen, fysiologinen ja pato-

loginen s. ovat verraten nuoria tieteenhaa-

roja, joiden varsinainen alku on johdettava viime
vuosisadan aikaisemmalta keskivaiheelta. Muuta-
mat viljelyskasveilla runsaasti esiintyvät lois-

sienet (ks. Kasvitaudit) antoivat aihetta sie-

nien elämänvaiheiden ja -vaatimusten tarkempaan
tutkimiseen (Martius, Kuhn, de Bary).
Sieniviljelyksen klassilliset perusteet sisältyvät

O. Brefeldin suureen julkaisusarjaan ,,Unter-

suchungen aus dem Gesammtgebiete der Myko-
logie". Erittäin tärkeitä s:n biologisen tutkimuk-
sen kehitykselle ovat olleet (ensiksi tansk. r-

s t e d in alkamat) ruostesieniä (ks. t.) koskevat
viljelyskokeet. Suunnattoman tärkeät ihmiskun-
nan nykyiselle kulttuurille ovat olleet C o h n in

ja Pi. Kochin tieteellisesti aloittamat sekä etu-

päässä lääkärien jatkamat bakteriologiset tutki-

mukset (ks. Bakteerit). [S :tä koskeva kir-

jallisuus on koottuna G. Lind au n ja P. S y-

d o w in teokseen „Thesaurus litteratur» myco-
logicse et lichenologiose" (1908-13).] J. I. L.

Sieniäkämät ks. Ä k ä m ä t.

Sienkiewicz [sjenkje'vitsj, H e n r y k (s. 1846),

puol. kirjailija, s. 4 p. toukok. 1846 Wola
Okrzejskassa Siedlcen lää-

nissä, harjoitti opintoja

Varsovan silloin vielä puol.

yliopistossa. Kirjallisen

tuotantonsa hän alkoi

salanimellä L i t w o s 1872

ja julkaisi ensimäisen huo-

mattavamman kertomus-
kokoelmansa ,,Z zycia i na-

tury" („Elämästä ja luon-

nosta") 1876. Sam. v. hän
teki pitkän matkan Länsi-

Eurooppaan ja Ameriik-
kaan. Hänen muista aikai-

semmista teoksistaan on
mainittava ,,Szkice w$g-
lem" („Hiilipiirroksia", (s.h.) Henryk Sienkiewicz.

suom.), sarja reippaasti

piirrettyjä, ivallisia kuvia puol. maalaiselämästä,

„Za chlebem" (,,Leivän haussa" suom.), oivallinen

kertomus puol. siirtolaisen vaivaloisesta elämästä
Ameriikassa ja „Latarnik" (,,Majakanvartia",

suom.), liikuttava kuvaus puolalaisen maanpako-
laisen kotimaankaipuusta. Tavattoman suosion

Puolassa ja muuallakin ovat saavuttaneet S:n
historialliset romaanit. Jo novellissaan ,,Nie\vola

tatarska" („Tataarien vankeudessa", 1880) oli

hän osoittanut suurta kykyä havainnollisesti

ja plastillisesti esittää vanhaa puolalaista elä-

mää. V. 1884 hän aloitti ,,Historiallisen trilo-

gian" romaanilla ,,Ogniem i mieczem" (..Tulella

ja miekalla"), jonka aiheena on puolalaisten ja

kasakkain väliset taistelut Ukrainassa. Puola-

lainen yleisö oli ihastunut, tätä romaania verrat-

tiin Mickiewiczin ,,Pan Tadeusziin". Trilogian

jälkiosat ovat „Potop" (,,Vedenpaisumus", 1886)

ja ,,Pan Wolodyjowski" (1890), jotka kuvaavat
puolalaisten taisteluita ruotsalaisia ja turkkilai-

sia vastaan. Kertomistavan välittömyydessä ja

voimassa on ,,Tulella ja miekalla" ehdottomasti

etevin niistä. Siinä samoinkuin ..trilogian" muis-

sakin osissa S. on osoittanut erinomaista Puolan
historian tuntemusta ja suurella taituruudella

esittänyt sen ajan puhetapaa. ..Tulella ja mie-

kalla" on epäilemättä Puolan kirjallisuuden paras
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historiallinen romaani. Muutamat näiden romaa-

nien tyypeistä, kuten esim. Zagloba, puol. Fal-

staff, ovat jotakin uutta ja aitopuolalaista. Tri-

logian isänmaallisesta sytyttävä vaikutus puola-

laisiin ei ole katsottava vähäiseksi. Tämän jäl-

keen S. siirtyi nykyajan kuvaukseen ja julkaisi

1890 romaanin ,,Bez dogmatu" (,,Ilman dogmia",

suom. ..Anielka") ja 1891 ,,Rodzina Polanieckich"

(„Polanieekien perhe"). Edellinen on hienosti si-

vistyneen, mutta tahdoltaan sairaan ja täydelli-

sen skeptikon sielunelämän erittely, jälkimäinen

taas, jossa on kuvattu edellisen vastakohta, pyr-

kii olemaan terveen puol. kansalaiselämän syn-

teesi, mutta on ehdottomasti edellistä heikompi.

Kaikilta, muistutuksista huolimatta on „Bez dog-

matu" ensimäinen huomattava psykologinen ro-

maani puol. kirjallisuudessa. S. kääntyi uudel-

leen historiallisen romaanin alalle. V. 189(5 il-

mestyi ,,Quo vadis?", laaja ja paikoittain lois-

tavasti kirjoitettu kuvaus kristinuskon ensi

ajoilta. Käännettynä kaikille sivistyskielille se

herätti .suurta huomiota ja samalla mielenkiintoa

S:n muuhun tuotantoon ja yleensä puol. kirjal-

lisuuteen. Sitä seurasi taas kaksi historiallista

romaania, „Krzyzacy" (,,Saksalaisritarit", 1900)

ja ,,Na polu chxvaly" (,,Kunnian kentällä", 1906,

suom.). V. 1900 puolalaiset lahjoittivat Sdlekan-
sallispalkintona Oblengörek nimisen maatilan

Radoniin läänissä ja 1906 hän sai Nobel-palkin-

non. J. J. M.
Sieppijärvi. 1. N. 10 km pitkä kapeahko

järvi Kuolajärven ja Kuusamon rajalla, Sieppi-

tunturin eteläpuolella. — 2. Kylä ja 2 järveä,

Yli-Sieppijärvi ja Ala-Sieppijärvi, Kolarin pitä-

jässä, maantienvarrella n. 2 penink. kirkolta

etelään.

Sieppitunturi, n. 500 m korkea tunturi Kuola-

järven kaakkoisosassa Sieppijärven pohjoispuo-

lella (n. 25 km pohjoiseen Paanajärvestä).

Siera, hiekkakivestä tehty hiomakivi.

Sierettyminen, kostean ja raa'an ilman

aikaansaama ihon kipeytyminen, jollaista varsin-

kin keväisin ja syksyisin saattaa esiintyä käsissä

ja kasvoissa. S:n välttämiseksi on syytä pestä

mainitut ruumiinosat lämpöisellä vedellä iltaisin

ja voidella niihin jotakin sopivaa rasva-ainetta,

ettei ilma pääsisi niihin liian rajusti vaikut-

tamaan. .1/. 0-7?.

Sierra, vuoristo, ks. S e r r a.

Sierra de Guadarrama ks. Guadarrama.
Sierra Leone [-<'- -o'-] (< port. Sierra Leona

- „leijonavuori"), Englannin kruununsiirtomaa
Länsi-Afrikassa, Guineassa sekä siirtomaahan
kuuluva suojelusalue. Ranskan Guinean ja Libe-

rian välissä; 83,160 km2
, 1,403,132 as. (1911),

joista S. L:n siirtomaassa 75,572 as. (näistä

702 valkoista). S. L:n siirtomaa käsittää rä-

meistä, hiekkasärkkien reunustamaa, alavaa ran-

nikkovyöhykettä (sekä matalat Turner's peninsula

ja Sherbro nimiset saaret) 13-32 km: n leveydeltä,

jossa vain S. L:n niemellä (740 km2
)

matalat

vuoret ulottuvat mereen asti. Alavan rannikko-

vyöhykkeen sisempi osa sekä sen takana alkavat

ylätasangot (Talla ja Falaba), jotka ovat n.

240-900 m yi. merenp. (korkeimmat kohdat koil-

lisessa 1.500 m yi. merenp.), kuuluvat S. L:ii

suojelusalueeseen. Joet (Great ja Little Scarcies,

Rokell, Jong, Great Burn ja Sulima) kuljettavia

vain suupuolelta. Ilmasto rannikolla tavattoman

epäterveellinen ; kuolleisuus esim. Freetovvnissa

1913 6°/oo suurempi syntyneisyyttä (keltakuume)
;

S. L:ea nimitetäänkin ,,valkoisen miehen hau-

daksi". Sisämaan ylätasangolla ilmanala siedet-

tävä. Vuotuinen sademäärä rannikolla 3,800-4,600

mm, enemmän kuin muualla Länsi-Afrikassa. Sa-

teettomina talvikuukausina raivoavat tornado ja

harmattan. — Ranta-alueella on sankkoja met-

siä (aivan vesien rannoilla mangrovea, sisem-

pänä öljy- y. m. palmuja y. m.), ylätasangolla

Laajoja pensaikkoaroja, joukossa b; obabpuita. Eläi-

mistö runsas: norsuja, leopardeja, gorilloja,

simpansseja, antilooppeja, virtahepoja, krokotii-

leja, jättiläiskäärmeitä y. m. — Monista eri kan-

sanheimoista huomattavimmat timni, sulima, susu

ja mandi sekä Scarcis-alueella asuvat sotaiset ful-

bet. Rannikolla heimosekoitus kirjava. Vapaaksi
piiässeiden orjain siirtolana sinne kerääntyi edus-

tajia kaikista Afrikan kansoista. Useimmat sisä-

maan heimot uskovat fetisseihin, osa on muha-
mettilaisia, rannikolla kristinusko voittaa alaa.

Useita lähetysseurani asemia. Niillä ja hallituk-

sella 1913 110 kansakoulua, joissa 7,863 opp. Li-

säksi keskikouluja (13), opettajaseminaari, maan-
viljelyskoulu y. m. Asukkaat harjoittavat maan-
viljelystä (riisiä, maissia, kassavaa, inkivääriä)

ja metsän tuotteiden kokoamista (palmunsieme-
niä, kolapähkinöitä, pippuria, kautsukkia y. m.)

sekä sisämaan ylätasangolla karjanhoitoa. Tär-

keä tekijä maan taloudellisen käytön edistämi-

sessä on Freetovvnista sisämaahan Liberian ra-

jalle vievä rautatie (valmis 1905), haararatoi-

neen 499 km. Sähkölennätinlinjoja 496 km, pu-

helinlinjoja 412 km (1912) ; merenalaisia kaape-

leita Freetovvnista Ascensionille, Aecraan Kulta-

rannikolla) ja pohjoiseen päin. Tärkein ja ai-

noa huomattava kauppakaupunki Freetown
(34,090 as. 1911), Länsi-Afrikan suurin ja paras

satama, lujasti linnoitettu. Englannin länsiaf-

rikkalaisen sotavoiman pääasemapaikka. V. 1913

selvitettiin 2,9 milj. rek.-ton. Sam. v. oli tuonti

ulkomailta arvoltaan 44 milj. (puuvillateoksia 11

milj., rahaa 8 milj. mk., juomatavaroita, tupak-

kaa, kivihiiltä y. m.), vienti ulkomaille arvol-

taan 44 milj. mk. (palmunsiemeniä 23 milj., kola-

pähkinöitä 8 milj., rahaa 6 milj. mk., palmuöljyä

y. m.). Tuonnista tuli Englannista 29 milj.

mk:n, viennistä meni Saksaan 21 milj. mk:n ar-

vosta. Engl., ransk., belg., it. ja sveits. rahat

käytännössä. — Hallinnon etunenässä on kuver-

nööri, jolla on rinnallaan toimeenpaneva ja la-

kiasäätävä neuvosto. Pääkaupunki Freetown.
Siirtomaan tulot 15, « milj. (tullista, rautatiestä),

menot 15,7 milj. mk. (1913; ennen tulot menoja
suuremmat). — Jo varhain portugalilaiset perus-

tivat kauppapaikkoja S. L:n rannikolle, mutta

ne, samoin kuin englantilaisten 1600-luvun lo-

pulla perustama linnake, olivat jo hävinneet, sil-

loin kun engl. ihmisystävät 1787 tekivät yrityk-

sen muodostaa sinne siirtolan karanneista nee-

keriorjista. Yritys päättyi huonosti, mutta uusi

tehtiin 1791. Ranskalaiset ryöstivät siirtolan

1794 ja 1807 siirtolayrityksen johdossa ollut

yhtiö luovutti oikeutensa Englannin hallitukselle.

Sam. v. orjakauppa julistettiin laittomaksi ja

siirtolaan alettiin tuoda paljon vapautettuja nee-

keriorjia. Alueellisestikin siirtola kasvamistaan

kasvoi, kunnes rajasopimus Ranskan kanssa 1895

katkaisi siltä laajenemismahdollisuudet takamai-
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hin. Monesta syystä taloudellinen edistys on ta-

pahtunut hitaasti. Vv. 1898-99 rauhaa häiritsi-

vät neekerikapinat. E. E. K.

Sierra Madre [-e'-J, S. M. Orien tai ja S.

M. Occidental, Meksikon ylätasangon itäi-

nen ja läntinen reunavuoristo ks. Meksikko,
palstat 239 40.

Sierra Morena ks. M a r i a a n i n e n v u o-

r i s t o.

Sierra Nevada (esp., = ,,lumivuoristo"). 1. Py-
reneitten niemimaan korkein vuoristo, Etelä-

Espanjassa, Granadan ja Almerian provinsseissa,

lähellä rannikkoa Gila ja Almeria nimisten jokien

sekä Alpujarras-laakson välissä, idästä länteen

n. 100 km; syntynyt kiilleliuskeesta, kalkista ja

dolomiitista. Länsiosan harjannekorkeus on
3,000 m ; korkeimmat huiput Mulhacen 3,481 m
(Pyreneitten niemimaan korkein kohta), Picacho

de Veleta 3,470 m, Alcazaba 3,412 m y. m. ikui-

sen lumen peitossa ; itäosa matalampaa (Pico de

Jeres 3.087 m yi. merenp.). Vuoriston rinteisiin

ovat joet uurtaneet syviä laaksoja, barrancas,

jotka usein päättyvät circus-laaksoihin. Eräässä
niistä on Euroopan eteläisin jäätikkö. — 2. Vuo-
risto Yhdysvalloissa, Kaliforniassa, ulottuu ran-

nikon suuntaan pohjoisesta etelään 650 km, las-

keutuu itään jyrkästi, länteen, Kalifornian-laak-

soon loivasti, on syntynyt graniitista, dioriitista,

andesiitista ja paleozooisista liuskeista; kullan-

pitoinen. Korkeimmat huiput ovat etelässä, jossa

Mount Whitney 4,419 m yi. merenp., Mount
Leconte 4,360 ja Mount Brewer 4,232 m, ja jossa

275 km: n matkalla ei ole ainoatakaan solaa alle

3,000 m yi. merenp. Pohjoisosassa, jossa pohjoi-

simpana Mount Shasta 4,374 m, ovat Sonora-sola

(2,934 m) ja Truckee- 1. Ukkossola (2,409 m),

jonka kautta Central-pacific-rata kulkee. S. N.

on tavattoman lumi rikas (Central-pacific-rataa

on esim. suojeltava 65 km pitkällä lumikatok-
sella), jotavastoin jäätiköitä on ani harvassa.

Vuoriston alemmat osat ovat metsäköyhiä, mutta
1,200 m yi. merenp. alkavat mahtavat kuusi-,

mänty- ja setrimetsät, joukossa kuuluisa Maripo-
san Sequoia-metsikkö. Viljelyskelpoisia vain alem-

mat laaksoseudut. — 3. S. N. de Merida,
Venezuelan Andien korkein vuorijono, korkeim-
massa huipussaan 4,700 m yi. merenp. •— 4. S. N.

de Santa Märta, Kordillieereista geol. eril-

lään oleva vuoristo Etelä-Ameriikassa, Kolumbian
pohjoisosassa, Karaibin-meren rannikolla, idästä

länteen 200 km pitkä. Ydin on gneissiä ja gra-

niittia, joille on levinnyt diabaasia ja porfyyriä

sekä kerrostunut hiekkakiveä. Korkein huippu
5,100 m yi. merenp. Calancalan rotko erottaa

S. N. de Meridan Sierra de Perijästä etelässä.

— Rehevät aarniometsät peittävät vuoriston rin-

teet 2,600-2 800 m yi. merenp. asti. Sangen vaikea-

kulkuinen. (E. E. K.)

Siesjärvi ks. S e e s j ä r v i.

Siesta [-e'-] (esp.), päivällislepo.

Siestarjoki (ruots. Systerbäck, ven. Sestro-

re'tsk), kaupunki Venäjällä, Pietarin kuverne-
mentissa, 32 km Pietarista Suomen rajalla, met-

säisellä, mahtavien dyynien reunustamalla kan-

naksella Suomenlahden ja Siestarjärven (jonka

kautta Raja- 1. Siestarjoki laskee Suomenlahteen)
välissä; 9,302 as. (1908). — Hallituksen aseteh-

das. Suuri huvila-asutus kylpylaitoksineen ja

kasinoineen. Rautatie Pietariin. — S. syntyi Pie-

tari I :n käskystä 1714 perustetun (työt aloitettu

1724) ase- ja ankkuriteiltään ympärille. Sen pe-

rustajana mainitaan saksalaissyntyinen G. W.
Hennin. Se omisti 1800-luvulla laajoja maa-alu-
eita Suomessa, m. m. käytäntöoikeuden Uuden-
kirkon pitäjän metsiin, Lintulan ja Kyyrölän lah-

joitusmaat y. m., Raivolan rautatehtaan, patro-

naattioikeuden Kivennavalla y. m. V:sta 1812
tehdas ja sen lähin alue Rajajoen suulla liitet-

tiin Suomeen. Osa alueesta oli aiemmin kuulunut
Pietarin kuvernementtiin, mutta kuului 1812-64

Kivennavan pitäjään. Vihdoin tämä alue liitet-

tiin 1864 keisarikuntaan ,,korvauksen lupauk-
sella". E. E. K. & A. Es.
Sievers [zifers], Eduard (s. 1850), saks.

tiedemies, nykyajan nerokkaimpia kielentutki-

joita, nimitettiin 20-vuotiaana 1871 saks. kieli-

tieteen ylim. ja 1876 vakinaiseksi professoriksi

Jenan yliopistoon; v:sta 1892 Leipzigin yliopis-

ton professorina. S. on julkaissut joukon tärkeitä

muinaissaks. lähteitä (n. s. .,Tatian", ,,Murbachin
hymnit", „Heliand", ja yhdessä Steinmeyerin
kanssa muinaissaks. gloossat) sekä näiden harvi-

naisella filologisella tarkkuudella suoritettujen

tekstijulkaisujen ohella sarjan uranuurtavia tut-

kimuksia germ. kielihistorian alalta, jotka suu-

rimmaksi osaksi ilmestyivät hänen (yhdessä

Paulin ja Braunen kanssa) toimittamassaan aika-

kauskirjassa ,,Beiträge zur Geschichte der deut-

schen Sprache und Litteratur". Paitsi saksan
kieltä S. on kielihistoriallisissa kirjoituksissaan

käsitellyt myös skand. kieliä ja englannin kieltä.

Erikoisen maineen hän on saavuttanut englannin
kielen tutkijana, ja hänen kielioppinsa ,,Angel-

sächsische Grammatik" (1882, 3:s pain. 1898)

alkaa kokonaan uuden jakson muinaisengl. kie-

len tutkimuksessa. Kuvaavaa S:n monipuolisuu-

delle on, että hänellä myöskin foneetikkona

(„Grundziige der Phonetik", 1874, 5:s pain.

1901) ja metriikan tutkijana (,,Altgermanische

Metrik", 1892) on ollut käänteentekevä merki-

tys. Heprealaista runomittaa koskevien, vuosi-

kymmenen kestäneitten tutkimusten tuloksena

ilmestyi v:sta 1901 alkaen ,,Metrische Studien",

jossa S. saattaa uuteen asuun useat V:n T:n
tekstit ja esittää aivan uuden hepr. metriikan

perusteet. S :lle ominainen huomiokyvyn terävyys,

joka usein ilmenee todellisena keksijänerona,

kuvastuu erittäin selvästi hänen kielimelodiaa

koskevassa teoriassaan (,,t)ber Sprachmelodisches

in der deutschen Dichtung", 1901; „t)ber ein

neues Hilfsmittel der philologischeu Kritik").

Puheessa on S:n mukaan aina määrätty melodia,

sillä kullakin tavulla ja sanalla on oma säve-

lellinen asemansa. Proosassa tämä melodia ei

yleensä ole sääntöjen mukaista eikä yhtenäistä,

kuten runoudessa on laita. Runoilija nimittäin

valitsee muodon sointuisuuden saavuttamiseksi

vain sellaisia sanoja, joiden rytmi vaikuttaa

miellyttävästi hänen kuuloaistiinsa. Runomitan
kautta tulee rytmi tarkalleen määrätyksi ja sään-

nösteltyyn rytmiin liittyy melodiavaihtelun sään-

nöllisyys. Tämä runoudessa tavattava erityinen

rytmi ja melodia siirtyy myös lukijaan, niin

että määrätyt runotekstit voidaan lukea vain

määrätyllä tavalla. Missä tämä melodinen peri-

aate esiintyy häiriintyneenä, siinä on teksti tär-

veltynyt. Tästä johtuu S:n teorian suuri teksti-

kriitillinen merkitys. Viime aikoina S. on kehit-
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tänyt teoriaansa i joka ei ainakaan toistaiseksi

vielä ole saanut yksimielistä tunnustusta osak-

seen) Rutzin keksintöjen perustalla (ks. Rut-
z i u ty y p p i o p pii; näitten mukaan äänen
sävel on riippuvainen ruumiin asennosta.

H. 8-hti.

Sievers [siv-J, Jakob Johann (1731-

1808i. kuivi. von. valtiomies, kotoisin Virosta.

S. palveli ensin sotilasalalla, tuli 1764 Novgoro-
(iin kuvernööriksi, pani alulle perunainviljelyk-

sen, saattoi 1765 voimaan säännöllisen postilai-

toksen ja sai kidutusten käyttämisen tuomiois-

tuimissa poistetuksi koko Venäjän maassa (1767).

Novgorodin, Tverin ja Pinkovan kenraalikuver-

nööriksi nimitettynä hän 1775 pani toimeen suun-
nittelemansa käskynhaltialaitoksen

;
erosi viras-

taan 1781. mutta määrättiin 1791 lähettilääksi

Puolaan, niissä otti osaa Puolan toisen ja kolman-
nen jaon suorittamiseen; tuli 1706 senaattoriksi

ja valtioneuvoston jäseneksi, oli 1797-98 vesikulku-

laitosdepartementin päällikkönä. Hänestä on saa-

nut nimensä Novgorodin lähellä oleva ,,Sieversin

kanava". [Blum, ..Ein russischer Staatsmann.
Des Grafen J. J. von S. Denkwiirdigkeiten zur

Geschichte Russlands" (1857-58).]

Sievers [sir-]. Klas Richard (s. 1852),

lääkäri, yliopp. 1870, lääket. lis. 1883. lääket.

toht. 1886 (väitöskirja: ,,Meningitis cerebrospi-

nalis i Sverige, Norge oeh Finland"), nimitet-

tiin sisätautien lääkinnän dosentiksi 1888. toi-

minut m. m. Helsingissä olevan Marian sairaa-

lan ylilääkärinä 1895-1906, lääkintöhallituksen

ylitirehtöörinä 1906-11 ja sen jälkeen Hel-

singin ruots. kansakoulujen lääkärinä. Henki-
vakuutusyhtiö Kalevan ylilääkäri v :sta 1914.

Suomen lääkäriseuran ,,Handlingar" sarjan toi-

mittaja v:sta 1913. S. on innokkaasti ajanut
keuhkotaudinvastustamis-pyrkimyksiä ollen Num-
melan keuhkotautiparantolan perustajia ja sen

johtokunnan esimies sekä Keuhkotaudin vastus-

tamisyhdistyksen puheenjohtaja. Julkaisuista
mainittakoon vielä: ,.Fall af kontinuerligt och

periodiskl magsaftsflöde" (1887), „Tre fall of

idissling lios menniskor" (1889), ,,Om frossan

i Finland" (1891), ,,Till kännedomen af struma
i Finland" (1894), „La lutte contre la tubercu-

lose en Finlande" (1909), „t)ber Balantidium
eoli im menschlichen Darmkanal und dessen Vor-

kommen in Schweden und Finnland" (Archiv. f.

Verdauungskrankh., 1899), ..Zur Kentniss der

Verbreitung von Darmparasiten des Menscken in

Finnland" (Festsehr. fiir Palmen. 1906).

Sievers [zifersj, Wilhelm (s. 1860), saks.

maantieteilijä, matkusteli 1884-86 ja 1892-93

Venezuelassa ja Kolumbiassa, v:sta 1891 Gies-

senin yliopiston professori. Julkaissut useita

tutkimuksia Etelä-Ameriikasta sekä erikoistunti-

jain avustamana 6-osaisen „Allgemeine Länder-
kunde"n 1 1891-95), josta hän itse kirjoitti

,,Asien" ja ,.Siid- und Mittelamerika" nimiset osat,

sekä Kiikentlialin keralla ,,Australien, Ozeanien
und Polarländer" nimisen osan. Sittemmin hän
julkaisi ,, Allgemeine Länderkunde"sta lyhenne-

tyn, 2-osaisen laitoksen (1907).

Sievesi (saks. tscheidewasser} , salpietarihappo
1. typpihappo (ks. t.).

Sievi (ennen myös E v i j ii r v i). 1. K u a ta,
Oulun 1., Sälöisten kihlak., Ylivieskan-Sievin
nimismiesp. ; kirkolle Sievin rautatieasemalta

16 km. Pinta-ala 752,8 km2
,

josta viljeltyä

maata (1910) 5,905 ha (siinä luvussa luon-

nonniityt 2.599 ba). Manttaalimäärä 30 1
/96 . ta-

lonsavuja 408, torpansavuja 40 ja muita Bavuja

15 (1907). 5,582 as. (1914); 679 ruokakuntaa,
joista maanviljelys pääelinkeinona 535 :llä (1901).

452 hevosta, 2,282 nautaa (1913). Kansakouluja
6 (1915). Säästöpankki. Haara-apteekki. — 2.

Seurakunta, konsistorillinen. Kuopion hiip-

pak.. Kalajoen rovastik.
;
perust. kap]>eliksi Kala-

joen emäseurakuntaan 1645 (tai 1650), sai oman
kirkon 1654 ja oman papin 1702, määrättiin ero-

tettavaksi eri khrakunnaksi keis. käskykirj. 12

p:ltä toukok. 1862 niinellä E v i j ä r v i. mutta
sai sittemmin alkuperäisen nimensä Sievi (en-

simäinen khra \ :>ta ISiiSi. S:iin kuului aikoinaan

Rautio (1796-1826) saarnahuonekuntana ; erotet-

tiin sittemmin Kalajokeen kuuluvaksi kappeliksi.
— Kirkko puusta, rak. 1862. /.. II -m n.

Sievinjoki, tavallisesti V ä ä r ä j
o k i (ks, t.i.

Kalajokeen vasemmalta laskeva sivujoki.

Sieyes [siejPs t. sitfs], E m m a n u el J o-

seph (1748-1836), abbe, ransk. valtiomies, Char-
tres'in piispan kenraali- (S.H.)

vikaa ri. herätti huomiota
julkaisemillaan lentokirja-

silla : ,.Essai sur les privi

leges" (1788) ja ..Qu' est-

ce que le tiers-6tat?" (1789).

joista varsinkin viimemai-
nittu vaikutti valtavasti

kansan mielipiteeseen. Pa-
riisin valitsijamiesten va-

litsemana säätykokoukseen
17s'.i hänen vaikutuksensa
oli aluksi hyvin suuri; hän
ehdotti, että kolmannen
säädyn jäsenet julistautui-

sivat Ranskan kansan
edustajiksi; niinikään hiin Emanuel Joseph Sieyes.

vaikutti pallohuoneen va-

lan aikaansaamiseksi (kesäk. 20 p.) sekä ,, Ihmis-

oikeuksien julistuksen" syntyyn; otti osaa uuden
hallinto- ja oikeuslaitoksen muodostamiseen. Sit-

temmin S. kannatti girondistien toimintaa, ja

kansalliskonventtiin valittuna hiin äänesti kunin-

kaan kuolemaa, mutta pysyttelihe syrjässä hirmu-
hallituksen aikana. Rohespierren kukistuttua 1795
hän yhteishyvän valiokunnan jäsenenä johti

ulkopolitiikkaa ja oli sittemmin direktoriumi-

hallituksen aikana viidensadan neuvostossa mal-
tillisten tasavaltalaisten johtaja. Oltuaan Ber-

liinissä lähettiläänä (1798) S. 1799 tuli direkto-

riumin jäseneksi. S. ei ollut 1795 hallitusmuodon
ystävä, minkä vuoksi hän liittyi Bonaparteen,
joka pani toimeen 1799 valtiokaappauksen

:
oli

sitten väliaikainen konsuli, laati uuden hallitus-

muodon, jonka Bonaparte kuitenkin muodosteli
omaksi edukseen. Bonaparte teki lopun S-.n vai-

kutusvallasta, antaen hänelle korvaukseksi jäse-

nyyden senaatissa ja kreivin niinen seka" maa-
tiloja. Napoleonin toisen luopumisen jälkeen S.

ajettiin maanpakoon, mutta palasi takaisin Etana-

kaan 1830. [Mignet, „Notice historique sur la

vie et travaux de S.'"; Bigeon. ..S.": Neton. ..S.,

d'apres des documents inedits".] A. O. L.

Sifferi-kirjoitus ks. Salakirjoitus.
Sifoni (lat. siphö = vesisuihku ; kreik. 8iphön =

putki) ks. Lappo.
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Sifonibarometri 1. sifoni-ilmapuntari
ks. Ilmapuntari.

Sifonjeeri ks. C h i f f o n i e r e.

Sifonki ks. C h i f f o n.

Sigambrit (myös sugambrit), Eeinin var-

silla asuva germ. heimo, mainittu jo Caesarin ja

Augustuksen aikoina; sulautui myöhemmin frank-

kien kansanliittoon. K. G.

Sigaretti (ransk. cigarrette), pieni sikari,

paperossi, savuke.

Sigatse, Tibetiii suurimpia ja Lhasan jälkeen

tärkein kaupunki, Etelä-Tibetissä, Niangtsun
laskupaikalla Tsangpoon (Brahmaputraan), In-

tiasta Sikkimin kautta tulevan tien varrella,

126 km länteen Lhasasta, n. 3,600 m yi. merenp.

;

n. 9,000 as. (ilman munkkeja). — Koilliseen

S:sta on Konkalingin ja lounaiseen Tasilumpon
luostari ; viimem., kuuluisa suuruudestaan (luos-

tarirakennuksia ympäröi 1 V2 km pitkä muuri
ja siinä asuu n. 3,300 munkkia) ja rikkaudes-

taan, on mahtavan kirkkoruhtinaan, Tasi Laman
asunto (ks. Lainalaisuus). Tasilumpon ja

S:n välillä on Thomin markkinapaikka. E. E. K.
Sigbrit Villumsdatter, holl. kauppiaan-

leski Bergenissä (Norjassa), Kristiern II :n lem-

mikin, Dyveken (ks. t.) äiti. Hän tuli tyttärensä
kanssa hoviin, ja koko valtakunnan raha-asiain

hoito oli kauan aikaa hänen käsissään. Eikä Dy-
veken kuolemakaan 1517 tehnyt loppua tästä S :n

vaikutusvallasta. Kristiernin kukistuessa 1523

S. seurasi häntä maanpakoon, ja oleskeli koti-

maassansa Hollannissa, mutta ei kuningattaren,
Kaarle V:n sisaren, takia uskaltanut enää jul-

kisesti olla yhteydessä Kristiernin kanssa. V.

1531 kerrotaan hänen tulleen Gentissä vangi-
tuksi ja kenties mestatuksi; varmaa tietoa siitä

ei kuitenkaan ole. K. G.

Sigeion, niemeke Troas maakunnassa luotei-

sessa Vähässä-Aasiassa, Hellespontoksen etelä-

suussa; siinä oli vanhalla ajalla samanniminen
kaupunki; eräitä sikäläisiä kumpuja väitetään
Akilleuksen ja Patrokloksen haudoiksi; kuuluisa
on täältä saatu S:n piirtokirjoitus, jota

säilytetään Lontoossa.

Sigfrid [sigfrid], Tanskan kuninkaita.
1. Vv. 777-798 oli Tanskan kuninkaana eräs S.,

jonka turviin saksilaisten herttua Widukind pa-

keni, kun Kaarle Suuri häntä ahdisti. Pari vuotta
myöhemmin S. toimitti lähetystön Kaarlen luokse,

ja tämä oli aikeissa lähettää Tanskaan uskon-
saarnaajia, josta hankkeesta ei kuitenkaan tullut

mitään. — 2. Toinen S. niminen hallitsija maini-
taan n. 860-890, yhdessä veljensä Halfdanin kanssa.
Jompikumpi näistä on mahdollisesti pohjoismais-
ten tärinäin tuntema Sigurd Ormöga (s. o.

Käärmesilmä). K. G.

Sigfrid (sigfrid] Pyhä, engl. t. saks. lähetys-

saarnaaja, joka Norjan kuninkaan Olavi Trygven-
pojan tai Olavi Haraldinpojan lähettämänä saar-

nasi kristinuskoa eri osissa Ruotsia. V. 1008
hänen sanotaan kastaneen Olavi Sylikuninkaan
Husabyn lähteessä Länsi-Göötanmaalla. Vaiku-
tettuaan vielä Värendissä S. kuoli vanhana.
Keskiajalla S:iä kunnioitettiin pyhimyksenä.

A. J. P-ä.

Sigillaria, sinettipuu, sukupuuttoon kuol-

lut puumainen kasvisuku liekokasvien ryhmästä.
S :11a oli ontto, suora ja patsasmainen, usein
jakautumaton t. harvaan hankamaisesti haaroit-

tunut runko, helposti varisevat, pitkät, kapeat ja

suippokärkiset, särmikkäät lehdet, jotka sijaitsi-

vat tav. vierekkäisiin pystyriveihin järjesty-

neillä, enimmäkseen säännöllisen kuusikulmaisilla
lehtityynyillä. Rombiset tai pyöreähköt lehti-

arvet ovat ympäröivään vuorilajiin yleisesti jät-

täneet sinettimäisiä painanteita (siitä nimi) . Itiö-

pesäkkeistöt (käpymäiset) iso- ja pikkuitiöineen
riippuivat lehtien välissä. Runko vahveni tois-

ikäisen paksuuskasvun kautta. S:sta tunnetaan
monta lajia sen varsinaiselta kukoistusajalta
hiili-, mutta myös permi- ja liitukausilta ; suu-
rimmat olivat 30 m pitkiä ja 1 */» m tyvestä
läpimitaten (kuva ks. Kivihiilisysteemi).
— Stigmaria nimellä on selitetty osaksi s :n,

osaksi suomupuitten valtavia juuristoja, jotka

useimmiten ovat neljän hankamaisesti haaroittu-
neen, jopa 10 m:n pituisen vaakasuoran pää-
haaran ja näistä kohtisuoraan säteilevien moni-
lukuisten juuririhmojen muodostamat; viime-

mainitun arvista (stigma) johtuu nimitys.

V. A. K-io.

Sigillum [-gi'-] (lat.), sinetti.

Sigismund (Sigmund) (1368-1437), saks.-
roomal. keisari, keisari Kaarle IV :n

poika, sai isänsä kuoltua (1378) Brandenburgin;
Unkarin ja Puolan kuninkaan Ludvik Suuren
tyttären Marian vastaisena puolisona hänellä oli

myöskin perintöoikeus Unkariin. Ludvikin puo-
liso Elisabet koetti kuitenkin Ludvikin kuoltua

(1382) viivytellä avioliittoa, ja vasta kun hänet
oli vangittu ja mestattu (1387), tunnustettiin S.

Unkarin kuninkaaksi. Hänen kärsittyään tap-

pion ristiarmeian johtajana turkkilaisia vastaan
taistellessaan Nikopoliin luona 1396. ilmaantui

jälleen vastarintaa Unkarissa; 1403 hän sai

kuninkuutensa jälleen vakaannutetuksi, jonka
jälkeen hän paransi hallintoa, pani järjestyksen

toimeen, valloitti Bosnian ja Dalmatsian sekä
kukisti Serbian. V. 1410 muutamat vaali ruhti-

naat antoivat äänensä S :lle keisarinvaalissa, ja

kun hänen kilpailijansa. Määrin ruhtinas Jobst,

kuoli 1411, sai hän kaikkein äänet; kruunattiin

1414 Aachenissa. Saadakseen suuresta skismasta

lopun, hän kutsui kirkolliskokouksen Kon-
stanziin. S. antoi 1415 Brandenburgin Niirn-

bergin linnakreiville Fredrikille, joka oli Holien-

zollern-sukua. Vv. 1415-17 hän matkusti Etelä-

Ranskaan, Burgundiin ja Englantiin vaikuttaak-

seen Espanjan kuninkaisiin, että he yhtyisivät

kirkolliskokoukseen, ja rakentaakseen Ranskan
ja Englannin välille rauhaa. Jälkimäinen yritys

ei kuitenkaan onnistunut. Veljensä Wenzesla\vin

kuoltua S. sai 1419 Böömin, jossa hänen täytyi

käydä ankaraa ja julmaa hussilaissotaa
;

mat-

kusti 1431 Italiaan ja kruunattiin 1433 Rooman
keisariksi, sai aikaan paavin ja Baselin kirkollis-

kokouksen välillä sovinnon, joka ei kuitenkaan

kestänyt kauaa. V. 1436. vähää ennen kuole-

maansa, hänet myöskin tunnustettiin Böömin
kuninkaaksi. S. oli viimeinen Luxemburg-suvun
keisari ; hänen ainoa tyttärensä oli naimisissa

Itävallan arkkiherttuan Albrektin kanssa; tiima

tulikin keisariksi S:n jälkeen. [Samanaikuinen
lähdekirja: ..Oas Leben König S:s" (julk. von

Altmann); Asohbach, ,,Geschichte Kaiser S:s";

Bezold, ..König S. und die Reichskriege gogen

die Hussiten"; Goeller, ,,König S:s Kirchen-

politik 1404-1413".] A'. O. L.
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Sigismund (puol. Zygmunt), Puolan ku-
ninkaita. 1. S. Vanha 1. Suuri ( 1460-

1548), Jagellon suvusta. Kasimir IV: n nuorin
poika, tuli veljensä Aleksanterin kuoltua 1506
Puolan ja Liettuan hallitsijaksi, taisteli melkein
koko hallit usaikansa venäläisiä ja Krimin tataa-

reja vastaan: voitti venäläiset 1508 ja 1514 sekä
tataarit 1512, mutta 1519 tataarit saivat voiton,

ja silloin venäläiset ja Saksan ritarikunnan suur-

mestari Albrekt Brandenburgilainen alkoivat

sodan, joka päättyi Krakovan sovintoon (1525),

minkä mukaan Albrekt sai Ttä-Preussin Puolan
tääniherruuden alaisena perinnöllisenä herttua-

kuntana. Sam. v. yhdistettiin Masovia Puolaan.
Kun Venäjän kanssa syntyi sota uudelleen, voitti

S. Starodupin luona 1534. S. harrasti elinkeino-

jen parantamista ja suosi tieteitä ja kirjalli-

suutta.

2. S. 1 1 August (1520-72). edellisen poika,

sai 1
"> 4 4 Liettuan ja tuli 1548 Puolan kunin-

kaaksi
:

julisti ensi työkseen toisen puolisonsa Bar-
bara Radzivillin kuningattareksi, vaikka valtio-

päivät sitä" vastustivat. Kun kalparitaristo oli hä-

vinnyt, niin sen viimeinen maamestari Gotthard
Kettler rupesi Kuurinmaan herttuana Puolan
kaninkaan vasalliksi, mutta Liivinmaa yhdistet-

tiin Puolaan maakuntana. Sen johdosta syntyi
sota Ruotsin kuninkaan Eerik XIV:n ja Venäjän
tsaarin Iivana IV :n kanssa. V. 1569 päätettiin

Lublinin valtiopäivillä yhdistää Liettua kokonaan
Puolaan. Tähän aikaan alkoi uskonpuhdistus le-

vitit Puolaan ja S:kin oli suopea sitä kohtaan;
mutta saadakseen eron lapsettomasta puolisostaan

hän hyväksyi Tridentin kirkolliskokouksen pää-

tökset. Kolmas avioliitto Mantovan herttuatta-

ren Katariinan kanssa oli myöskin lapseton, joten

Jagellon suku sammui S:iin.

3. S. IIT (1566-1632), Puolan ja Ruotsin
kuningas, Ruotsin kuninkaan Juhana III :n ja Si-

gismund Il Augustin sisa-

ren Katariinan poika,

syntyi vanhempiensa van-
keuden aikana Gripshol-

man linnassa, kasvatettiin

katoliseen uskoon ja va-

littiin 1587 Puolan kunin-

peri isänsä kuol-

tua 1592 Ruotsin ja tuli

sinne 1593; kruunattiin
Upsalassa (1594) hyväksyt-

tyään Upsalan kokouk-
sen päätöksen. Lahties

sään takaisin Puolaan hän
jätti Ruotsin hallituksen

sedälleen Södermanlandin
herttualle Kaarlelle ja neu-

voskunnalle, mutta asetti

maaherroja, jotka totteli-

vat ainoastaan hänen käskyjänsä, m. m. Klaus
Flemingin (ks. Fleming 7) Turkuun. Siitä

syntyi riitaisuuksia, ja kun S. asevoimalla aikoi

kukistaa Ruotsin, voitti Kaarle herttua hänet
Stangebron luona (1598). jonka jälkeen Ruotsin
säädyt (1599) erottivat hänet kuninkuudesta.
Puolassa S. vainosi protestantteja ja menetteli

omavaltaisesti mahtavia ylimyksiä kohtaan, jonka
johdosta syntyi vaarallinen kapina (1606). S - tai-

teli vielä Stangebron taistelun jäljestä Ruotsin
kanssa Liivinmaalla, jonka Kustaa II Aadolf

(S.H.) Sigismund III

siitä huolimatta

valloitti ja joka Altmarkin välirauhassa (16291

luovutettiin Ruotsille. Venäjällä vallitseviin sisäi-

siin levottomuuksiin S. niinikään sekaantui, aut-

taen Vale-Dimitrejä (ks. t.) ja valitutti sitten

poikansa Vladislavin Venäjän hallitsijaksi (1610),

mutta ei voinut hänen asemaansa tukea. Kun
-Mikael Romanov oli tullut Venäjän tsaariksi,

jatkui taistelua v :een 1618, jolloin S. sai Venä-
jältä Smolenskin y. m. S. oli persoonallisesti

rehellinen, mutta hidas, itsepäinen ja epäluuloi-

nen luonne ; ratkaisevalla hetkellä hän usein epä-

röi. Nämä hänen ominaisuutensa selittävät suu-

reksi osaksi luinen vastoinkäymisiään hallituk-

eensa aikana. K. O. L.

Sigismund, Ruotsin kuningas (1592-99), ks.

Sigismund, Puolan kuninkaita.

Sigma {£, a, c) kreik. kirjaimiston 18 :s kir-

jain; numeromerkkinä o' - 200. ,a = 200,000.

Sigmaringen [zigmarirpyi], kaupunki Lounais-

Saksassa, llohenzollernissa. ent. Hohenzollern-S :n

rulit inaskunnan pääkaupunki, Hohenzollern-S :n

ruhtinaan ja preuss. hohenzollernin maiden hal-

linnon asunto, Tonavan varrella, ratainristeyk-

sessä; 4,621 as. (1905). — Kaunis katolinen

kirkko, kalliolle rak. komea linna (arvokkaita

kokoelmia), palatsi, keisari Vilhelm I:n y. in.

ruhtinaiden muistopatsaita. Lukio, maatalous-
koulu y. m. Harjoitetaan mallas-, olut- ja salia-

teollisuutta. — Läheisyydessä sotilasmuistopatsas,

metsästyslinna Josephslust ja fransiskaaniluos-

tari Gorheim.
Signaali (ransk. signal, < lat. signum -

merkki), sovittu merkki, jolla annetaan määrät-
tyjä tietoja, merkinantomerkki. Tärkeimmistä
merkinantotavoista ks. Signaalit, Sig-
naalikirja, Myrskysignaalit, Len-
nä t i n.

Signaalikirja (ks. Signaalit), kansain-
välinen merkinantojärjestelmä, joka on etupäässä

aiottu kauppa-alusten käytettäväksi, mutta jota

myös sota-alukset voivat käyttää signaalinvaih-

toon kauppa-alusten, vieraiden sotalaivojen ja

maalla olevien signaaliasemien kanssa. Järjes-

telmässä on 27 värillistä lippua (merkkiä), joista

yksi on järjestelmän tunnusmerkki ja toiset

26 edustavat engl. kielen aakkosia. Näiden lip-

pujen avulla, joko yksittäin tai kahden taikka

kolmen ryhmissä, voidaan antaa n. 20.000 jota-

kin erityistä asiaa tai ajatusta tarkoittavaa

merkinantoa. Neljän lipun ryhmiä voidaan näistä

sitäpaitsi muodostaa lähemmäs 300,000. joita käy-

tetään merkitsemään maantieteellisten paikkojen

ja laivojen nimiä sekä sanojen osia. tavuja y. m.

.Myöskin on järjestelmässä n. s. kaukosignaalit,

joita annetaan erilaisten n. s. semaforitelineiden

avulla, pallo-, kartio- ja lieriöjär jestelmällä.

pallo-, suuntaislippu- ja suippolippujärjestelmällä,

useilla käsilippu järjestelmillä sekä myös n. s.

Morsen järjestelmällä, jossa merkkejä annetaan
käsilipuilla viittomalla, äänimerkeillä ihöyryvihel-

timellä. sireeneillä, kellonsoitolla y. m.) ja valon-

vilahdusmerkeillä. — vrt. myös Sivutulet.
/. W. L.

Signaalit (ks. Signaali). 1. Laivaliik-

keessä käytetyistä s:sta ks. Signaalikirja;
vrt. myös 3. Sotilassignaalit (alemp.).

2. Rautateiden s. Rautateiden käyttöä"

varten ja liikenteen turvaamiseksi on niillä

kehittynyt erityinen, laaja ja monipuolinen
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(S. H.) 1. Signaali, kun vaih-
de on asetettu pääraiteelle.

(S H ) 2. Signaali, kun vaih-
de on asetettu sivuraiteelle.

merkinantojärjestelmä. Paitsi asemia yhdistä-

vällä omalla sähkölennättimellä annettavia ase-

mienvälisiä merkkejä ja tiedonantoja, annetaan
rautateillä merkkejä sähköjohdoilla, kiinteillä ja

liikkuvilla viitoilla, lyhdyillä ja lipuilla sekä
käsillä : optillisia merkkejä, veturin

viheltimellä, puhalluspillillä ja paukku-s :11a

(ks. t.): akustisia merkkejä. Pysäh-
dysmerkki annetaan punaisella lipulla tai

lyhdyllä, ojentamalla molemmat kädet ylös tai lii-

kuttamalla käsilyhtyä pystysuorassa suunnassa

;

varoitusmerkki ,,varovasti!" annetaan
viheriällä lipulla tai lyhdyllä, ojentamalla toi-

liikuttamalla käsilyhtyä

vaakasuorasti oikealta va-

semmalle; kulku- ja

lähtö merkki ,,rata

selvä" annetaan valkoi-

sella lipulla tai lyhdyllä

ja ojentamalla toinen

käsi vaakasuoraan rataa

kohden. Viittamerkkejä 1.

-s:eja on esi- 1. levy-
viitta, pylvään päässä

oleva pyöreä käännettävä
levy lyhtyineen, paa-
vi itta 1. signaali,
n. s. s e m a f o r i, 8-12 m:n
korkuinen masto, jonka
päässä on liikuteltava

viittavarsi ja jonkun ver-

ran alempana lyhty, jonka

eteen voidaan laskea pu-

nainen tai viheriä lasi.

Semafori asetetaan ase-

man tai raideryhmän
eteen

tämä
vaiko

tää

osoittamaan, onko
selvänä junan tulla

ei. Semafori näyt-

aina pysähdysmerk-
kiä: sen varsi on vaaka-

suorassa asennossa ja

punainen lasi lyhdyn
edessä, paitsi junan an-

(S.H.) ^. Kaksisiipinen se- taessa tulomerkin, pitkän
mafori. Ylempi siipi antaa v ih ellyksen, jolloin, jos

pysahdysmerkin.
, ,

J ....
J

. ,
J

tulo sallitaan, varsi las-

ketaan alas ja viheriä lasi tulee valon eteen.

Vartta ja lasia hoidetaan tav. asemalta samalla
teräslankajohdolla. Jokaisen vaihteen (ks. t.) ja

erityisesti ensimäisen kohdalla on sitäpaitsi

merkkiviitta lyhtyineen tav. välittömästi asetti-

men yhteydessä. Kun suurilla ratapihoilla olisi

varsin vaikeaa käsivoimalla asetella jokainen

/f
vaihde merkkiviittoi-

neen erikseen, niin

ettei sekaannusta syn-

tyisi, yhdistetään vaih-

teet ja viitat sähkö- tai

teräslankajohdoilla eri-

tyiseen keskusasetin-

koneeseen, josta niitä

asetellaan. Kuva 6 esit-

tää kaavamaisesti erään-

laatuisen teräslanka- 4.

johdoilla toimivan ase- näyttää vapaa

tinkoneen leikkausta. tai"lku
.

a
:

Pi
:

(SH.)

Semafori 5. Semafori
antaa pysah-
dysmerkin. Pi-

meällä punai-
nen valo.

meällä viheriä
Vivulla // liikutellaan vai _

levyä li ja sen ympäri
kiertävää vaihteen tai viitan asettelujohtoja.

Telineen vieressä näkyvät leikattuina pitkittäis-

suunnassaan liikuteltavat

n. s. lukkopalkit. Näissä

on syvennyksiä tai esteitä,

jotka ovat niin järjestet-

tyjä, että määrätylle palk-

kien asennolle ainoastaan

tiettyjä vaihdevipuja E
ja tiettyjä samanlaisia

viittavipuja käy kääntä-

minen, koska muuten H
vivun mukana vääntyvä
kulmavipu C kohtaa esteen.

Nämä samalla kertaa vään-

nettävät vaihdevivut kuu-
luvat saman tiesuunnan
vaihteisiin ja niiden tulee

kaikkien olla oikein ase-

tettuja, ennenkuin viitta-

vipua voi vääntää, jota-

vastoin muita vipuja ei

lukkokangen esteiden ta-

kia voi vääntää; väärän merkin antaminen vii-

talla on siten mahdotonta. Lukkokanget ovat sitä-

paitsi yhteydessä sulkutaulun kanssa, josta näkyy,
mikä tiesuunta on avoin kuljettavaksi ja mikä sul-

jettu. Keskusasetinasema sovitetaan vaihderyhmän
läheisyyteen, niin että aseman hoitaja voi nähdä
vaihteet. Toisinaan semaforin tapaiset merkkivii-

tat (signaalit) sijoitetaan raiteiden yli rakenne-

tulle, kauas näkyvälle viittasillalle. Keskusasetin-

laitoksia on viime aikoina rakennettu meidänkin
maamme suuremmille asemille. Uudenaikaisiin

rautateiden turvallisuusvarusteisiin kuuluvat edel-

lisen lisäksi vaihteiden lukitsemislaitokset, ase-

(8 H.) 6. Keskusasetinko-
jeen poikittainen leikkaus.

(S.H.) Keskusasetinasema sisältä.
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mien sulkemis- 1. blokkilaitokset. kiskojen yhtey-
dessä olevat hälyvtyslaitokset, jotka liikkeessä

oleva juna panee toimintaan y. m. J. C-en.

3. S o t i 1 a s-s. ovat joko akustisia t.

o p t i 1 1 i s i a. Akustiset s. olivat vielä puoli

vuosisataa sitten yleisessä käytännössä kaikissa
armeioissa ja niitä käytettiin ahkerasti sekä
harjoituksissa että kenttäpalveluksessa ja vie-

läpä taistelussakin. Niiden käyttö on kuitenkin
niiden epämukavuuden vuoksi supistunut verra-
ten vähiin. — Akustisia s:eja annetaan rum-
mulla ja signaalitorvella. Niitä on kaksi ryh-
mää. 1. H u o m a u t u s-s:n tarkoituksena on
kääntää jonkun joukko-osaston huomio lähinnä
seuraavaan käskysignaaliin (esim. ,,1 :nen komp-
pania!", ,.2:nen pataljoona!'', „varaväki !",

..kaikki!"), kun taas 2. k ä s k y-s. sisältäväl mää-
räyksen suorittaa jotakin (esim. »kokoontukaa!",
„eteenpäin!", »hyökkäys!", .,takaisin!"). Ylei-

sesti ovat vielä käytännössä s. »varuillaan!",
„ampukaa!", ..lakatkaa ampumasta!", ^kokoon-
tukaa!", ,,hälyytys!" j. n. e. Suuria joukko-

ryhmiä kootessa käytetään paitsi rumpua ja
torvea myöskin määrälukuisia tykinlaukauksia
sekä optillisia s:eja: raketteja ja tulia. —
Yleisessä käytännössä on kaikissa armeioissa
optillinen signaleeraus pienillä erikokoisilla
lipuilla, joita merkinantaja (signalisti) heiluttaa

määrättyjä kertoja ja toisiinsa nähden eri asen-
noissa armeialle vahvistetun merkinantojärjestel-
män mukaisesti. Laivasto-s. ovat myös sekä
optillisia että akustisia. Edellisiin kuuluvat
p ä i v ä-s., k a u k o-s. ja y ö-s. ja jälkimäisiin
sumu-s. Päivä- ja yö-s. annetaan lipuilla,

viireillä (Vimpeleillä) ja palloilla, yö-s. eripit-

killä vii Ikähdysva loilla Morsen sähköaakkosten
järjestelmän mukaisesti. Saksan sotalaivastossa
yö-s. annetaan 3 punaisella ja 3 valkealla sähkö-
aehkulampulla, jotka eri ryhmityksin on ripus-

tettu samaan mastoon. — Akustiset sumu-s.
annetaan eripitkinä höyryviheltimellä, kellonsoi-

tolla y. m. .1/. v. H.
Signac [sivja'kj, Paul (s. 1863), ransk. taide-

maalari
;

oli ensin impressionistien, varsinkin
Monefn vaikutuksen alaisena ja rupesi sittemmin
G. Seurafn esimerkkiä seuraten käyttämään
neo-impressionismin maalaustapaa. Maalannut
etupäässä maisemia, merikuvia ja koristeellisia

seinämaalauksia. Julkaissut kriitillisen tutkiel-

man ,,De Delacroix au neo-impressionnisme".

E. R-r.

Signaleerata (ks. Signaalit), antaa
merkki.

Signaleeraus (ruots. signalcring), signaalien
(ks. t.) vaihtaminen, signaalien, merkkien muille
antaminen ja toisten antamien merkkien luke-

minen, vrt. S i g n aa 1 i k i r j a. F. W. L.

Signalementti (ransk. signalement) , henkilön
ulkonaisten tuntomerkkien tarkka luettelo.

Signatuuri (lat. signum = merkki), merkintä,
tekijän nimimerkki ; kenraalibasson numerot ja
merkit.

Signatääri (ransk. signataire), allekirjoittaja,

erittäinkin kansainvälisessä oikeudessa valtio.

joka allekirjoittaa jonkun valtiosopimuksen
(sopimusvaltio 1. -kumppani). ks. Valtio-
sopimii s. R. E.

Signeerata (lat. signä're), merkitä, varustaa
nimimerkillä.

Signilskär [sirjnilsär], Eckerön pitäjään kuu-
luva saariryhmä Ahvenanmeressä, n. 8 km Ahve-
nanmaan mantereesta länteen. — Eräällä S:n
läntisimmistä saarista sijaitsee Hellmanin
majakka (rak. 1868. valaisumatka 6,8 engl.

penink.. näyttää vaihtumatonta valkoista valoa,
valovoima 70 Ilefner-yksikköä, valonkorkeus
vedenpinnasta 6.5 m).

Signore [sinjö're] (it., mon. signori). herra,— Signora [sinj&ra], rouva, neiti. — Sig-
norina [sinjorViia], nuori neito.

Signorelli [sin jortflli], Luca (n. 1441-1523),
it. taidemaalari: ollut Piero della Francescan oppi-

laana Arezzossa ja saanut vaikutusta Pollaiuolo-
veljeksiltä ja Yerrocchiolta. S:n mieliaiheena on
alaston ihmisruumis, jonka hän esittää pontevan
tarmokkaassa plastillisessa muodossa ja usein jyr-

kissä lyhennyksissä. Hänen henkilörikkaat maa-
lauksensa esittävät valovaikutukset paremmin
kuin värityksen. Pääteos : ,, Viimeinen tuomio"
(freskosarja Orvieton tuomiokirkossa) ; muita
teoksia m. m. Cortonassa, Rooman Sikstiiniläi-

sessä kappelissa, Firenzen akatemiassa (värinkäy-
töltään voimakas ..Madonna pääenkelien ja kirkko-
isien kera"), kaksi oivallista pyörökuvaa .,Ma-
donna" ja ..Pyhä perhe" (Uffizioissa) , Sienan
alttarikuvat (Berliinin galleriassa), ,,Pan" (sa-

moin Berliinissä). S. on Italian 1400-luvun tai-

teen suurimpia, vaikutusvaltaisimpia mestareita,
rajun intohimoisen luonteensa puolesta Giovanni
Pisa non ja Donatellon sukua sekä Michelangelon
edelläkävijä. [R. Vischer, „Luca S. und die ita-

lienische Renaissance" (1879) ; M. Cruttxvell,

„Luca S." (1899).] E. Rr.
Signoria [sinjori'a] (it.), herruus; hallitus,

esim. muinoin Venetsiassa dogen ministeristö.

Signum (lat,), merkki; sotalippu.

Sigrid Eerikintytär ks. Vaasa.
Sigrid Storräda [Sigrid sturröda] (s. o. Sig-

rid Suurineuvo). pohjoismaisten tärinäin mukaan
mahtavan ruots. talonpojan ja viikingin Skogia r-

Tostin tytär, ensin naimisissa Ruotsin kunin-
kaan Eerik Voitollisen (k. 993), sitten Tanskan
Sven Pörhöparran kanssa. Hänen kerrotaan olleen

pääaiheuttajana siihen liittoon, minkä Sigridin
poika Olavi Sylikuningas, Sven ja norj. jaarli

Eerik Haakoninpoika tekivät Norjan kuningasta
Olavi Trygvenpoikaa vastaan ja josta seurauk-
sena oli tämän kuolema Svolderin taistelussa

v. 1000. Syynä Sigridin vihaan Olavi Trygven-
poikaa kohtaan oli, että tämä Eerik Voitollisen

kuoleman jälkeen oli häntä kosinut, mutta sitten

luinen pakanallisen uskontonsa tähden hyljännyt.

On lausuttu epäilyksiä Sigrid Storrädan histo-

riallisuudesta tai ainakin ruots. syntyperästä,
mutta se seikka, että Tanskan kuningassuku
tämän jälkeen omistaa suuria ..Sigridslev" (s. o.

Sigridin perintö) nimellä mainittuja maatiluksia
Etelä-Ruotsissa, näyttää vahvistavan tärinäin
kertomusta. K. G.

Sigtuna /-'*''-/• ikivanha pieni kaupunki
Uplannissa, Tukholman läänissä, Mälarin ran-

nalla; oli Sveanmaan ensimäisen piispan asuin-

paikka ja 12:nnella vuosis. Keski-Ruotsin kukois-
tavin kaupunki, mutta menetti merkityksensä
sittenkuin karjalaiset ja virolaiset olivat 1187

hävittäneet sen.

Sigurd f-i-J, Norjan kuninkaita. 1. S. Je-
ni s a. I e m i n k ä v i j ii (Jorsalfnr) (k. 1 1 30 > . oli
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Maunu Barfodin poika ja valittiin tämän kuol-

tua 1103 kuninkaaksi yhdessä veljiensä östenin

ja Olavin kanssa, joiden kuoltua tuli yksin-

kuninkaaksi. V. 1107 S. läksi matkalle Väli-

merelle, ahdisti ja ryösteli Pyreneiden niemi-

maalla muhamettilaisia, tuli vihdoin 1110 Jeru-

salemiin ja taisteli Syyriassakin uskottomia vas-

taan. V. 1123 hän meritse teki ryöstö- ja risti-

retken Ruotsin Smälantiin. Kungshällan kaupun-
kia hänen mainitaan laajentaneen ja koristaneen.

2. S. Mund (k. 1155), kuningas Harald Gillen

poika, tuli v. 1137 4-vuotiaana lapsena kunin-

kaaksi yhdessä veljiensä kanssa. Sisällisen sodan

sytyttyä hänen ja hänen veljensä Ingen välillä,

viimemainitun uskollinen kannattaja Gregorius

Dagsson hänet surmasi. K. G.

Sigurd f-l-J ks. Hedenstjerna, Karl
Josef Alfred.

Sigurd Ormöga ks. Sigfrid.
Sigurd /-<-/ Slembe 1. Slembedjäkn

(k. 1139), norj. kruununtavoittaja, oli kasvatettu

papiksi (josta lisänimi ,,Pahapappi") ja nuorem-
pana paljon kulkenut matkoilla, m. m. Pyhällä-

maalla. V. 1136 hän esiintyi väittäen itseänsä

Maunu Barfodin pojaksi ja sai aikaan salaliiton,

jonka toimesta Harald Gille surmattiin. Häntä
ei kuitenkaan toivonsa mukaan valittu kunin-
kaaksi, päinvastoin hän julistettiin henkipatoksi.

Merirosvona hän tämän jälkeen hävitti Norjan
rannikoita, kunnes joutui vangiksi ja kidutettiin

kuoliaaksi. K. G.

Sigurd Fafnesbane [st- -bä-J, pohjoismaiden
ja yleensä germ. kansojen kuuluisin satusankari,

Eddan sankarilaulujen (ja Nibelungenliedin)

päähenkilö. S. syntyy isänsä Sigmundin kuole-

man jälkeen; saa Gram nimisen miekan palaset,

jotka hänen kasvatusisänsä Regin takoo yhteen
;

tappaa Fafner nimisen, käärmeenmuotoisen hir-

viön ja ottaa sen kulta-aarteet haltuunsa; tekee

liiton kuningas Gunnarin, Gjuken pojan, kanssa
ja nai hänen sisarensa Gudrunin; ratsastaa

Gunnariksi puettuna Brunhilden linnaa ympäröi-
vien liekkien läpi ja kosii häntä lankonsa puo-

lesta ; Brunhilde huomaa myöhemmin petoksen,

rakastuu häneen ja saa mustasukkaisuudesta
Gunnarin veljen Guttormin murhaamaan hänet

;

sitten hän tappaa itsensä ja poltetaan samalla
roviolla kuin S. — Sigurdista lauletaan myöskin
sekä norj. ja färsaarelaisissa (Sigurd Svein) että

tansk. ja norj. (Sivar Suarensvend) kansanlau-
luissa. Että Sigurdin tarina oli yleisesti tun-

nettu Skandinaaviassa, todistaa sekin seikka,

että hänen urotöitään on kuvattu useissa kallion-

kirjauksissa. R. S.

Sigurdin tarina ks. Sigurd Fafnesbane.
Sigurd Ring [sl-], skand. satukuningas, jonka

Brävallan taistelussa kerrotaan voittaneen ja

kaataneen enonsa Harald Hildetandin. Hänen
poikansa oli muka Ragnar Lodbrok. R. 8.

Sigurcfsson /si-J, J6n (1811-79), isl. tiede-

ja valtiomies, tarkka Islannin muinaisuuden tun-

tija. Paitsi arvokkaita tutkimuksia Islannin
historiasta ja kirjallisuudesta S. on toimittanut
ansiokkaita isl. kirjallisten muinaistuotteiden
painoksia: ,,Islendinga sögur" 1, 2 (1843, 1847),
„Snorres Edda" (1848-52), „Islenzk fornkvax/i",
1-3 (1854-59), „Diplomatarium islandicum" I

(1857-76), „Lovsamling for Island" (17 nid., 1853-

77) y. m. Alltingin jäsenenä S. oli synnyinsaa-

rensa itsenäisyydentaistelun johtaja ja toimitti

siinä tarkoituksessa aikakauskirjaa ,,Ny felags-

rit" (1841-73). R. S.

Sigurjonsson /sf-/, Johann (s. 1880), isl.

näytelmäkirjailija. Hänen näytelmistään mainit-
takoon ,,Dr. Rung" (1905), ,,B6ndinn ä Hrauni"
(1908) ja „Bjaerg-Eyvind og hans hustru" (1911;
suom.), jotka ovat saavuttaneet menestystä suu-
remmilla Euroopan ja erittäinkin Skandinaavian
näyttämöillä. Paitsi näytelmiä S. on julkaissut
islanninkielisiä runoelmia.
Sigwart [si-J, Christoph (1830-1904), saks.

filosofi, synt. ja k. Tubingenissä, vaikutti v:sta
1865 siellä filosofian professorina. Hänen pää-
teoksensa on sangen ansiokas ,,Logik" (2 os., 4:s
pain. 1911) ; on sitäpaitsi kirjoittanut ,,Vorfra-

gen der Ethik" (1886) y. m. — S:n isä Chri-
stoph Wilhelm S. (1789-1844) oli myöskin
filosofian professorina Tubingenissä ; kirjoitti

m. m. 3-osaisen „Geschichte der Philosophie"
(1844). A. Gr.

Sihteeri (ruots. sekreterare, lat. secretä'rius <
secre'tus = salainen), pöytäkirjantekijä, eräiden
virkamiesten arvonimi (läänin-s., kollegin-s.

y. m.).

Sihteeri ks. Korppikotkat.
Sihti (ruots. sikt), hieno seula, myöskin sula-

tusuunien ilmankuumennusuuni ; ampuma-aseiden
tähtäin t. jyvä. Po Po.

Siideri ks. Hedelmäviini.
Siigeli (< lat. singulce [littercej = yksityiset

kirjaimet), kirjoituksessa esiintyvä tavun, sanan
tai useampienkin sanojen lyhennysmerkintä
(yhdellä tai useammalla yksityisellä kirjaimella)

tai erikoinen lyhennysmerkki. vrt. P i k a k i r-

j o i t u s.

SPiitit (arab. st'a = puolue) olivat alkuaan ne
muhamettilaiset, jotka hyläten Abu Bekrin, Oma-
rin ja Othmanin kalifiarvon pitivät Muhammedin
vävyä Alia profeetan yksinoikeutettuna seuraa-
jana. Alin kuoltua he ajoivat hänen jälkeläis-

tensä asiaa, vastustivat omaijadeja ja avustivat
abbasideja tuota aito-arabialaista hallitsijasukua

vastaan. Päästyänsä valtaan abbasidit yhtä
vähän kuin heidän edeltäjänsä saattoivat kannat-
taa entisiä avustajiansa, vaan rupesivat vainoa-

maan s:ejä, varsinkin kun näiden kanta kävi

yhä jyrkemmäksi. S. väittivät Alia ja hänen
jälkeläisiänsä ainoiksi oikeiksi imaameiksi, jopa

ruumiillistuneeksi jumaluudeksi. Muutamat olet-

tivat Alista alkaen 12 imaamia, joista viimeisen

ennustettiin kukistavan abbasidit. Kun tämä ei

kumminkaan määräaikana tapahtunut, arvellaan

viimeisen imaamin luonnottomalla tavalla poistu-

neen palatakseen kerran mahdina perustamaan
uutta valtakuntaa. Paitsi liioitellun kunnioituk-

sen vuoksi, jota s. omistavat Alille ja hänen
jälkeläisilleen, varsinkin hänen pojilleen, Ilasa-

nille ja Husein marttyyrille, he eroavat sunnii-

teista siinä, että tunnustavat ainoastaan profee-

tan perheenjäsenten välittämää perintätietoa Ko-
raanin veroiseksi uskonnon ja oikeuden perus-

taksi (sunna), eivät hyväksy oppia jumalallisesta

predestinatsionista ja jumalan ominaisuuksista

y. m. ja noudattavat omaa rituaaliansa. Jyrkkä
ero s:n ja sunniittien välillä aiheutuu osaksi

uskonnollisista, osaksi kansallisista seikoista.

Enimmät s. ovat näet persialaisia ja intialaisia,

joista arab.-seemiläinen uskonto monesta syystä
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tuntuu ventovieraalta. Persiassa si'iittiläisyys on
valtiouskontona v:sta 1502. S:ejä lienee yhteensä

toistakymmentä miljoonaa, kun sunniittien luku-

määrä on noin 25 kertaa suurempi. [Querry,

„Recueil de lois coneernant les Musulmans schyi-

tes" (1871-72).] K. T-t.

Siika (Coregonus lavaretus) on lohikaloihin

kuuluva kala. Yläleuka alaleukaa pitempi, tylppä

ja korkea ; kita pieni (eroten siinä useimmista
sukulaisistaan). Ruumis solakka; selkäpuolelta

vilieriänruskea, sivuilta ja alta hopeanhohtoinen.
Tavallisin pituus 40-50 cm. Elää mieluimmin
kirkasvetisissä, kylmissä ja syvissä järvissä; syö

planktonia ja pohjaeläimistöä; kutee syksyllä,

jolloin se meillä on rauhoitettu (lokakuun 1 p:n
alusta marraskuun 30 p:n loppuun). S. on hyvän-
makuinen ja taloudellisesti arvokas kala ; sitä

pyydetään varsinkin merenrannikollamme ja

virroissamme. Levinnyt Keski- ja Pohjois-Euroo-

pasta Siperiaan asti ; Suomessa se elää useim-

missa järvissämme, Suomen- ja Pohjanlahden
rannikoilla sekä niihin laskevissa virroissa. —
S. vaihtelee suuresti sekä ulkomuodoltaan että

suuruudeltaan; siitä on meilläkin selitetty useam-
pia eri muotoja, mutta ovatko nämä vain ulko-

naisten olosuhteiden synnyttämiä muunnoksia vai

todella eri lajeja, ei vielä ole varmasti voitu

osoittaa, kuva ks. Kalat, liite Järvikaloja.
P. B.

Siikainen (ruots. Siikais). 1. Kunta, Tu-
run ja Porin 1., Ulvilan kihlak., Merikarvian-
Siikaisten nimismiesp. ; kirkolle Porista 62 km,
Kristiinankaupungista 65 km. Pinta-ala 424,o km2

,

josta viljeltyä maata (1910) 3,453 ha (siinä

luvussa luonnonniityt 1,265 ha). Manttaali-

määrä 13 "/ae, talonsavuja 158, torpansavuja 142

ja muita savuja 75 (1907). 5,222 as. (1914); 918

ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona

456:11a (1901). 487 hevosta, 1,524 nautaa (1913).

- Kansakouluja 5 (1915). Säästöpankki. Kun-
nanlääkäri yhteinen Merikarvian kanssa. •

—

— Teollisuuslaitoksia : Otamon osuusmeijeri, saha
ja mylly; Siikaisten höyrysaha; Soinin saha ja

tiilitehdas. •— 2. Seurakunta, konsistorilli-

nen, Turun arkkihiippak., Porin alarovastik.;

Merikarviaan kuulunut kappeli, perust. 1772, ero-

tettiin omaksi khrakunnaksi keis. käskykirj.

2 p:ltä jouluk. 1861 (ensimäinen khra v:sta 1870).
— Kirkko puusta, rak. 1888-89. [K. Killinen.

.. Kiinteitä muinaisjäännöksiä Ulvilan kihlak:ssa"

(Vet. soc. bidrag n:o 33).]

L. H-nen.

Siikajoen taistelu oteltiin Siikajoen kirkon-

kylässä 18 p. huhtik. 1808 (toisena pääsiäispäi-

väniii. Venäläiset, n. 2,200 miestä Kulnevin joh-

dolla, ryhtyivät täällä tekemään hyökkäyksiä
Siikajoen yli peräytyviä suom. -ruots. joukkoja
vastaan ja von Döbeln porilaisineen sai tehtä-

väkseen pidättää venäläisiä joen eteläpuolella,

sillä välin kuin kuormasto ja osa sotaväkeä kulki

joen poikki. Kun siirtyminen joen pohjoispuo-

lelle oli onnellisesti päättymäisillään, yrittivät ve-

näläiset sekä meren että maan puolelta kiertää

vastustajiensa sivustoja, heikontaen siten keskus-

taansa. Tätä seikkaa käytti hyväkseen K. J. Ad-
lercreutz, joka paria päivää aikaisemmin oli ni-

mitetty yliajutantiksi, ja antoi omalla vastuul-

laan väkensä hyökätä takaisin sekä puhkaista vi-

hollisen rintaman. Siikajoen kirkonkylä vallattiin

takaisin ja venäläinen perääntyi. Mutta voittoa

ei käytetty, pakenevien takaa-ajo jäi sikseen ja

ruots.-suom. armeia jatkoi matkaansa pohjoiseen

päin, kunnes Revonlahden taistelu (ks. t.) aiheutti

uuden käänteen. Adlercreutz menetti paitsi muu-
tamia upseereja, n. 200 miestä kaatuneina ja haa-

voittuneina; venäläisten tappio oli suunnilleen

yhtä iso, jonka lisäksi tuli 260 vankia. Ensimäi-
senä Suomen sodan voitoista sekä rohkaisevan
vaikutuksensa vuoksi on S. t., siihen osaa-otta-

neiden joukkojen vähyydestä huolimatta, saanut
suuren maineen Suomen historiassa. — Ruotsin
v:n 1810 valtiopäivät lahjoittivat S. t:n voitta-

jalle Adlercreutzille Leekön kartanon Siikajoki

nimisenä 50 v:ksi. A. Es.

Siikajoki. 1. Kunta, Oulun 1., Sälöisten

kihlak., Siikajoen-Revonlahden nimismiesp., si-

jaitsee samannimisen joen alajuoksun varrella;

kirkolle Raahesta 25 km, Ruukin asemalta 30 km,
Limingan asemalta 37 km. Pinta-ala 253,« km2

,

josta viljeltyä maata (1910) 5,157 ha (siinä

luvussa luonnonniityt 4.405 ha). Manttaalimäärä
26 15

/ie, talonsavuja 106, torpansavuja 61 ja

muita savuja 5 (1907). 2,105 as. (1914).

291 ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelin-

keinona 248:11a (1901), sivuelinkeinoina harjoi-

tetaan runsaasti sekä kesä- että talvikalastusta

ja kotiteollisuutena juurikorien ja -vakkojen val-

mistusta. 235 hevosta, 1,227 nautaa (1913).

— Kansakouluja 2 (1915). Säästöpankki. —
Teollisuuslaitoksia: Siikajoen osuusmeijeri ; Pyh-
tilän osuusmeijeri ; P. Raution mylly. — Histo-

riallisia muistoja: ks. Siikajoen taistelu.
— Luonnonnähtävyyksiä : mantereeseen kiinni-

kasvettuneen Tauvonsaaren laajat hiekkarannat.
— Pääkylä : Keskikylä, jossa komea valta-

maantiesilta Siikajoen yli. — 2. Seura-
kunta, konsistorillinen, Kuopion hiippak.,

Raahen rovastik. ; mainitaan Saloon kuuluvana
kappelina jo ainakin 1591 (kauppapaikkana jo

1500-luvun alussa), muodostettiin omaksi khra-

kunnaksi kunink. käskykirj. 18 p:ltä maalisk.

1689, saaden vakinaisen khran seur. v. S:een
kuuluu kappelina Revonlahti (ks. t.). Aikoi-

naan ovat S :een kuuluneet myös seuraavat nyky-
jään itsenäiset khrakunnat : Rantsila, Pulkkila,

Paavola ja Piippola. — Kirkko (kolmas järjes-

tyksessä) puusta, rak. 1701, korjattu huomatta-
vammin 1765 ja 1852.

L. H-nen.
Siikajoki, joki Pohjanmaalla, pit. n. 160 km,

sadealue n. 4,760 km2
, sijaitsee eteläpuolella

Oulujoen ja Limingan-Tyrnävän-Temmesjoen
aluetta. S. alkaa Saarestenmäen länsipuolelta

Suomenselän pohjoisreunustalta, virtaa mutki-
tellen luodetta kohti, saaden huomattavampina
lisävesinään Neittävänjoen oikealta sekä

Lamu joen vasemmalta ja laskee Pohjanlah-

teen, n. 4 penink. lounaaseen Oulujoen suusta.

S. kuuluu Pohjanmaan valta jokiin
;
sen ja sen lisä-

vesien varrella on 8 kirkonkylää. Pyhännän,
Piippolan, Pulkkilan, Kestilän, Rantsilan. Paa-
volan, Revonlahden ja Siikajoen kirkonkylät.

Lukuisilla kosken perkauksilla on saatu vähene-

mään kevättulvien tuho. joka ennen, semminkin
jäänlähdön aikana, oli erittäin ankara. — S. tuo

mereen korkean veden aikaan 256 m3 vettä

sek:ssa, matalan veden aikaan 4 m3
. — S:n (ynnä

Neittävän- ja Lamujoen) 44:stä. Hydrografisen
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toimiston julkaisemassa koskiluettelossa maini-

tusta koskesta mainittakoon kuomattavimpina:
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Siikajoki

:

Keihäskoski .... 1,000 14,o 373 36,960

Kestilänkoski . . . 220 1,6 85 4,672 Mylly.

Mylly- „ . . . 260 1,2 64 3,504 „

Keräsen- „ . . . 200 1,5 80 4,380 „
1 200 7,i 379 20,827 Saha ja 2 myl-

Arolan- „ 1,000 2,o 107 5,867 lyä.

Hytti- „ . . . 320 1,9 101 6.156 Mylly.
Kosken- „ . . . 200 1,9 101 6,156

Heikkilän- „ ... 760 2.5 133 8,167 Saha.
Koskitalonkoski . . 1,335 3,2 171 10,453 „
Nivan- „ . . 150 1,0 53 3,267 „ ja mylly.

Hemmin- „ . . 297 1,6 80 5,040 n
Ruukin- „ . . 314 3,2 171 10,752 „ ja mylly.

Kallio- „ . .
— 2,2 117 7,509

Kirkko- „ . .
— 3,0 160 10,240

Kaijan- „ . .
— 24,5 1,307 83,627

Meri- (1. Pata-)koski — 6,2 331 21,163

Neittävänjoki :

Niskakoski . . . . 240 1,4 37 261 „ ja mylly.
Mäläskänkosket . .

— 2,5 67 467 Mylly.
Juoksulankoski . .

— 2,8 75 523
Veittelän- „ . . 420 2,0 53 507
Myllypellonkoski . . 440 3,4 227 861 »

Lamuioki :

Kangaskoski . . . 350 2,2 — 323
Könkäänkoski . . . 80 1,0 — 147 „
Lappi- „ . . . 416 3,0 — 440 „
Leppi- 460 2,5 — 500 ,,

L. H-nen.

Siikajoki ks. Leckö.
Siikakosken villatehdas, omistaja O.-y. Gus-

taf Cederberg & C:o Joensuussa, sijaitsee Liperin

pitäjässä Joensuusta (jonne kesällä laivaliikenne-

yhteys) 34 km länteen, lähellä Taipaleen kreik.

kirkkoa, Taipaleenjoessa olevan Siikakosken (josta

tehtaan käyttövoima saadaan kahden, yhteensä

110 hevosvoimaisen, turbiinin kautta) äärellä. Teh-

taan perusti 1897 Siikakosken o.-y., joka 1905

myi sen nyk. omistajalle. Valmistus käsittää

lankaa (9,570 kg 1914), sarkaa ja muuta kangasta
(32,782 m), huopapeitteitä (4,080 kpl.) ja saaleja

(6,970 kpl.), arvoltaan kaikkiaan 255,000 mk.
(1914); S. v. 011 ensimäinen laitos, jossa sarkaa
tehdasmaisesti on ryhdytty valmistamaan. —
Tarvittavasta raaka-aineesta n. 1

/3 saadaan koti-

maasta, loput Venäjältä. Työväestöllä (50 hen-

keä 1914) tehtaan puolesta asunnot, lämpö ja

valaistus; sairas- ja hautausapukassa (varat

1915 Smk. 9,838:18). E. E. K.
Siikakoski, koski Rautalammin reitissä, Konne-

veden länsipäässä, pit. 200 m, put.-kork. 1,20 m,
hevosvoimamäärä keskiveden aikaan 880, vesi-

määrä 55 m3 sekissä; sirkkelisaha ja 3 myllyä.

S. perattiin 1864 ja sen länsirannalle rakennet-
tiin n. 6 m:n levyinen väylä tukinuittoa ja vene-

liikennettä varten. L. Unen.
Siikaniemi ks. Viipuri.
Siikasalmi, rälssitila Liperin pitäjässä 3 km

kirkolta lounaaseen. Tilan perusti 1760 ,,Karjalan
kuningas" kruununvouti Gabriel "VVallenius, asuen
siinä v :een 1777. Myöhemmin tila oli hänen jäl-

keläisillään sekä Hjerppe- (n. 1835-81) ja Häll-

ström-suvuilla, viimem. suvun aikana yhdistet-

tynä Simananniemeen (ks. t.), kunnes 1910 Suo-

men valtio osti sen palstoitettavaksi. Kanta-
tilalla toimii v:sta 1913 alkaen maamieskoulu.
Simananniemen maanviljelyskoulu oli pitemmän
aikaa sijoitettuna S:n tilalle. Vanha 1760 ra-

kennettu päärakennus paloi 1895. A. Es.

Siikasalmi, kanavoitu salmi Mikkelin vesirei-

tissä, n. 8 km etelään Mikkelin kaupungista,
Louhiveden-Mikkelin laivaväylällä (vrt. Sai
maa).

Siili (Erinaceus europceus), hyönteissyöjiin kuu-
luva nisäkäs, n. 20 lajia käsittävän sukunsa ai-

noa meikäläinen laji, tavataan sangen yleisenä

Ahvenanmaalla ja paikoin Varsinais-Suomen saa-

ristossa, harvinaisena Suomenlahden rannikkoseu-
dulla sekä joskus sisämaassa, Sortavalan seuduilla

saakka idässä. Sisämaassa tavatut yksilöt liene-

vät kuitenkin usein alkuaan muualta tuotuja;
Etelä-Suomen herraskartanoihin tiedetään nim.
monesti hankitun s:ejä Virosta y. m. S. on le-

vinnyt suurimpaan osaan Eurooppaa sekä Aa-

(S.H.) Siili poikasineen pesällään.

siassa Amuriin ja Kiinaan saakka idässä, Pales-

tiinaan y. m. S :n paksu ruumis on n. 24-29 cm
pitkä, jalat hyvin lyhyet, samoin häntä. Kuono
on suippo, korvat lyhyehköt, melkein piilossa kar-

van sisässä. Huomattavin tuntomerkki on tiheä

piikkipeite selässä ja kupeilla. Erikoisesti muo-
dostuneen iholihaksiston vaikutuksesta s. voi

kääriytyä pallomaisesti kokoon niin, että suoja-

ton pää ja vatsapuoli peittyvät piikkisen selkä-

nahan turviin. Piikit (muuttuneita ja vahvistu-

neita karvoja) ovat kellanruskeat, mustapäiset.

Niiden välinen pehmeä karva on harmahtavan-
keltaista. S:n kummankin leuan molemmat kes-

kimäiset etuhampaat ovat muita pitemmät (tart-

tumallani paat)
;
yläleuassa niiden välissä on lovi,

johon alaleuan hampaat sattuvat. Ravintona ovat

hyönteiset ja niiden toukat, madot, nilviäiset,

pikku jyrsijät (s. tekee hyötyä maataloissa hävit-

tämällä rottia ja hiiriä), syö myös käärmeitä,

linnunpoikasia ja munia, ei yleensä kasviaineita.

Poikaset (4-10) syntyvät kesällä; piikit ovat

aluksi aivan pienet ja pehmeät. S. asustaa met-

sissä ja pensastoissa, myös asuntojen lähellä,

rakennusten allakin y. m. Liikkeellä se on vain

öisin. Suojakseen s. voi kaivaa luolia pehmeään
maahan. Talven se viettää lämpimäksi vuora-

tussa pesässä usein puunjuurien alla. — S:t kuu-

luvat vanhimpiin nyt eläviin nisäkkäihin, suvun
edustajia tunnetaan jo eoseenikaudelta. Raken-
teeltaan ne ovat katsottavat hyvin alkuperäisiksi,

ja suvun säilyminen meidän päiviimme saakka.

vieläpä edelleen leviävänä, on näin ollen ehkä kat-

sottava erinomaisen piikkisuojuksen ansioksi.

/. V-s.

Siilikaktus, pallomaisista T^c/irHorac/M.s-lajeista

joskus käytetty nimitys, ks. K a k t u s k a s v i t.
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(S.H.) Siilikala.

Siilikala (Diodon hystrix), jäykkäleukaisiin

kuuluvan, troopillisissa merissä edustetun Diodon-
suvun tunnetuin
laji. Väriltään
ruosteenruskea,

(tummempipilk-
kuinen), n. 35 cm
pitkä, paksuhko
kala, jonka ihossa

olevissa luukilvissä

on terävät piikit

(pisimmät 5:kin

cm pitkät) . Tämän
erinomaisen suoje-

luskeinon tehoa li-

sää vielä kalan ky-

ky pullistamalla

ruumistaan saada
piikit joka suun-

taan siirrottaviksi.

Diodon-lajit ovat hyvin myrkyllisiä (munasarjat,

maksa y. m. elimet). /. V-s.

Siilikehrääjä (Arctia), kekrääjäperhonen,

jonka takaruumis on paksu ja siivet helakan-

väriset. Suomessa 7 lajia. Yleisimmät näistä

ovat: pikku s. (A. plantaginis), jonka taka-

ruumiissa on leveä musta selkäjuova, koiraksen

siivet kellan- ja mustankirjavat, naaraksen etu-

siivet kellan- ja mustankirjavat, takasiivet tav.

punaisen- ja mustankirjavat, sekä juovikas
s. (A. caja), jonka etusiivet ovat ruskeat, niissä

leveämpiä t. kapeampia valkoisia juovia ja täp-

liä, takasiivet punaiset t. keltaiset ja niissä 4-6

pyöreähköä mustansinistä täplää, takaruumis
punainen, mustatäpläinen (kuva ks. Perhoset,
liite Suomen perhosia II). — S:n toukat

ovat tiheäkarvaisia. Kotelo lepää useimmiten
avarassa ja ohuessa silkkikopassa. U. 8-s.

Siilinjärvi. 1. (myös Kasurila), Kuopion
maaseurakunnan, Nilsiän ja Maaningan osista,

sen. päätöksellä 10 p:ltä maalisk. 1908 perustet-

tavaksi määrätty uusi khrakunta, joka tulee

käsittämään Kasurilan, Koivusaaren, Kolmisopen
ja Räimän kylät ynnä osia Rissakin, Harakkalan
ja Toivalan kylistä Kuopion maaseurakuntaa,
Kuuslahden ja Koivumäen kylät ynnä osia Kaa-
raslahden ja Pajujärven kylistä Nilsiän seura-

kuntaa sekä Pöljän kylän ynnä osan Hannulan
kylästä Maaningan seurakuntaa; yht. 26,s mant-
taalia. S:n seurakunnan perustamispuuhiin ryh-

dyttiin 1902, alustavat perustamissuunnitelmat
saatiin 1904 loppuunsuoritetuiksi kaikissa 3:ssa

seurakunnassa; S :n suunnitellun alueen väkiluku

oli silloin n. 4,500 henkeä (16 v. täyttäneitä

3,123). Kirkon paikaksi on määrätty llaara-

honijan ja Siilinjärven aseman välinen soutu.

V. 1910 (sen. päät. 1 p:ltä jouluk.) oikeutettiin

seurakunta, aikaisemmin aiotun Kasurila ni-

men sijaan, ottamaan nimekseen Siilinjärvi.
— 2. Rautatieasema (IV 1.) Savon radalla,

Kuopion-Iisalmen rataosalla, Toivalan ja Ala-

pitkän asemien välillä. 25 km Kuopiosta, 298 km
Kouvolasta. 490 km Helsingistä. L. II-nen.

Siimajalkaiset (Cirripedia), kalvoäyriäisrylmiä.

jonka yksi uomaan merissä asustavat lajit

ulkonaisesti kokonaan poikkeavat tavallisesta

äyriäistyypistä. S. ovat nim. täysikasvuisina

alustaan (kiviin, puukappaleihin, isompiin meri-

eläimiin y. m.) kiinnittyneitä ja tämänmukai-

sesti monessa suhteessa rakenteeltaan muut-
tuneita. Liikuntokyvyn puutteesta seuraava tur-

vattomuus korvautuu osaksi siten, että ruumista
suojelee vatsapuolelta raolla avautuva, usein

kalkkilevyjen tukema vaippa t. kuori, toisilla

taas kannellinen kalkkilevykotelo (tässä kuten
monessa muussakin suhteessa loisryhmä Rhizo-

ce]>h(ila poikkeaa yleistyypistä). Toiset ovat var-

rellisia, toiset ilman vartta alustaan kiinnitty-

neitä. Molemmissa tapauksissa ensi kiinnittymi-

nen tapahtuu tuntosarvilla (äyriäisille ominaisista
kahdesta tuntosarviparista vain etupari säilynyt),

ja sitten tuntosarvien tyvessä olevan ,,sementti-

rauhasen" erittämä, pian kovettuva kitti kiinnit-

tää eläimen pysyvästi alustaan. Ruumiin nivelik-

kyys on s :11a suureksi osaksi hävinnyt. Jalat

(tav. 6 paria) hanka jalkoja, joiden kummatkin
haarat ovat moninivelisiä, melkein piiskamaisia,

karvareunaisia (,,siimajalat"). Kuoren auki
ollessa ne pistävät esiin kummallekin puolelle

levitettyinä ja synnyttävät vastakkain lyödes-

sään vesivirran, jonka mukana ravinto, kaiken-

laiset pikkueliöt, joutuu suuhun. Aistimet ovat
ymmärrettävästi hyvin surkastuneet. Useimmat
s. ovat kaksineuvoisia, itsesiitos tulee kuitenkin
nähtävästi vain hätätilassa kysymykseen, s. elävät

nim. tav. ryhmissä ja niillä on hyvin pitkä parit-

teluelin, lisäksi monilla kaksineuvoisillakin lajeilla

esiintyy merkillisiä pieniä apu- 1. kääpiökoiraita.

Myöskin yksineuvoisten koiraat ovat yleensä sur-

kastuneita kääpiökoiraita. Munat kehittyvät

vaippaontelossa poikasiksi ja nämä uivat aluksi

(nauplius- ja cypris-asteet) vapaina meressä,

kunnes viimein tarttuvat kiinni ja saavuttavat
lopullisen muotonsa. S. voidaan jakaa 3 :een ala-

ryhmään. Lepadidce ovat varrellisia, tunnetuin
suku Lepas (ks. Hanhenkaulat). Balanidce

ovat varrettomia ja ruumista suojaa kannellinen

levykotelo, pääsuku Balanus (ks. M e r i r ok k o).

Molemmissa edellämainituissa alaryhmissä on
lajeja, jotka isompien eläinten ihoon kiinnitty-

neinä nähtävästi ovat siirtymässä (t. jo siirty-

neet) loiseläimiksi. S:n 3 :nnessa alaryhmässä,

Rhizoccphala, on loiselämä jo mennyt niin pit-

källe, että vain aikaisemmat kehitysasteet yksi-

lön elämässä osoittavat, että on kysymys s :sta.

Täysikasvuisina koko ruumis on vain muodoton
pussi, joka omituisiksi ,,

juuriksi" muuttuneella
varrellaan imee ravintoa isäntäeläimestä. Tun-
netuimmat lajit ovat Sacculina carcini (isäntä-

eläin Carcintts-taskurapu) ja Peltogaster paguri

(isäntäeläin PagitrMs-erakkoäyriäinen). /. V-s.

Siimalikoeläimet ks. Flagellata.
Siimaskorpionit (Pedipalpi, Phrynddea) hämä-

häkkieläinten lahko, jonka edustajilla ensimäinen
jalkapari päättyy piiskantapaisesti siimaan.

Muodoltaan ja rakenteeltaan s. muistuttavat

osaksi skorpioneja, osaksi hämähäkkejä. Skorpio-

neihin viittaavat m. m. vahvat, tarttumiselimiksi

muodostuneet, milloin suureen kynteen, milloin

saksiin päättyvät leuka- (maxilla-) rihmat. S. esiin-

tyvät vain kuumissa ja lämpimän-lauhkeissa

maissa: Tchjphonus caudatus Javalla, Ktienenia

mirabilis (pieni) Etelä-Italiassa, Tunisissa. Phry-

nichus, Titanodatnon y. m. Intiassa ja Afrikassa.

Syövät hvöntei.siä v. m. samankokoisia eläimiä.

T. H. J-i.

Siinai ks. S i n a i.

Siipi ks. Siivet.
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Siipialttari ks. Alttari.
Siipijalkaiset (Chiropiera) ovat lentotaitoisia

imettäväisiä; niiden iho on pitkien eturaajojen

ja lyhyiden takaraajojen ja hännän välissä levin-

nyt suureksi lentonahaksi, joka lentäessä on

kireäksi pingoittunut ulospäin levitettyjen raajo-

jen väliin. Eturaajoissa ovat käsivarsi ja varsin-

kin kämmenluut ja sormet hyvin pitkät (kuva

ks. liitettä Polveutumisoppi II); lento-

nahka, joka ulottuu sormien päihin asti, on näi-

den väliin pingoittunut kuten sateenvarjon kangas
rautalankojen väliin. Teräväkynsinen peukalo on

kuitenkin vapaa, samoin myöskin takajalka nil-

kasta asti. Nilkassa s :11a on häntään päin suun-

tautuva, pitkä ja kapea lenninräpylää pingoit-

tava n. s. kannusluu. Lentotaito edellyttää tie-

tysti suuria lihaksia; rintalihakset ovatkin s :11a

hyvin voimakkaat ja kiinnittyvät korkeaan rinta-

lastan harjaan kuten linnuilla. Sitäpaitsi ovat

lapaluut ja solisluut suuret ja rintakehä avara

ja lujarakenteinen. S. ovat joko hyönteis- tai

kasvinsyöjiä (vampyyrit imevät verta toisista

eläimistä). Hyönteissyöjillä s :11a on kita suuri

ja hampaat piikkipäiset ; ne pyydystävät saa-

liinsa lennosta; korvalehdet ovat erittäin suuret

ja kuulo niinmuodoin hyvin tarkka (korvakäytä-

vän saattaa erityinen ihopoimu sulkea). S. voi-

vat jo etäältä kuulla lentävän hyönteisen suri-

nan ja ihmeteltävän tarkalla tuntoaistillaan,

joka on lentonahassa ja korvalehdissä erittäin

herkkä, ne voivat tuntea hyönteisen lennosta

syntyneen ilmanväräjämisen. Silmät sitävastoin

ovat pienet ja näkö huono. S :11a on hyvin tiheä

karvapeite paitsi lentonahassa ja korvissa, jotka

ovat melkein kaljut. Kuonon pinnalla silmien

ja sierainaukkojen välissä on runsaasti rasvaa
erittäviä rauhasia ; tätä rasvaa s. sivelevät lento-

nahalle. Muuten ruumis on kokonaisuudessaan
kevyt ja hento; ruuansulatuskanava, kuten kai-

killa hyönteissyöjillä, on lyhyt, luut heikot ja

keveät. — S. ovat yöeläimiä
;

päivällä ne nuk-
kuvat ontoissa puissa, kallion rotkoissa, ulla-

koilla, tai muissa pimeissä paikoissa. Nukkues-
saan ja levätessään s. riippuvat takajaloistaan

pää alaspäin, ja kietovat lentonahkansa vaipaksi
ruumiinsa ympäri. Lentoon lähtiessään ne pudot-

tautuvat alaspäin saaden siten ilmaa siipiensä

alle ; maasta s. eivät voi kohottautua lentoon.

Maassa tai muulla alustalla ne liikkuvat ryömien
peukalonsa ja takaj aikojensa nojassa. Kylmien
ja lauhkeiden seutujen s. nukkuvat yli talven
horrostilassa. Synnyttävät vain yhden poikasen
kerrallaan; tämä imeytyy lujasti kiinni emon
nisään (nisiä s :11a on vain yksi pari rinnan
kohdalla) ja riippuu siinä kiinni lentomatkoil-
lakin. Paitsi nisien lukumäärän ja aseman puo-
lesta, s. muistuttavat kädellisiä (Primates) myös-
kin kohdun rakenteessa (uterus simplex) ja istu-

kan muodossa (placenta discoidalis). — S. jae-

taan kahteen ryhmään: hyönteissyöjiin ja hedel-

mänsyöjiin.
Hyönteissyöjät s. (Chii optera insecti-

vora 1. Microchiroptera) ovat kaikki pieniä,

piikkihampaisia eläimiä, joilla ainoastaan peu-
kalo on lentonahasta vapaa. Korvalehdet hyvin
suuret, silmät pienet. — Tähän ryhmään kuulu-
vat kaikki meikäläiset s., joita maassamme on
tavattu 7 lajia; näistä kuitenkin 3 lajia ylen
harvoin. Tunnetuimpia s:ia meillä ovat:

40. VIII. Painettu 13 ' 16.

(S.H.) Pitkakorvainenlvölpikk

Pitkäkorvainen yöleikko (Plecotus

auritus), jonka korvalehdet ovat hyvin suuret

ja tyvestään päälaen yli yhteenkasvaneet. Päältä
ruosteen- tai mustanharmaa; alta vaaleampi;
häntäräpylässä noin 10 poikkijuovaa. Ruumiin
pituus 40-45 mm, häntä yhtä pitkä ; siivenkär-

kien väliä n. 250 mm. Lentää hyvin ja yleensä

korkealla maasta. — Pitkäkorvainen yöleikko on
jokseenkin harvinainen Etelä- ja Keski-Suomessa.
Tavataan koko Euroopassa pohjoisimpia osia

lukuunottamatta, Siperiassa, Kiinassa, Ha-
ltiassa ja Länsi-Aasiassa. — Pohjan yö-

". k k o (Vespcrucjo borealis) on edellisen

kokoinen; sen korvat ovat tyvestäänkin eril-

lään toisistaan, päätä lyhemmät ja paksut.

Mustanruskeassa selässä suuri ruskeankeltainen,

taaksepäin soukkeneva kiiltävä täplä; alta

harmahtava. Häntäräpylässä 10-12 poikkijuovaa.

Lentää yleensä korkealla. Tavallinen Etelä-

Suomesta Lappiin asti ; esiintyy sitäpaitsi

Skandinaaviassa, Harzissa, Venäjällä ja Sipe-

riassa. — Viiksellinen yösiippa (Ves-

pertilio mystacinus) on edellisiä jonkun verran

pienempi, korvat ohuet, noin pään pituiset;

päältä mustanruskea, alta vaalea. Korvalehdissä

4 poikkipoimua. Häntäräpylässä 10-12 selvää

poikkijuovaa, reuna ripsikarvaton. — Jokseenkin
tavallinen Etelä-Suomessa; pohjoisemmassa har-

vinainen. Useimmissa Keski- ja Pohjois-Euroopan

maissa, Kaukaasiassa ja Itä-Siperiassa. — Vesi-
siippa (Vespertilio Daubentoni) on edellisen

kokoinen. Selkäpuoli ruskeanharmaa, vatsapuoli

vaalea. Korvalehdet päätä vähän lyhyemmät,
poikkipoimuiset, kuten edellisellä. Häntäräpylässä

hyvin epäselvät poikkijuovat ; sen takareuna hie-

nosti ripsikar-

vainen. —
Lentää kuten
edellinenkin

matalalla ja et-

sii ravintoaan
läheltä veden-

pintaa. —
Yleinen Etelä-

ja Keski-Suo-
messa; melkein (s.h.) Vampyyri.
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(S.H.) Lentävä koira 1. kalong.

koko Euroopassa ja Pohjois-Aasiassa. — Muista
Euroopassa edustetuista s:sta mainittakoon vielä

hevosenkenkäyököt (Rhinolophus), joi-

den kuonon päässä on omituisia iholisäkkeitä.

Eräs laji elää jo Itämeren etelärannikolla. Tä-

hän ryhmään, lehtikuonoisten heimoon,
kuuluvat myöskin etelä-amer. vampyyrit
(Phyllostoma), jotka imevät verta muista lämmin-
verisistä eläimistä.

Hedelmänsyöjät s. (Chiroptera fructi-

vora 1. Macrochiroptera) ovat edellisiä paljon

suurempia ja pitkäkuonoisia eläimiä. Näiden
poskihampaat ovat nystermäpintaiset. Paitsi peu-

kaloa on ensimäinen sormikin lentonahasta vapaa
ja kynnellinen; häntä surkastunut tai puuttuu
kokonaan. Koska nämä s. ovat kasvinsyöjiä, ei

niiden kuulo ole

kehittynyt yhtä
tarkaksi kuin
edellisen ryh-

män ; korvaleh-

det ovatkin sen-

takia verrat-

tain pienet,

mutta silmät

sitävastoin

suuret. — He-
delmänsyöjät s.

asuvat kuuman
Afrikan, Itä-In-

tian ja Aust-

raalian metsissä. Tunnetuin niistä on maukkaan
lihansa takia syötävä, noin 40 cm pituinen

kalong (ks. t.) 1. lentävä koira (Ptero-

pus cdulis) Itä-Intiasta. P. B.

Siipijalkaiskotilot 1. siipikotilot ks.

E v ä j a 1 k a i s e t.

Siipikarja, kaikenlaiset kotilinnut, kanat, an-

kat* hanhet, kyyhkyset, fasaanit y. m., joita elä-

tetään munain, lihan, höyhenten y. m. saantia

varten ks. Siipikarja n h o i t o. E. v. K.

Siipikarjanhoito käsittää kaikenlaisten hyöty-

lintujen sekä myös urheilumetsästystä varten hoi-

dettavien ja korulintujen elättämisen. S. on
kehittynyt useissa maissa huomattavan korke-

alle ja sillä onkin sangen suuri sekä taloudelli-

nen että talousopillinen merkitys. Yhteis- ja

osuustoiminnan pohjalle perustettuna s :11a on
parhaat elpymismahdollisuudet. Suomessa s. on
vasta viime vuosina päässyt parempaan vauh-

tiin, mutta se ei vielä tyydytä edes oman maan
tarvetta. Sitävastoin s:sta esim. Saksassa las-

ketaan koituvan v:ssa yli 500 milj. Saksan
mk.-n arvosta tuotteita (vienti 216 milj. Saksan
mk. 1900). Pienessä ja keskikokoisessa maa-
taloudessa s. menestyy parhaiten (vrt. Siipi-
k ;i r j a, K a n a, A n k k a). E. v. K.

Siipilaiva ks. S i i p i r a t a s a 1 u s.

Siipimutteri, mutteri, jossa sormin kiertämi-

seksi on siivenmuotoiset korvakkeet.

Siipiniuuri, sillan maa-tuen, sulun, padon
t. m. s. päämuurista sivulle päin lähtevä maa-
täyt että tukemaan tai veden tulvaa vastustamaan
rakennettu sivumuuri. ks. Silta. J. C-4n.

Siipiorava (Sciuropterus 1. Pteromys volans)

on oravansukuinen, mutta sitä hieman pienempi
jyrsijä, jonka etu- ja takaraajoja yhdistää karva-
peitteinen ihopoimu. Liikkuessaan puusta puu-
hun s. tekee pitkiä ilmahyppyjä, jolloin se levit-

(S.H.j Siipiorava.

tää etu- ja takaraajansa ulospäin, pingoittaen si-

ten näiden välisen lentonahan leijamaiseksi

lentimcksi. Tuuhea
ja pitkäkarvainen,

litistynyt häntä hel-

pottaa sekin osal-

taan s:n pitkiä

hyppyjä. S. on
päältä harmaa, al-

ta valkea, turkki

pehmeätä ja hie-

noa; korvat lyhyet.

pyöreä|>äiset ; hän-

tä vartaloa lyhy-

empi. Silmät ovat

hyvin suuret; s. on

nimittäin yöeläin.;

joka päivällä piilee

onttoon puuhun tai

joskus kuusen oksille valmistamassaan pesässä.

Syö käpyjä, silmuja, siemeniä y. m. kasviaineita.

Synnyttää toukokuussa 3-4 poikasta. — S. elää

Etelä- ja Keski-Suomessa (harvinainen pohjoisem-

pana) Pohjois-Venäjällä ja Siperiassa. Yöllisen

elämäntapansa takia sitä pidetään harvinaisem-

pana kuin se todellisuudessa on. P. B.

Siipipyörä ks. Siipiratas.
Siipiratas, höyryvoimalla käypä, alusta eteen-

päin kuljettava rataslaite (ks. Höyrylaiva).
S :een kuuluu valurautainen, akselissa kiinni-

oleva napa, joka on päistään varustettu le-

vyillä 1. rivoilla, joihin ruuveilla kiinnitetään

kehää kannattavat takorautaiset varret 1.

puolat; nämä vielä jäykistetään vaakasuo-

rilla ja viistoon kulkevilla sauvoilla. Kehään
kiinnitetään siivet, jotka tav. ovat puusta ja

suorat; pienissä s:ssa käytetään myöskin kaa-

revia, rautasiipiä. Siivet tehdään joko kiinteät

tahi liikkuvat: edellisiä, jotka ovat yksinkertai-

semmat, käytetään etupäässä isorattaisissa, hi-

taasti kulkevissa joki- ja hinaaja-aluksissa. No-
peakulkuisissa aluk-

sissa käytetään aina
liikkuvia siipiä. Nii-

den rakennetta esittää

periaatteellisesti vie-

reinen kuva. A ons:n
akseli, D, B, G ja 11

muutamia siipiä, jotka
kaikki pyörivät tap-

pien varassa, joiden

keskipisteet ovat ehy- (S.H.)

ellä ympyrällä. E on
akseliin nähden epäkeskeinen kiinteä tappi.

jonka varassa pyörii napa. josta varret EL, EM.
- - johtavat siipiin kiinnitettyihin vipuihin:

näiden vipujen päät L, M, - - - joutuvat siis

liikkumaan pilkuilla merkittyä ympyrää pitkin,

ja siipien asema muuttuu silloin siten, että"

ne sekä veteen laskeutuessaan että siitä noustes-

saan ovat enemmän pystyssä kuin kiinteät sii-

vet. Suhteet määrätään tav. siten, että siipien

pitennykset leikkaavat A:n kautta kulkevaa
pystysuoraa viivaa pisteessä C, s. o., siivet ovat

koko ajan vedessä ollessaan niin paljon viistossa

kuin ne olisivat, jos kuuluisivat kiinteäsiipi-

seen s:een, jonka läpimitta on kaksi kertaa

niin iso kuin irtosiipisen läpimitta. — S:n kier-

rosten luku on ollut tav. n. 20-30 minuutissa;

Siipiratas.
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viime aikoina sitä on korotettu, joten nykyään
jo käytetään 40-60. S :n jättömäärä, s. o. se määrä,
jonka laivan kulkunopeus on pienempi kuin s:n

kehänopeus, on: kiinteiden s:n 15-30%, ja liik-

kuvien 12-20 % tästä kehänopeudesta. E. S-a.

Siipiratasalus, alus, jonka eteenpäin kuljetta-

vina välineinä ovat siipirattaat (ks. t.). Alku-
jaan olivat isot valtamerilaivatkin s:ia; ny-

kyään siipirattaita käytetään melkein yksin-

omaan vain matalakulkuisissa jokialuksissa. Jos-

kus niitä käytetään vielä merilaivoissakin, mutta
ainoastaan lyhyitä matkoja tekevissä, koska
siipirattaiden tehokkuus pienenee, kun laivan

keinuessa rattaat painuvat viistosti veteen, sekä

molemmat rattaat eri paljon, ja vielä kun pit-

killä matkoilla polttoaineenmenekin vuoksi sii-

pien uppoamismäärä pienenee. S:ien ja potkuri-

laivojen eduista verrattuina toisiinsa ks. P o t-

kurialus ja Höyrylaiva. E. S-a.

Siipyy (ruots. S i d e b y ja S i b y). 1. K u n t a,

Vaasan 1., Ilmajoen kihlak., Lapväärtin-Kristiinan
(maalaiskunnan) -Siipyyn nimismiesp. ; kirkolle

Kristiinankaupungista 43 km, Kilin laivasata-

masta 1 km. Pinta-ala 203, s km2
,
josta viljeltyä

maata (1910) 2,410 ha (siinä luvussa luonnon-
niityt 798 ha). Manttaalimäärä 13 7

/24, talon-

savuja 219, torpansavuja 80 ja muita savuja 96

(1907). 3,473 as. (19i4), joista suomenkielisiä

800 ; 584 ruokakuntaa, joista maanviljelys pää-

elinkeinona 274:llä, kalastus 75 :llä (1901).

266 hevosta, 778 nautaa (1913). — Kansakouluja:
4 ruotsalaista ja 2 suomalaista (1915). Säästö-

pankki. — Teollisuuslaitoksia: Bobergin höyry-
saha; meijeri. — 2. Seurakunta, konsistoril-

linen, Turun arkkihiippak., Vaasan alarovastik.

;

perust. 1785 (kunink. käskykirj. 14 p :ltä heinäk.

sam. v.) Lapväärtiin kuuluvaksi kappeliksi, saa-

den oman kappalaisen 1787, erotettiin eri khra-
kunnaksi keis. käskykirj. 17 p:ltä huhtik. 1860
(ensimäinen khra v:sta 1877). — Kirkko puusta,

rak. 1786, korj. 1822 ja 1901 ; kellotapuli (käyte-

tään myös merimerkkinä) rak. 1843. L. E-nen.
Siipyynniemi (ruots. Sidebyudd), koillis-

lounaissuuntainen niemeke Pohjanlahdessa Sii-

pyyn pitäjässä, sen kaakkoisella sivustalla on
Siipyyn satama. Saarella S:n edustalla Ytter-
grundin majakka (ks. t.) ja luotsiasema.

Siirak ks. Jeesus Siira k.

Siirappi (arab. saräb = juoma, kesk. lat. siru-

pus, it. sciroppo t. siroppo), väkevä sokeri-

liuos. Tavallinen s. on ruokosokeriteollisuuden

sivutuote. Se sisältää ruokosokeria, orgaanisia,

aromaattisia aineita, vettä sekä kalium- ja nat-

riumsuoloja. On makeata ja sitä käytetään
sen vuoksi taloudessa. Käyttämällä ja tislaa-

malla saadaan siitä rommia. Sokerijuurikkaista

saatu s. on pahanmakuista ja -hajuista. Siitä

valmistetaan spriitä, metyliyhdistyksiä ja lo-

puksi tuhkasta kaliumsuoloja tai käytetään
eläinten ruuaksi. Lääke-s :t valmistetaan siten,

että sokeria liuotetaan määrättyyn, lääkekas-

veista valmistettuun mehuun vienossa läm-
mössä, tulos siivilöidään ja steriliseerataan. Sel-

laisia ovat m. m. Suomen farmakopeassa maini-
tut altee-s. (sirupus althceae), rabarberi-s. (s.

rhei), paatsama-s. (s. frangulce), vadelma-s. (s.

nibi) ja senega-s. (s. senegce). T ä r k k e 1 y s-s.

on tärkkelyksestä valmistettu vähemmän makea
s., joka sisältää dekstroosia 40-42%, dekstrii-

nejä 42-45% ja vettä 15-18%. (vrt. Tärkke-
lys). S. S.

Siirat (Isopoda), niveläyriäisten (Ar-
throstraca) alaryhmä, eroavat toisesta alaryh-
mästä, katkoista (Amphipoda), m. m. siinä,

että ruumis on leveä ja selkävatsaisesti litisty-

nyt, rinta- (vartalo-) jalat kävelyjalkoja (ilman ki-

duslisäkkeitä), pyrstöjalat sen sijaan yhteisten

liikkuvien kansien suojaamia hankajalkoja, joi-

den haarat ovat laajenneet kiduslevyiksi (toi-

mivat myös maamuodoilla kosteassa ilmassa).

Viimeinen (6:s) pyrstöjalkapari on kuitenkin
erilainen, haarat ovat nim. kävellen liikkuvilla

muuttuneet pihtimäisiksi, uivilla taas levyiksi,

jotka niinikään levymäisen viimeisen pyrstö-

nivelen kanssa muodostavat uimaelimen. Kiduk-
sien aseman mukaisesti on sydänkin siirtynyt
takaruumiiseen. Rintaj aikojen tyvessä on naa-
railla kuten katkoilla erikoisten levyjen tukema
munien säilytys- ja kehityspaikka. — Useimmat
s. elävät meressä t. kosteissa paikoin maalla,
makean veden muotoja on vähemmän. Merimuo-
doista on meillä huomattavin rannikoillamme
yleinen n. 6 cm:n pituiseksi kasvava harmaan-
kellahtava kilkki, Uudenmaan saaristolaisten

„spänakäring" (Idothea entomon), joka voi tehdä
vahinkoa syömällä kaloja verkoista y. m.
Makeassa vedessä, kasvirikkaissa lammikoissa ja

puroissa, on meillä yleinen n. 1 cm pitkä vesi-

siira (Asellus aquaticus). Maamuodoista on ylei-

sin kivien alla y. m. lähellä rantoja elävä har-

maa maasi i ra, ,,saunamaija" (Oniscus). —
Kuvia ks. Äyriäiset. — S:hin kuuluu myös
lukuisia muiden äyriäisten t. kalojen loisia, esim.

Enloniscus porcellance (kuva ks. Polveutu-
misoppil). /. V-s.

Siirros, geol., sellainen maankuoren liikunto,

jossa vasta muodostuneen tai aikaisemman raon
kahden puolen olevat maankuoren osat siirty-

vät toistensa suhteen joko pystysuoraan tai

vaakasuoraan tai kumpaankin suuntaan. Siinä,

missä tuo s.-pinta kohtaa maanpinnan, on n. s.

s.-viiva. Liikunnon suuruus 1. s.-k o r k e u s

vaihtelee muutamasta mm:stä kymmeniin, jopa

satoihin metreihin. S :t synnyttävät maanjäris-
tyksiä (ks. Maanjäristys), ja missä jäl-

kiä s:ista tavataan kalliossa, siinä on joskus

tapahtunut järistys. Niin on laita Suomessa;
kalliot täällä ovat yltä yleensä s:ten silpomia.

Aluksi s. aiheuttaa maanpinnassa epätasaisuuk-

sia : jokin osa kohoaa ympäristöään ylemmäksi
h o r s t i k s i, toiset osat vajoavat laskeu-
miksi 1. hautalaskeumiksi. Pitkien

geologisten aikakausien kuluessa epätasaisuudet

kumminkin häviävät kuluttavien voimien vai-

kutuksesta ja s :n jäljet näkyvät vain siten, että

alkuaan yhteenkuulumattomat ja eri syvyyk-
sissä sekä eri aikoina syntyneet muodostumat
ovat s.-viivoissa joutuneet rajoittumaan toisiinsa.

— S:ista on ensinnä tehty havaintoja malmi- ja

kivihiilikaivoksissa, missä ne ovat sangen har-

millisia ilmiöitä, niissä kun malmijuoni tai

hiilijuonne äkisti päättyy ja jatkoa on men-
tävä hakemaan s.-pintaa myöten sivuilta, ylhäältä

tai alhaaltapäin. — Siirtymisen suuntaa osoit-

taa usein kerroksien taipuminen s.-pintaa vastaan.

Jos taipuminen on huomattava, sanotaan häiriötä

poimu-s:ksi, joka on välimuotona s:n ja poi-

muttumisen välillä. P. E.
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väärä henkilö olisi

(esim. säästöpankki-

El. K.
syytä ilmoittamaton

Siirrännäispaperit (ruots. orderpapper), velka-

kirjat, vekselit ja osoitukset, jotka ovat kirjoi-

tetut maksettaviksi nimitetylle henkilölle tai

hänen määräämälleen, joten velallisen suostu-

musta saamisoikeuden siirtymiseen näiden sitou-

musten nojalla ei vaadita. S. muodostavat yhdessä
haltiapaperien kanssa siirtokelpoisten (indossa-

belien) velkakirjain luokan, jonka vastakohtana

ovat rektapaperit, ja molempien välimuotona
legitimatsionipaperit, jotka viimemainitut oikeut-

tavat velallisen maksamaan velkakirjan esittä-

jälle, tutkimatta hänen saantonsa laillisuutta,

mutta eivät velvoita häntä, joten hän on vapaa
vastuunalaisuudesta, vaikka
kin esittänyt maksupaperin
kirjan t. m. s.).

Siirto. 1. Abstraktinen,
ja sentähden lujalla oikeusvoimalla varustettu,

mutta positiivisessa oikeudessa harvinaisissa

tapauksissa sallittu oikeuden luovuttaminen toi-

selle henkilölle (indossamentti, giree-
raus). S. on yleensä sallittu vain saamisoikeuk-

sien alalla. Siirtokelpoisia (indossabeleja) ovat

vekselit, joiden tekstissä ei ole kielletty niiden

siirtämistä, haltiapaperit, mikäli s. tapahtuu kir-

jallisella merkinnöllä niihin, eikä niiden luovut-

tamisella toisen haltuun, ja määrännäis- 1. siir-

rännäispaperit, joissa jokin suoritus luvataan
nimitetylle henkilölle tai hänen määräämälleen,

ja jollaisia m. m. ovat meidän merilakimme
mukaan konnossementit. Sitävastoin tavallisissa

rektapapereissa perustaa niiden oikeusvoimaisuu-

den yhtäpaljon niiden oikeusperuste (causa), jona
useimmiten on vastikkeenanto, kuin niiden muoto
(forma), jos niille edes määrättyä muotoa vaadi-

taankaan. Näiden välimuoto on legitimatsioni-

paperi, joka oikeuttaa, mutta ei velvoita maksa-
jaa tutkimaan saannon laillisuutta (useat pank-
kien vastakirjat). — 2. Jokainen muu, siis kau-

saalinen, saamis- tai muun oikeuden luovu-
tus (ks. t.) 1. sessioni. Laissa puhutaan
esim. vuokraoikeudesta, jonka vuokramies saa
ilman maanomistajan suostumusta toiselle siir-

tää. Tällainen s. ei ole abstraktinen välipuhe

siirtäjän ja siirronsaajan, entisen ja uuden
vuokramiehen välillä, kuten on laita esim. vek-

selin siirtäjän ja siirronsaajan välillä. El. K.
Siirto, m us., 1. transponeeraus on sä-

vellyksen esittäminen toisessa sävelalassa kuin
mihin se on nuoteilla merkitty. S. -taito tulee

kysymykseen laulujen säestyksessä, kun laula-

jat valitsevat äänelleen mukavimman äänialan,

sekä kirkollisessa urkusoitossa, kun etenkin mes-
suja usein lauletaan korkeammalta tai matalam-
malta kuin on merkitty. Laulajille ei s. tuota

mitään teknillisiä vaikeuksia; niinpä esim. kuo-

ronjohtajat sitä käyttävät aivan vapaasti tar-

peen mukaan, jopa kuoron siitä tietämättäkin.

Oopperaorkestereissa kysytään soittajilta varmaa
s.-taitoa vaikeissakin juoksutuksissa, sillä laula-

jien vaatimuksesta sitä voidaan tarvita milloin

hyvänsä. /. K.
Siirtoasutus ks. Siirtolat, Siirtolai-

suus.
Siirtokirja, asiakirja, jolla kruununtalon hal-

tia luovuttaa oikeutensa toiselle henkilölle.

Siirtokunta ks. Siirtolat.
Siirtokuvapaperi 1. dekalkeeripaperi,

ohut luja paperi, jota käytetään kuvia tai mal-

leja kiinnitettäessä savi-, posliini-, läkki- y. m.
esineisiin (d e k a 1 k o m a n i a). A. 8-r.

Siirtolainen ks. Siirtolaisuus.
Siirtolaisuus tarkoittaa ei aivan lyhytaikai-

siksi aiottuja väestönmuuttoja kotimaasta vieraa-

seen maalian, lähinnä merentakaisiin maihin,
mutta joskus myöskin muuttoja yleensä vieraan

valtion alueelle. Muuttoja vieraisiin maihin on
esiintynyt historiallisena aikana useanlaatuisia

(vrt. Kansainvaellus). Nykyajan s:lle

tarjoavat lähimmän vertauskohdan ne muutot,
joita on tapahtunut uuden ajan alusta lähtien

eri maista näiden siirtomaihin. Vaikkakin ny-

kyinen s. tavallaan on jatkoa näille muutoille,

eroaa se luonteeltaan kuitenkin monella tavoin
niistä.

1800-luvun alussa, kuten edelliselläkin vuosi-

sadalla, siirtolaiset tav. asettuivat uutisasuk-

kaiksi uusiin maihin tai lähtivät niihin kullan-

kaivajina ja seikkailijoina onneaan koettamaan.
Mutta sittenkuin tärkeimmät siirtymismaat, eten-

kin Pohjois-Ameriikan Yhdysvallat, 1800-luvun
lopulla ovat kehittyneet suurkapitalistisiksi teol-

lisuusmaiksi, on siirtolaisten pääosaksi tullut Eu-
roopan liiaksi asutuista maanviljolysmaista läh-

tenyt, työansiota hakeva työväki. Kuvaavaa on-

kin, että siirtolaisten enemmistö Yhdysvalloissa

nykyisin asettuu idän teollisuusvaltioihin.

S. on aina ollut jaksoittaista, nousu- ja lasku-

ajat ovat siinä alituisesti vuorotelleet. Suuria
nousuaikoja ovat olleet 1850-luvun seudut ja orja-

sotaa seuranneet vuodet 1863-75. Yhdysvaltoihin
saapuneiden siirtolaisten suurin vuotuinen luku
oli kumpaisenakin kautena puolen miljoonan vai-

heilla. Vv. 1880-93 sattui uusi nousuaika, jolloin

siirtolaisten vuotuinen luku nousi jo 8-900,000

henkeen, ja kuluvan vuosis. alussa kohosi siirto-

laisten luku suuremmaksi kuin koskaan ennen.

V. 1907 lasketaan lähteneiden siirtolaisten luvun
nousseen n. 1,800,000: n vaiheille. Mitä enemmän
s. on ruvennut olemaan ansiotyötä hakevan työ-

väen s :ta, sitä herkemmin siirtolaisvirta on seu-

rannut siirtymisinään talouselämän nousu- ja

laskuaikoja. Varsinkin pulavuosi 1908 Pokj.-Ame-
riikassa tyrehdytti äkkiä siirtolaisten tulvan.

Samalla on palaavien siirtolaisten joukko kasva-

nut, nousten varsinkin pula-aikoina siirtymis-

maassa (esim. 1908) suureksi. Eräiden maiden s.

onkin yhä enemmän saanut vain verraten lyhyeksi

ajaksi työansionhakuun tapahtuvan muuttoliik-

keen luonteen (etenkin Italian). Myöskin Suo-

mesta lähteneistä siirtolaisista on palannut jo

n. 40% takaisin kotimaahan.
S.-n pääasiallinen lähtökohta on Eurooppa,

mutta myöskin muutamista Aasian valtakunnista,

Kiinasta, Japanista ja osittain Intiastakin, ta-

pahtuu suuria muuttoja. Euroopan s. on ensinnä
kehittynyt Englannissa, sitten Saksassa ja Irlan-

nissa. Puolivälissä 1800-lukua se leviää Skandinaa-
vian maihin ja siirtyy vuosisadan lopulla Etelä-,

Kaakkois- ja Ttä-Eurooppaan. Euroopasta lähtenyt

siirtolaisvirta on täten aikojen kuluessa kansal-

liselta kokoonpanoltaan tuntuvasti muuttunut,
Hiiliin myöskin on vaikuttanut suuresti sekin,

että s. ennen niin tärkeästä siirtolaismaasta kuin
Saksasta, tuon maan teollisuuden kehittyessä erin-

omaisen ripeästi, on viime aikoina melkein la-

kannut ja eräiden muidenkin Länsi-Euroopan
maiden s. on samoin osoittanut tyrehtymisen oi-
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reita. Niinpä nykyisin suurimmat siirtolaisjou-

kot lähtevät Italiasta, Itävalta-Unkarista ja

Länsi-Venäjältä (etenkin puolalaisista maakun-
nista). Tärkeä s. on myöskin yhä vielä Skandi-
naavian maista ja Isosta-Britanniasta, jonka
viimemain. maan siirtolaiset kuitenkin suureksi

osaksi muuttavat valtakunnan omiin siirtomaihin.

Suomesta s., joskin vähäisiä alkuvirtauksia ta-

vataan jo ennenkin, alkaa varsinaisesti 1880-lu-

vulla, aluksi Ahvenanmaalta ja Etelä-Pohjan-
maalta, jotka seudut yhäkin ovat s:n varsinaiset

pesäseudut maassamme. Oltuaan 1890-luvun keski-

vaiheilla vähäinen Suomen s. yltyy v:sta 1899 uu-
delleen ja on senjälkeen tilapäisiä lamausvuosia
huomioonottamatta ollut varsin voimakas. Suu-
rimpana siirtolais-v :na 1902 oli lähteneiden luku
23,152 ja sitä lähinnä v. 1913, jolloin lähte-

neiden luku oli 20,057 henkeä. Kaikkiaan on
1914 :n loppuun lähteneiden siirtolaisten luku
virallisten tietojen mukaan 289,417, mutta kun
nämä tiedot s:n alkuajoilta ovat puutteelliset,

voidaan lähteneiden kokonaisluku arvioida run-

saasti 300,000 hengeksi.

S.-tilasto, joskin eri maissa melkoisesti eri-

laisten perusteiden mukaan koottuna, tekee mah-
dolliseksi saada yleiskuvan tästä valtavasta
muuttoliikkeestä. Euroopasta 1800-luvulla ja ku-
luvan vuosisadan ensimäisellä vuosikymmenellä
lähteneiden siirtolaisten luku on laskettu nous-
seen hiukan yli 40 miljoonan hengen, josta run-
saasti 4 milj. tuli 1800-luvun alkupuoliskon, noin
24 milj. sen loppupuoliskon ja noin 13 milj. kulu-
van vuosis. ensimäisen vuosikymmenen osalle.

Alkupuolella 1800-lukua s. pääasiassa lähti Eng-
lannista ja Saksasta, 1840-luvulla Irlannistakin.
Vuosisadan loppupuoliskon ja vv:n 1901-10 s :ta

tärkeimmistä siirtymismaista valaisevat seur.

luvut

:

Siirtolaisin

keskim.
Lähteneitä siirtolai- vuosittain

sia, 1,000 henkeä väestön
1,000 hen-
keä kohti

1851-1900 1901-10 1901-10

Suomi 82 159 5,6

Ruotsi 743 224 4,2

Norja 501 191 8,s

Tanska 194 74 2,8

Iso-Britannia 1 „., r f 2,333 6,o

Irlanti /
9

'
44d

\ 485 10,9
Alamaat 139 28 0,s

Belgia 75 32 O.s

Saksa 4,168 279 0,s

Sveitsi 232 49 1,4

Itävalta-Unkari .... 1,322 2,279 4,8

Venäjä 875 1,488 1,«

Italia 2,810 3.615 10.8
Espanja 1,016 1,091 5,7

Portugali . ..... 621 325 5,K

Ranskasta s. on ollut koko ajan varsin vähäi-
nen. Englannista lähtevää suurta s:ta vastaa
hyvin huomattava joukko takaisinpalanneita, jo-

ten sen aiheuttama väestötappio ei ole läheskään
yhtä suuri kuin lähteneiden luvusta voisi päättää.
Sen sijaan Irlannin suuri s. on johtanut jo yli

puolen vuosis. kestäneeseen väkiluvun jatkuvaan
alenemiseen tuossa maassa.
Nykyajan s.-n tärkeimmät päätekohdat ovat

Pohj.-Ameriikka, etenkin Yhdysvallat, Etelä-Ame-
riikka, Austraalia ja Etelä-Afrikka. Yhdysval-
toihin saapui vv. 1821-1910 kaikkiaan 26,5 milj.
Euroopasta lähtenyttä siirtolaista, josta lähes

8 milj. Isosta-Britanniasta ja Irlannista ja noin
5,4 milj. Saksasta. Vv. 1901-10 saapui Yhdys-
valtoihin 8,6 milj. siirtolaista Euroopasta, joten
siis noin kaksi kolmannesta Euroopan koko s:sta
suuntautui tuohon valtakuntaan. Kanadaan saa-
puvien siirtolaisten luku on viime vuosina nous-
sut melkoisestikin yli 100.000 hengen, josta mää-
rästä pääosa on emämaasta Isosta-Britanniasta
saapuvia. Etelä-Ameriikan maista on Argentiina
ollut tärkein siirtolaisvirran päätekohta, saapu-
neiden siirtolaisten luku kun on vuosittain ollut

2-300,000 hengen vaiheilla. Sekä Argentiinan
että Brasilian s. lähtee pääasiassa eteläeurooppa-
laisista maista.

Yleisenä s:ta edistävänä syynä on mainittava
kotimaan hidas taloudellinen ja erittäinkin teol-

lisuuden kehitys, joten väestön lisäkasvu ja kapi-
talistisen kehityksen maatalouden alalta irroit-

tama liikaväestö on pakotettu hakemaan työ-
ansiota vieraista maista. Nykyisin ovatkin alku-
kapitalistisessa murroskaudessa elävät Etelä-,

Kaakkois- ja Itä-Euroopan maatalousmaat, kuten
mainittu, s:n tärkeimmät lähtömaat. Erikoi.sina
s:een johtavina syinä voidaan mainita valtiolli-

nen sorto (Irlannissa, Suomessa asevelvollisuus-

selkkausten aikana ,.routavuosina", Venäjän juu-

talaisten keskuudessa), katovuodet (Suomessa
m. m. 1866-67) ja pula-ajat kotimaassa. Uskon-
nollisilla vainoilla, joilla aikaisemmin oli suuri
merkitys väestönmuuttoihin, ei sensijaan, s:een
ole suurta vaikutusta enää nykyään. -— Siirto-

laiset ovat yleensä parhaassa iässään olevaa
väkeä. Enemmistö heistä on miehiä, joskin
eräistä maista naistenkin s. on huomattava.
Siirtolaisten ammatti ryhmitys on eri maissa eri-

lainen, vaikkakin maaseudun tilaton väki ja
pienviljelijät yleensä ovat huomattaviinpana
osana siirtolaisista. Enimmäkseen siirtolai-

set kuuluvat epäitsenäisessä taloudellisessa ase-

massa oleviin väestöluokkiin. — S :n vaikutuk-
sista kotimaan oloihin on esitetty hyvin erilai-

sia mielipiteitä. Se kyllä, vieden maasta pois

yritteliäimpiä kansalaisia ja sen parasta työ-

voimaa, aiheuttaa tuntuvaa tappiota kotimaalle
ja, s:n kasvaessa suureksi, se hidastuttaa huo-
mattavasti väenlisäystä, jopa saattaa sen taukoa-
maankin. Siirtolaisten kotiinjättämät perheen-
jäsenet joutuvat myös usein kunnan vaivaishoi-

don varaan. Mutta toiselta puolen siirtolaiset

lähettävät suuret määrät rahoja — työansioitaan— kotimaahan. Suomessa on laskettu siirtolais-

ten lähettämien rahojen nousseen yli 20 milj.

markan vuosittain. Palatessaan siirtolaiset tuo-

vat mukanaan vieraassa maassa oppimiaan uu-
sia työtapoja ja laajempia näköaloja, vaikuttaen
täten elähyttävästi kotimaansa oloihin.

Eri maissa on s :een kiinnitetty huomiota, osaksi

suunnittelemalla toimenpiteitä, joilla sen voima
saataisiin rajoitetuksi, osaksi koettamalla järjes-

tää ja säännöitellä siirtolaisliikeltä ja siitä joh-

tuvia oloja. Edellisiin kuuluvat m. m. yritykset
estellä siirtolaisia lähtemästä ennen asevelvolli-

suuden suorittamista ja toimenpiteet, joilla on
koetettu palaaville siirtolaisille hankkia toimeen-
tulomahdollisuutta kotimaassa. Myöskin palvelee

useissa maissa n. s. sisäinen asutustyö näitä
tarkoitusperiä siten, että pyritään kiinnittämään
kotimaan irtain väestö maahan kiinni. S :ta on
taas pyritty järjestelemään antamalla määräyksiä
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siirtymisluvasta (passeista y. m.), siirtolaisvär-

vääjien toiminnasta m. m. yleisen petollisen siir-

tolaisvärväyksen estämiseksi, siirtolaisten kulje-

tuksesta y. m. Näissä tarkoituksissa annettujen
siirtolaislakien noudattamista valvomaan on usein

asetettu erityisiä komissaareja ja tarkastajia.

Erikoisen lainsäädäntöäkin muodostavat myös
siirtolaisten vieraissa maissa solmimien avio-

liittojen järjestely y. m. Suomessa ovat valtio-

päivät useat kerrat, jo lS90-luvulla, kiinnittäneet

s:een huomiota vaatien erityisen s.-lainsäädännön
aikaansaamista. Viimeksi on eduskunta 1914
anonut, että osaksi Ruotsin esimerkkiin viitaten

meilläkin asetettaisiin komitea tutkimaan s:n
syitä, merkitystä ja vaikutusta sekä tämän tut-

kimuksen perusteella ryhdyttäisiin tarpeellisiin

toimenpiteisiin. Toistaiseksi erityistä siirtolais-

lainsäädäntöä Suomessa ei kuitenkaan ole.

Toiselta puolen on varsinkin viime aikoina siir-

tymismaissakin (Yhdysvalloissa, Canadassa) alka-

nut syntyä erikoinen siirtolaislainsäädäntö, jolla

tahdotaan estää epämieluisten siirtolaisaines-

ten, kuten keltarotuisten, luvuntaitamattomien.
keuhko-, silmä- y. m. tauteja potevien y. m.
maahanpääsy. Samalla on tahdottu saada takeita

siitä, ettei siirtolainen kohta joudu julkisen avus-

tuksen varassa elämään, jota varten vaaditaan,

että hänellä on määrätty rahasumma. Tällaisten

rajoittavain määräysten luku on silminnähtävästi
kasvamassa. E. G-ng.

Siirtolat. Siirtola (siirtokunta) 1. kolonia
on yhtymä ihmisiä, jotka ovat yhteisesti asutta-

neet vieraassa maassa olevan alueen, tällaisten

uutisasukkaiden yhdyskunta ynnä heidän hallus-

saan oleva maa-alue; kolonioiksi sanotaan myös-
kin Euroopan valtioiden muissa maanosissa omis-

tamia alueita, joista suomen kielessä tavallisesti

käytetään nimitystä siirtomaat.
Siirtola nimitys annetaan sitäpaitsi erään-

laisille kotimaassa oleville uutisasutuksille tai lai-

toksille. Sotilassiirtola on sellainen alue,

jonka asukkaina on pääasiallisesti maataviljele-

viä sotilaita (esim. Itävalta-Unkarin entinen
sotilasraja ja kasakkasiirtolat). Maanvilje-
ly s siirtoloilla tarkoitetaan joko sellaisia

maatiloja, jotka on järjestetty nuorten pahan-
tekijäin työ- ja parannuslaitoksiksi tai sellaisia

uutisasutuksia, joita perustetaan ennen viljele-

mättömille maa-alueille tai palstoitetuille suur-

tiloille tilattoman väestön maahan kiinnittämi-
seksi ja itsenäisten pikkutilojen lisäämiseksi, ks.

myös Työväen siirtolat. Kesäsiirto-
l a t, Rangaistussiirtola.

Vieraissa maissa olevien koloniain oikeudellista

ja valtiollista suhdetta emävaltioon silmällä-

pitäen erotetaan tätä nykyä: 1) varsinaiset

koloniat, jotka ovat vain emävaltion osia ja sen
suvereenisuuden alaisia

: 2) sellaiset alueet, jotka
ovat omia valtioita, mutta toisen valtion suoje-

luksen ja holhouksen alaisia, vrt. Protekto-
raatti; 3) n. s. etupiirit, s. o. sellaiset alueet,

jotka asianomainen valtio vasta tulevaisuudessa
aikoo ottaa haltuunsa, mutta joiden suhteen se

jo on tehnyt muiden valtioiden kanssa sopimuk-
sia. — Taloudellisessa suhteessa voidaan erottaa

toisistaan 1) m a a n v i 1 j e 1 y s k o 1 o n i a t, joi-

den asuttajat ja heidän jälkeläisensä itse harjoit-

tavat maataloutta vakinaisina maanomistajina
kasvaen aikaa myöten uudeksi kansakunnaksi

(Pohjois-Ameriikka, Etelä-Afrikka, Austraalia,

Saksan Lounais-Afrikka, y. m.) ; 2) plantaasi-
koloniat, joita on troopillisissa ja subtroopil-

lisissa maissa ja joissa viljellään vain näissä

ilmavyöhvkkeissä menestyviä maantuotteita ; ta-

vallisessa puheessa näitä nimenomaan sanotaan-
kin siirtomaautavaroiksi (ks. t.). Näissä siirto-

maissa eurooppalaiset eivät ilmastollisista syistä

itse voi suorittaa tarvittavaa työtä eivätkä he
yleensä asetu niihin pysyväisesti ainakaan lu-

kuisammin (Intia. Länsi-Intia, troopillinen Af-

rikka y. m.) ; 3) kauppa koloniat, jotka vä-

littävät niiden takana olevista vieraista alueista

saatujen tuotteiden ja Euroopan teollisuustava-

rain vaihtoa; alaltaan ne tavallisesti ovat
pieniä. Kauppakolonioita perustivat jo foinikia-

laiset, karthagolaiset ja kreikkalaiset, sit-

temmin portugalilaiset, hollantilaiset, englanti-

laiset. Tärkeitä kauppakolonioita ovat esim. eng-

lantilaisten Hongkong ja Singapore, saksalaisten

perustama Kiautschou. Tällaisilla kolonioilla saat-

taa myöskin olla sotilaallis-valtiollista merki-
tystä sotalaivaston tukikohtina, hiili- ja kaabeli-

asemina. On myöskin olemassa kolonioita, joilla

on pelkästään sotilaallis-valtiollinen tarkoitus;

näitä on varsinkin Englannilla suurten merireit-

tien tärkeillä kohdilla, esim. Gibraltar, Malta.

Aden. Ennen puhuttiin myöskin vuorikai-
voskolonioista (Espanjan Ameriikassa)

.

Erikoisessa asemassa ovat rangaistussiir-
tolat, joihin tuomitutta rikoksentekijöitä kar-

koitetaan. Useimmiten ne ovat maanviljelys-

kolonioita (esim. entiset engl. rangaistussiirtolat

Austraaliassa, ven. vankisiirtolat Siperiassa ja

Sahalinin saarella) tai eräissä tapauksissa plan-

taasikolonioita (esim. ransk. rangaistussiirtolat

Guyanassa ja Uudessa-Kaledoniassa). Tällaisia

kaukaisiin maihin perustettuja rangaistussiirto-

loita ei yleensä enää pidetä tarkoituksenmukai-
sina, vrt. Deportatsioni ja Rangaistus-
siirtola.

Siirtoasutuksella 1. kolonisatsionilla on histo-

riantakaisista ajoista saakka ollut tärkeä mer-
kitys ihmiskunnan taloudellisessa ja sivistyskehi-

tyksessä. Vanhalla ajalla olivat jo Kiinan, In-

tian, Mesopotamian ja Egyptin jokilaaksoissa

muodostuneet sivistyskeskukset siirtoasutuksen

lähtökohtia. Aasiasta tapahtui aikaisin siirtymi-

siä Euroopan puolelle, missä varsinkin Välime-

ren rannikot tulivat olemaan foinikialaisten, ja

vielä paljoa suuremmassa määrässä karthagolais-

ten, kreikkalaisten ja roomalaisten harjoittaman
kolonisatsionin näyttämönä. Laajalle ulottuva ja

sivistyksellisessä suhteessa tärkeä oli varsinkin

kreikkalaisten siirtoasutus. Kreikkalaisia siirto-

loita perustettiin alkuansa pitkin Välimeren ja

Mustanmeren rannikoita; niiden syntymisen ai-

heuttivat osittain väestön voimakas lisääntymi-

nen, osittain puolueriidat, osittain kauppaedut.
Aleksanteri Suureu valloitusten johdosta kreik.

siirtoasutus ja sen mukana kreik. sivistys sit-

temmin levisi kauas Aasian sisäosiin (ks.

Kreikka, historia). Roomalaiset perustivat

siirtoloita varsinkin valtansa tukemiseksi. Hei-

dän sotilassiirtolansa vaikuttivat suuresti ensin

Italian ja myöhemmin muidenkin maakuntien roo-

malaistumiseen. Keisariajalla valtakunnan rajoilla

olevat sotajoukkojen leirit olivat samalla siirto-

loita, jotka kehittyivät kyliksi ja kaupungeiksi.
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Keskiaika alkoi suurella germaanilaisella kan-

sainvaelluksella, joka suuntautui Rooman valta-

kuntaan. Kun sinne asettuneet germaanit sulau-

tuivat roomalaiseen väestöön, onnistui Germaa-
niaan jääneiden saksalaisten heimojen siirtoasu-

tuksella vähitellen ottaa haltuunsa ja germaani-

laistuttaa slaavilaisten heimojen haltuun joutu-

neet, Elben itäpuolella olevat alueet; saksalaisen

ja kalpaveljien ritarikunnan vallan mukana le-

visi saksalainen asutus myöskin Preussiin, Lii-

vin- ja Vironmaalle. Skandinaavian germaanit,

normannit, perustivat sotaretkiensä yhteydessä

myöskin siirtoloita eri tahoille, m. m. Fär-saarille

ja Islantiin, mistä Grönlannin asutus pantiin

alulle, Skotlannin saarille, Irlantiin, Norman-
die'hin, mistä normannien jälkeläisiä sittemmin

siirtyi Etelä-Italiaan, Suomeen, missä ruots. asu-

tus sittemmin lisääntyi Ruotsin vallan mukana.
Ruotsalaiset varjaagit perustivat Venäjän valta-

kunnan, joka suureksi osaksi on syntynyt yhä
laajemmalle leviävän siirtoasutuksen kautta. —
Aasiasta lähti keskiajalla pitkään jatkuva ja

laajoille alueille ulottuva arab. siirtoasutus. Län-
nessä se suuntautui pitkin Välimeren rannikkoa
Espanjaan asti, etelässä Afrikan itärannikolle,

idässä aina Intiaan, Kiinaan ja Japaniin asti.

Arabialaisten etenemisen vastavirtauksena olivat

ristiretket; niiden yhteydessä syntyivät Levantin
maissa ristiretkeilijäin valtiot ja italialaisten

kaupunkitasavaltojen kauppakoloniat, joita nämä
perustivat myös Kreikkaan ja Mustanmeren
rantamille. Myöhemmin oli hansalla pohjois-

maissa kauppasiirtoloita.

Uuden ajan alussa avautui Ameriikan ja Intian

meritien löydön mukana euroopp. kolonisatsio-

nille uusia suunnattomia aloja. Länteen ja itään-

päin pyrittäessä päästiin Isolle valtamerelle; Itä-

Aasian rannikko ja Austraalia joutuivat euroopp.

vaikutuksen alaiseksi, myöhemmin myöskin Afri-

kan sisäosat. Näissä uusissa löytömäissä hankki-
vat itselleen kolonioita ensin portugalilaiset ja

espanjalaiset, sittemmin englantilaiset, hollanti-

laiset, ranskalaiset, Saksa ja Italia vasta sitten-

kuin ne olivat kansallisesti yhdistyneet. Venäjä
on vähitellen laajentanut aluettansa pitkin Poh-
jois- ja Keski-Aasiaa Isolle valtamerelle asti. —
Ne periaatteet, joita merentakaisten siirtomai-

den hallinnossa ensin noudatettiin, ovat saaneet

nimen siirtomaajärjestelmä (koloniaali-

systeemi). Se oli monopolistista kauppa- ja siirto-

maapolitiikkaa, jonka tarkoituksena oli ottaa

kolonioista mahdollisimman suurta hyötyä emä-
maalle. Siirtomaiden tuli varustaa emämaa
raaka-aineilla, ja ottaa niiden vastineeksi emä-
maan tuotteita ; kaupan harjoittaminen siirto-

maiden kanssa oli kokonaan tai ainakin pää-

asiassa pidätettävä emämaalle, syrjäyttämällä
muut maat. Tällaista sulkupolitiikkaa noudatti

alun pitäen Espanja, ja sittemmin, jyrkemmässä
tai lievemmässä muodossa, muutkin siirtomaa-

vallat merkantiilijärjestelmän vallitessa. Siirto-

maita pidettiin alkuansa emämaiden toisarvoisina

lisäkkeinä ja niitä katsottiin voitavan kohdella

melkein miten hyvänsä. Niiden kohtalot ratkais-

tiin Euroopassa, varsinkin Espanjan, Englannin,
Ranskan ja Hollannin välisissä sodissa. Vasta
siirtomaiden taloudellisen ja valtiollisen merki-
tyksen kasvaessa on niiden asema parantunut.
Eräät tärkeät siirtomaat ovat kokonaan vapau-

tuneet ja päässeet itsenäisiksi, Englannin pohjois-

amer. koloniat 1783 ja Espanjan ja Portugalin
Ameriikan manterella olevat 1800-luvun alussa.

Euroopan maiden yhteyteen jääneiden siirtomai-

den kohteluun nähden on ruvettu noudattamaan
toisenlaisia, siirtomaiden omaa etua enemmän
huomioon ottavia periaatteita, varsinkin Englan-
nissa, joka on antanut tärkeimmille ameriikka-
laisille, afrikkalaisille ja austraalialaisille siirto-

mailleen täydellisen itsehallinnon.

Sen johdosta että suurvallat, liikaväestönsä

sijoittamiseksi, raaka-aineiden saannin turvaami-
seksi ja uusien markkinain hankkimiseksi teolli-

suudelleen, viime aikoina ovat kilvan pyrkineet
laajentamaan valtapiiriänsä maapallolla, on siirto-

maakysymyksillä tätä nykyä entistä suurempi
merkitys kansainvälisessä politiikassa. Viime-
aikaiset suuret sodat: espanjalais-ameriikkalai-

nen, buurisota, venäläis-japanilainen ja osittain

nykyinen suurvaltainsotakin ovat saaneet al-

kunsa tällä alalla esiintyneistä ristiriidoista.

Useat rauhallista tietä aikaansaadut valtain väli-

set sopimukset, Berliinissä 1884 pidetystä Kongo-
konferenssista viime vuosien Marokkosopimuk-
siin saakka, käsittelevät niinikään siirtomaa-

kysymyksiä.
Portugali, jonka merenkulkijat aloittivat

15:nnellä vuosis. suuret maantieteelliset löydöt,

kohosi aikaisin tärkeäksi siirtomaavallaksi. Alku-
puolella 16 :tta vuosis. sillä oli hallussaan joukko
kauppasiirtoloita ja linnoituksia Afrikan itä-

rannikolta Sunda-saariin ja Molukkeihin saakka
sekä Etelä-Ameriikassa Brasilia. Mutta noin

v:n 1600 vaiheilla portugalilaiset menettivät

parhaimmat intialaiset koloniansa hollantilaisille;

Brasilia vapautui 1822. Tätä nykyä Portuga-

lilla vielä on siirtomaita Afrikassa ja Aasiassa

(ks. Portugali). — Espanjalla oli Ame-
riikan löydön jälkeen (1492) hallussaan laajim-

mat siirtomaat: Meksikko, Keski-Ameriikka,
Länsi-Intia, suurin osa Etelä-Ameriikkaa, Filippii-

nit. Niistä ei sillä ole jäljellä kuin pieniä täh-

teitä ; Ameriikan manterella olevat koloniat ir-

taantuivat 1808-23; Cuba, Puerto Rico ja Filip-

piinit menetettiin 1898 Yhdysvaltain kanssa käy-

dyn sodan jälkeen. — Hollanti ryhtyi hankki-

maan itselleen siirtomaita Etelä-Ameriikassa 1580-

luvulla, Itä-Intiassa 1590-luvulla ja Etelä-Afri-

kassa 1650-luvulla. Pohjois-Ameriikkaan perusta-

mansa kolonian ,,Uuden Alamaan" se menetti

Englannille 1667, samaten vallankumoussotien

aikana Kap-maan ja Ceylonin. Tätä nykyä Hol-

lannilla vielä on suuri osa Sunda-saaria ja Molu-

kit y. m., joten se edelleen on huomattava siirto-

maavalta. — Maapallon mahtavin siirtomaavalta

on jo kauan ollut Englanti; sen hallussa on

enemmän kuin 1U maan pinnasta. Englannin
siirtomaavallan kasvamisesta ks. Englannin
alusmaat.
Englannin jälkeen on Ranskalla laa-

jimmat merentakaiset siirtomaat. Jo 14:nnellä

vuosis. oli ransk. kauppasiirtoloita Luoteis-

Afrikassa. V. 1608 alkoi ransk. siirtoasutus

Kanadassa, 1626 Cayennessa ja Senegalin var-

silla, 1635 Länsi-Intiassa, Louisiana joutui Rans-

kalle 1682. V. 1763 menetettiin Pariisin rau-

hassa Kanada ja Louisiana, ja Intiassa ranska-

laisten täytyi väistyä englantilaisten tieltä.

V:n 1830 jälkeen saatiin Algeria, 1842 Seura-
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saaret ja 1853 Uusi Kaledonia, 1862-67 alinen

Kochinkiina ja 1884 Tonkin; 1881 tuli Tunis

vasallivaltioksi. Senegambiasta on Ranskan valta

laajentunut ylisen Nigerin maihin ; Norsunluu-

rannikon sisämaa, Dahomey, osa Länsi-Sudania.

Madagaskar v. m. on saatettu Ranskan vallan

alaiseksi; myöskin Marokko on joutunut Rans-

kan vaikutuspiiriin. — Italialla on Eritrean

siirtola Punaisen-meren rannalla (järjestetty

1890) ja Somali-rannikon suojelusvaltius; yrit-

täessään saattaa Abessiiniaa valtaansa se joutui

tappiolle vv. 1895-96 sodassa. — Saksa ryh-

tyi hankkimaan siirtomaita vasta 1884: nyt sillä

on Afrikassa alueita Lounais- ja Itä-Afrikassa,
sitäpaitsi Togo ja Kamerun, Austraaliassa osa

Uutta Guineaa y. m. — Belgia otti 1908 hal-

tuunsa sitä ennen itsenäisen Kongovaltion. —
Y hdysvallat saivat 1898 valtaansa Ha\vaii'n,

Cuban, Puerto Ricon ja Filippiinit. -- Japa-
nin siirtomaina voidaan pitää Formosaa ja

Koreaa. — Tanskan kolonioita ovat Grönlanti

ja kolme Länsi-Intian saarta. — Ruotsalai-
set perustivat Pohjois-Ameriikkaan Delavvare-

lahden rannoille 1638 siirtolan nimeltä Uusi

Ruotsi, jonka hollantilaiset valtasivat 1655;

samaten joutui heidän Uuden Guinean rannikolle

1650 perustamansa siirtola Cabo Oorso 1663 hol-

lantilaisten valtaan. Vv. 1784-187S Ruotsilla oli

S:t Barthelemy Länsi-Intiassa, ks. eri maita

koskevia artikkeleita.

Euroopan valtioiden merentakaisten siirtomai-

den laajuus ja asukasluku v. 1910 näkyy seuraa-

vasta taulusta:

neliökm. milj.as.

Englanti 33,032,171 n. 370

Ranska 11,005,178 „ 53

Saksa 2,604,020 „ 13

Belgia 2,382,800 „ 20

Portugali (paitsi Madeira ja Azorit) . . 2.089,979 „ 10

Alankomaat 2,045,647 „ 40
Italia 510.000 „ */s

Yhdysvallat (paitsi Cuba ja Hawaii). . 306,341 „ 9

Espanja (paitsi Presidios ja Kanarian-
saaret) . 212,700 „ V*

Tanska 88,459 „ Vss

[Roscher. ..Kolonieen. Kolonialpolitik und Aus-

vvanderung": Zimmermann. .,Die europäischen

Kolonieen"': sama, „Kolonialpolitik"
:

Schäfer,

.,Kolonialgesfhiehte"; Reinsch, ,,Colonial govern-

ment"; Leroy-Beaulieu, „De la colonisation chez

les peuples modernes"; Girault, ,,Principes de co-

lonisation": Siipan. ,,Die territoriale Entxvieke-

lung der europäischen Kolonieen".] J. F.

Siirtolava 1. työntölava 1. työntö-
pöytä ks. Rautatie, palsta 1610.

Siirtomaajärjestelmä ks. Siirtolat.
Siirtomaapolitiikka, se politiikka, jota emä-

maa noudattaa siirtomaihin nähden, ks. Siir-
tolat.
Siirtomaat ks. Siirtolat.
Siirtomaatavarat ovat tuotteita, joita saa-

daan lämpimistä maista i Itä-Intiasta, Länsi-Inti-

asta, Etelä-Ameriikasta, Levantin maista) ja joita

Euroopassa käytetään joko nautintoaineina tai

teknillisiin tarkoituksiin; niiksi luetaan kahvi,

kaakao, tee, riisi, maustimet, lääkekasvit, viiri-

puu, etelänhedelmät y. m.
Siirtopantti (lat. subpigmis, saks. Afterpfand

pantti (ks. t.), jonka pantinhaltia jälleenpanttaa

toiselle henkilölle.

Siirtäjä 1. i n d o s s e n 1. 1 i. vekselioikeudessa

se henkilö, joka kirjallisella merkinnöllä vekse-

liin oikeuttaa toisen henkilön vastaanottamaan

siitä maksun. S. on edeltäjänä siirronsaajaa

1. indossataaria kolttaan vekselioikeudellisessa

vastuussa.

Siirtää, vekseleistä puhuttaessa indossee-
rata 1. gireerata, vekseliin tehdyllä kir-

jallisella merkinnöllä oikeuttaa toinen siirtäjän

sijasta, vastaanottamaan maksun. Missä suhteessa

siirtäminen yleensä on luovuttamiseen ks.

Siirto.
Siiseli 1. suslikki (Spermophilus citillus),

n. 24 cm pitkä, lyhythäntäinen, lyhytjalkainen,

ulkomuodoltaan ja elintavoiltaan murmeliin vi-

vahtava, vilkasliikkeinen jyrsijä. Väri päältä

punakeltainen t. harmahtavankeltainen, alta vaa-

leampi. S. asustaa tav. suurissa joukoin etenkin

aroseuduilla. mutta myös viljelysmailla, Keski-

ja Etelä-Venäjällä, josta se viime aikoina on tun-

keutunut Sleesian kautta yhä kauemmas Keski-

Eurooppaan. S. kaivaa syviä ja pitkiä käytäviä;

pesä n. 1-1,5 m:n syvyydessä. Talveksi se kerää

ravintovaraston, vaikka nukkuukin talviunta.

Kaikenlaisten kasviaineiden ohella s. syö myös
pikkunisäkkäitä y. m. eläimiä. Hyvän lihan ja

nahan takia s:iä pyydystetään suuret määrät.

Koska se on helposti kesyyntyvä, siisti ja hauska

eläin, pidetään sitä sangen usein kotieläimenä.

Viime aikoina on kuitenkin Kaakkois-Venäjällä

ryhdytty toimiin s:n hävittämiseksi, koska on

huomattu sen rottien tavoin voivan levittää paise-

ruttoa. I. V-s.

Siisero 1. cicero ks. Kirjasin.
Siiteputki ks. Siitepöly.
Siitepöly, siemenkasvien heteiden ponnenloke-

roissa syntyvä, tav. keltainen jauhe, jonka yksi-

tyiset pikkuosaset ovat s.-h i u k k as i a, kasvin

koiraspuolisia, siitosta välittäviä elimiä. S. -hiuk-

kaset vastaavat sanikkaisten pikkuitiöitä (vrt.

Sanikkaiset) ja syntyvät kuten nämäkin
nelittäin suuremmista emosoluista, eroten tav.

pian erillisiksi (pysyvät nelittäin yhdessä esim.

kanervakasveilla, kaikki samassa ponnenlokerossa

syntyneet yhdessä kämmekkäkasvien ja Ascle-

piadacece-heimori pölymyhkyissä [vrt. P ö 1 y-

myhky]). S. -hiukkaset ovat useimmiten pallo-

maisia t. munamaisia, harvoin sauva- t. rihma-

maisia, tav. 0.oi-0,o2 mm suuruisia. Seinässä on

2 kerrosta, ulompi, luja, korkkiaineinen u 1 k o-

kelmu (exiini), jossa on (hyönteissuosijoilla)

- o o o •. jö

(S.H.) Siitepölvhiukkasia 200—350 kertaa suurennettuina.

1 ja 2 Gladiolus (1 kuivana, 2 kostutettuna), ii ^chmanthera,
4 ja 5 Aniaacanthus, 6 Dombeya, 7 Mimulus, 8 ja 9 Jus-

sieua, 10 CEnothera, 11 Cobaea, 12 ja 13 Lamiacanthus, H
Cucurbita, IB Calliandra.
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monenmoisia s.-hiukkasten takertumista edistä-

viä piikkejä, harjuja t. limainen pinta t. se on
(tuulensuosijoilla) sileä (useilla havupuilla se muo-
dostaa lenninrakkuloita) ; ja sisempi, pektiini-

aineinen sisäkelmu (intiini). Ulkokelmussa

on usein ohennuksia t. kansimuodostuksia siite-

putken ulospääsyä varten. S.-hiukkasen sisus on

jyväksikästä alkulimaa, tav. tärkkelysjyväsiä ja

rasvapisaroita sisältävää ja on sen johdosta mie-

luista ravintoa useille hyönteisille. S.-hiukkanen

on aluksi 1-soluinen, mutta sittemmin tapahtuu
tumanjakautumisia, joten se koppisiemenisillä on
2-soluinen (ilman varsinaista väliseinää), ollen

kokoonpantu suuremmasta kasvullisesta
solusta ja pienemmästä, sanikkaisten siittiöi-

den emosolua vastaavasta, myöhemmin 2 :ksi tu-

maksi jakautuvasta suvullisesta solusta;
paljassiemenisillä s.-hiukkanen tav. on useampi-

soluinen, kuten itänyt pikkuitiö sanikkaisilla.

Kasvullinen solu kasvaa s.-hiukkasen itäessä pit-

käksi, putkimaiseksi, luotilta alkiorakkoon muna-
solun luo venyväksi siiteputkeksi, jonka

sisässä sukusolun 2 hedelmöittävää tumaa (eräillä

paljassiemenisillä siittiöitä) ovat ja joiden väli-

tyksellä siitos tapahtuu (vrt. Siemenaihe,
Siitos), vrt. P ö 1 y y t y s. K. L.

Siitepölykukka 1. pölykukka ks. Pölyy-
t y s.

Siitereikä. 1. ks. Siemenaihe. — 2. Mu-
nan s., ks. Siitos.

Siitin (penis) ks. Sukupuolielimet.
Siitinelimet ks. Sukupuolielimet.
Siitinjärjestelmä ks. Linnan siitinjär-

j e s t e 1 m ä.

Siitinneste (sperma) on koiraksen sukupuoli-

elimissä syntynyttä ainetta, jossa on paitsi kivek-

sissä (testes) muodostuneita lukuisia siittiöitä

siemen- 1. siittiötiehyen eri osista erittyneitä

nesteitä, jossa siittiöt liikkuvat pyrstösiimansa
avulla. S:ssä on noin 90% vettä ja 10% kiin-

teitä aineita, munanvalkuaisaineita ja suoloja.

Ihmisen s:ssä on laskettu olevan yli 60.000 siit-

tiötä 1 mm3 :ssä ja yhdessä ejakulatsionissa yli

200 milj. P. B'.

Siitos, kahden sukupuolisolun ja niiden tumien
yhtyminen, josta uusi yksilö saa alkunsa. Tämän
sukupuolisolujen yhtymisen ei tarvitse tapahtua
samalla kertaa kuin parittelu, jota tavallisessa

puheessa usein, vaikka harhaanjohtavasti, nimi-

tetään s:ksi, vaan se voi tapahtua paljoa myö-
hemmin. Niinpä esim. lepakoiden syksyllä tapah-

tuvan parittelun ja varsinaisen s:n välillä, jol-

loin siittiöt tunkeutuvat vasta keväällä kypsy-
neihin munasoluihin, kuluu useita kuukausia.
Mehiläiskuningatar taas saa parittelussa häälen-

non aikana niin runsaasti siittiöitä, että ne riit-

tävät koko sen elinajaksi (3-5 v:ksi). Kunkin
munan hedelmöitys tapahtuu vasta siinä silmän-

räpäyksessä, jolloin kuningatar laskee munan
kennoon.

Perusteellisempi käsitys hyvin riidanalaisesta

s.-prohleemista saatiin vasta 1875, jolloin Oscar
H e r t \v i g tutkiessaan merisiilin munia ja

,,siemeneliöitä" huomasi, että näitä oli pidettävä
soluina ja että s :lle siis on olennaista sukupuoli-

solujen tumien yhtyminen. V. 1878 S t r a s b u r-

g e r totesi, että myöskin kasvien s. on suku-
puolisolujen yhtymistä, ja tämän jälkeen kaikki
uudemmat tutkimukset ovat todentaneet, että

koko elollisessa luonnossa vallitsee suvullisessa

lisääntymisessä jonkinlainen yhtenäisyys.

Joskin s. -ilmiö varsinaiselta luonteeltaan on
kaikkialla luonnossa sama, on siinä kuitenkin
huomattavissa paljon eri vivahduksia. S :ta välit-

tävät solut voivat nim. olla hyvin erilaisia. Yksi-
soluisilla eliöillä tapaamme yleensä

alkuperäisimmän muodon, yhtyvät solut kun ovat

täysin samanlaiset (isogamia). Mutta jo

näillä tavataan ensi aiheet erilaistumiseen; esiin-

tyy nim. pieniä n. s. mikrogameetteja
ja isompia makrogameetteja. Edelliset,

jotka voivat olla hyvin pieniä, mutta samalla
ovat helposti liikkuvia, siirtyvät jälkimäisten,

tav. liikkumattomien makrogameettien luokse ja

yhtyvät niihin, joten syntyy uusi yksilö (a n i s o-

gamia). Lisäksi esiintyy yksisoluisilla vielä

yksi s.-muoto, n. s. konjugatsioni, jossa

molemmat solut ovat yhtä suuret ja yhtyvät vain
lyhyeksi ajaksi sitten taas erotakseen. Tällöin

tapahtuu kuitenkin erinäisten ainesten vaihto,

josta tarkemmin myöhemmin. Eron tapahduttua
lisääntyminen jatkuu yksinkertaisen kahtiajaon
kautta, kunnes jakojen jatkuttua jonkun aikaa
konjugatsioni taas käy välttämättömäksi.

Täydellisesti samalla lailla kuin yksisoluisilla

eliöillä edellä on mainittu sukupuolisolujen eri-

laistumisen vähitellen kehittyvän aktiivisen koiras-

solumuodon ja passiivisen, ravintorikkaan naaras-

solutyypin syntymiseen, huomataan asianlaidan

olevan m o n i s o 1 u i s t e n keskuudessa. Erityi-

sesti levien ryhmässä on sarja väliasteita, jotka

selvästi osoittavat, miten työnjaonperiaate vähi-

tellen on sukupuolisolujen kesken toteutunut.

Alhaisimmilla muodoilla, jotka kuuluvat sini- ja

viherleviin, tavataan vielä isogamia, ja niiden

yhtyvät parveilusolut ovat täydellisesti samaa
tyyppiä. Ensi askel erilaistumiseen on kahden
erikokoisen parveilusolutyypin kehittyminen

;

molemmat ovat kuitenkin vielä liikkuvia (Cutle-

riacece). Toisilla (esim. Etidorina) suuruusero yhä
lisääntyy siten, että iso naarasgameetti kasvaa
ja kokoaa lisää vararavintoa, menettää liikunto-

elimensä, värekarvat, flagellit, ja kehittyy siten

todelliseksi munaksi, joka passiivisesti odottaa

koirasgameetin tuloa (o'ogamia). Tässä ta-

pauksessa munasolu siis jo on saanut tehtäväk-

seen pitää huolta nuoren yksilön ravitsemisesta,

niinkauan kuin tämä ei vielä itse kykene hank-

kimaan ravintoa; mutta runsas ravintoaineen,

keltuaisen, kokoaminen on tapahtunut solun lii-

kuntokyvyn kustannuksella. Tämä puute korvau-

tuu kuitenkin siten, että koirassukupuolisolut

ovat kehittyneet siittiöiksi, s p e r m a t o z o i-

d e i k s i, kuten kasvien liikkuvia koirassuku-

puolisoluja nimitetään. Siittiöistä on hävinnyt

kaikki liikanainen plasma, joten niiden koko on

pienentynyt ja liikuntokyky voinut vastaavasti

suurentua. Niiden pääosat ovat pää (solutuma)

ja pitkäksi „pyrstöksi" muodostunut plasma, ja

niitä syntyy paljon runsaammin kuin suuria

munasoluja. Kasveilla siittiöitä on verraten har-

voissa ryhmissä (levillä, saniaisilla, eräillä paljas-

siemenisillä). Korkeampien kasvien koirassuku-

puolisolut, siitepöly hiukkaset, sensijaan

ovat säilyttäneet tavallisen solumuodon, ja kun
niiltä puuttuu liikuntokyky, täytyy niiden passiivi-

sesti tuulen, hyönteisten y. m. välityksellä joutua

emin luotille ja sieltä lopuksi itse munasoluun
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(vrt. Pöly yty s, Siitepöly ja Siemen-
aihe). Eläimillä sensijaan on äärimäisen pie-

net ja vilkasliikkeiset siittiöt, spermat o-

z o o i t, jotka aktiivisesti tunkeutuvat muna-
solun luokse. Huippuunsa työnjako on kehitty-

nyt linnuilla ja matelijoilla, joiden munasolut
— se, mitä tavallisessa puheessa nimitämme kel-

tuaiseksi — ovat eläinkunnan suurimmat tunne-
tut solut, kun taas siittiöt kuuluvat kaikkein
pienimpiin soluihin (esim. ihmisen siittiön

pään pituus on vain 0,oos-0,oo5 mm).
Koska itse s.-tapahtuman ja sen luonteen oikea

ymmärtäminen edellyttää sukupuolisolujen kehi-

tyksen ja kypsymisen tuntemusta, teemme aluksi

selkoa tästä.

Jo hyvin aikaisin, usein kaikkein ensimäisten
hedelmöittyneessä munasolussa tapahtuvien solu-

jakojen aikana, voidaan tulevat sukupuolisolut
erottaa somaattisista, ruumiin varsinaisista ra-

kennussoluista. Näin on esim. laita eräillä kaksi-
siipisillä jo sillä asteella, jolloin eliö käsittää

vain 4-8 solua. Hankajalkaisilla taas on tule-

vien sukupuolisolujen alkulimassa erikoisia jyvä-

siä, jotka tekevät ne helposti tunnettaviksi.

Täten voidaan seurata koko sitä solusukupolvi-
sarjaa, joka hedelmöittyneestä munasolusta joh-

taa uuden yksilön siittiöihin t. munasoluihin.
Selvimpinä nämä suhteet kuitenkin esiintyvät

sisälmysloisena elävällä sukkulamadolla Ascaris
megalocephala univalens (kuva 1 taulussa Sii-
tos). Boveri totesi, että tämän madon hedel-

möittyneen munan 2 pitkää kromosomikiemuraa
ensi solujakautumisessa, kuten tav., jakautuvat
pitkittäin kahtia, siten että kumpikin tytärsolu

saa 2 kromosomikiemuraa. Mutta tytärsolujen
puolestaan valmistautuessa uuteen jakoon ne suh-

tautuvat eri lailla. Toisen jakautuessa samalla
tavalla kuin emosolu, hajoaa toisessa kromoso-
mien keskiosa pienemmiksi jyväsiksi (kuva 1, A,
ylempi solu), jotka sitten solun jakautuessa suh-
tautuvat kuten itsenäiset kromosomit ja jakau-
tuvat pitkittäin kahtia, kun taas kromosomien
nuijamaiset kärkiosat pysyvät erillään tästä

jaosta, jääden solulimaan ja mielivaltaisesti

jakautuen tytärsolujen kesken hävitäkseen lopuksi
solulimaan (kuva 1, B, ylempi solu). 4-soluasteella

(kuva 1, C) on siten kahdella solulla edelleen

aluksi 2 pitkää kromosomia, kuten tumien muo-
dosta käy selville, kahdella toisella taas suuri
joukko pieniä kromosomeja, samalla kuin tumasta
on työntynyt pois osa kromatiinia. Kaksi viime-
main. solua ja kaikki niiden jälkeläiset säilyt-

tävät edelleen muuttumattomina pienet jyväs-
kromosominsa, jotka jakautuvat pitkittäin. Ensin-
main. soluista taas toisessa tapahtuu edellä-

selitetty kromatiinidiminutsioni. toi-

nen taas säilyttää molemmat pitkät kromosomi-
kiemuransa (kuva 1, D). Tämä ilmiö toistuu
sitten jälleen molempien kaksikromosomisten
tytärsolujen suhteen seur. sukupolvissa kaikkiaan
4 kertaa, kunnes lopuksi syntyy 32 -olua, joista

:51 : 1 1 li on lukuisia pieniä kromosomeja. 1 :llä vain
2 pitkitä nauhakromosomia. Viimemain. solu on
kaikkien tulevien siittiö- t. munasolujen lähtö-

kohta, kun taas muista 31 solusta jatkuvien
jakautumisien kautta syntyvät ruumiin somaat-
tiset solut. — Edelläesitetyn tapaisia suhteita

tunnetaan sangen lukuisista selkärangattomista,
selkärankaisilla taas ei vleensä voida huomata

..iturataa", joka olisi selvä ensimäisiin jakautu-
missoluihin saakka, joskin niilläkin jo verraten
aikaisin voidaan erottaa sukupuolisolut somaatti-
sista soluista.

Keksintö, että sukupuolisolut ja somaattiset
solut erilaistuvat jo munan ensimäisessä jakau-
tumisessa ja ovat jossakin määrin itsenäisiä

sekä että itusolut muodostavat jatkuvan solu-

sarjan, n. s. ituradan, on edistänyt monien vai-

keasti käsitettävien kysymysten selvitystä pe-

rinnöllisyystutkimuksen alalla ja antanut hyvää
tukea Weismannin ituplasmateorialle (vrt. P e-

rinnöllisyys, palsta 406)

.

Sukupuolisolujen seur. kehitystä ja niiden lo-

pullista kypsymistä, gametogeneesiä, on
tutkittu perusteellisesti sekä eläimillä että kas-

veilla, ja sen pääpiirteet näyttävät olevan joten-

kin samanlaiset kaikilla eliöillä.

Seuraamme aluksi siittiöiden kypsymistä,
spermatogeneesiä. Nuorissa siittiörauha-

sissa 1. kiveksissä on yksinomaan spermat o-

gonioita, jotka lisääntyvät jakautumalla, jol-

loin niissä aina säilyy alkuperäinen kromosomi-
lukumäärä, mikä riippuu siitä, että kromosomit
n. s. ekvatsionijaon kautta matemaatti-
sen tarkasti jakautuvat pitkittäin kahtia. Tä-
män lisääntymisajanjakson viimeisen jaon jäl-

keen solut, joita nyt nimitetään spermat o-

cyteiksi, joutuvat n. s. kasvuas teelle,
tärkeiden muodostelujen alaisiksi. Ensiksikin
oekä tuman että plasman ainesmäärä lisääntyy,

ja toiseksi tapahtuu kromosomeissa tärkeitä

muutoksia. Ne tulevat aluksi epäselvemmiksi ja

kokoontuvat sitten keräksi tai möhkäleeksi tu-

man keton luo samalla kuin tuman muu sisällys

muuttuu kirkkaaksi ja läpikuultavaksi. Tämän
n. s. s y n a p s i s-asteen jälkeen koko solu kas-

vaa edelleen ja kromosomit tulevat pian jälleen

selvästi näkyviksi, tav. toisenmuotoisina kuin en-

nen ja yleensä vähentyneinä puoleen spermato-
gonioissa tavattavasta lukumäärästä. Ascaris me-
galocephala bivalens-\a,ji\\a. on niitä spermatogo-
nioissa 4, mutta spermatocyteissä ne liittyvät pa-

rittain toisiinsa, ja kun samalla pitkittäisjakau-
tuminen tulee näkyväksi, esiintyvät ne kahtena
ryhmänä, n. s. tetradeina, joissa näennäi-
sesti on 4 kromosomi-elementtiä kussakin. Tet-

radien kokoumus on Ascariksella erittäin selvä

(kuva 2 taulussa), mutta toisilla muodoilla tet-

radit voivat, jos pitkittäisjakoa ei tapahdu, tulla

8 :n-muotoisiksi, n. s. d y a d e i k s i, siten osoit-

taen, että ne ovat syntyneet kahden spermato-
poniokromosomin konjugatsionin kautta. Tär-
keintä on siis, että kromosomit nyt esiintyvät

ulkonaisesti reduseerautuneina puoleen alkuperäi-

sestä lukumäärästään, mutta todellisuudessa vain
yhtyneinä bivalenttisiksi (kaksois-) kro-

mosomeiksi. Tämä kromosomien konjugatsioni

näyttää voivan tapahtua eri tavoin, joita ta-

poja kirjallisuudessa on innokkaasti käsitelty.

Pääpaino on kuitenkin pantava siihen, että nyt

(S.H.) Kromosomien ekratsionijako (A) ja reduktsioni-
jako (Ii) kaavamaisesti.



Siitos.

(S.H.) Kuva 1. Asearis megaloeephala univalens madon hedelmöitetyn munasolun ensimäiset vakoutumisasteet ja

kromatiinidiminutsioni.

//

(S.H.) Kuva 4. Napahiukkasien syntyminen (näkyvät munan pinnalla

asteilla III-IV) ja siitos (asteella I tunkeutuu siittiö juuri munaan) As-

caris megaloeephala btealensilla.
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(S.H.) Kuva 2. Ku Ime Asmns megaloeephala biva-

lensm spermatocytitumaa valmistumassa jakoon.

III-asteella on kroraosomikonjugatsioni tapahtunut ja

2 tetradia syntynyt.

(S.H.) Kuva 3. Neljän spermatidin (UI) syntymi-

nen yhdestä spermatocytistä (1) Ascaris megaloeephala

btvaZensilla.

(S.H.) Kuva 5. Siittiön (A) tunkeutuminen munasoluun ja yhtymi-
nen munasolun tumaan (H, I) eräällä merisiilillä.

(S.H i
Kuva li. I. Uinui martagoniD siitos (A) jasiite-

putki (lii. .jossa -i hedelmöittävää tumaa (g); tarkem-
mat kuvaselitykset tekstissä.
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seur. kahdesta kypsymisjaosta ensimäisessä esiin-

tyy kaksoiskromosomeja, jotka yleensä jo nyt siir-

tyvät erilleen niin, että kumpikin tytärsolu saa

yhden yksinkertaisen kromosomin (redukt-
s ioni jako, B kuvassa palstalla 1268). Toisessa

kypsymisjaossa kromosomit useimmiten jakautu-

vat pitkittäin jo aikaisemmin näkyvää vakoa pit-

kin (ekvatsionijako, A kuvassa palstalla

1268), ja siten jokainen syntyneistä neljästä

spermatidistä saa osansa spermatocytin
tetradeista (kuva 3 taulussa). On itsestään sel-

vää, että riippuu tetradien asennosta ensimäisessä
kypsymisjaossa, tuleeko tästä reduktsionijako.

jossa kaikki kromosomit erkanevat toisistaan, ja

seuraavasta ekvatsionijako tavallisine kromoso-
mien pitkittäisjakautumisineen (ks. tekstikuvia

edellä ja taulukuvia 1-3), vai käykö päinvastoin.

Kypsymisjakojen kautta syntyneet 4 spermatidia
ovat vielä tavallisen solun muotoisia, mutta läpi-

käyvät sittemmin muodonvaihdoksen saaden siit-

tiöiden tyypillisen muodon.
Munasolujen syntymisessä, ovogeneesiss ä.

tapaamme nuoressa munarauhasessa, ova-
r i o s s a, täydellisesti edellä selitettyä vastaavat
ilmiöt. Ensiksi on lisääntymiskausi, jolloin o v o-

goniot lukuisien perättäisten jakojen kautta
lisääntyvät lukumäärältään. Sitten seuraa sy-

napsisaste, jonka jälkeen nuori ovocyti
alkaa kasvaa. Kasvukausi on ovocytillä paljon

pitempi kuin spermatocytillä. mikä riippuu

siitä, että munasoluun kerääntyy ravintoa suun-
nattoman paljon enemmän. Sitten myöskin täällä

syntyy tetradeja, joiden lukumäärä on puolet

ovogonioiden kromosomien lukumäärästä. Koko-
naiset kromosomit erkanevat toisistaan tav. en-

simäisessä kypsymisjaossa, joten tämä on re-

duktsionijaon luonteinen. Toisessa jaossa sitä-

vastoin kromosomit jakautuvat pitkittäin kah-
tia pitkittäisvakoa seuraten, tämä jako on siis

ekvatsionijako. Eroavaisuus spermatocytijakoon
verrattuna on siinä, että ovocyti n runsas ra-

vinto on tunkenut solutuman ja sitä ympäröivän
plasman solun reunaosaan, josta taas on ollut

suoranaisena seurauksena, että molemmat tytär-

solut jaossa muodostuvat hyvin erikokoisiksi.

Ensimäisestä kypsymisjaosta on siten tuloksena
toisen asteen ovocyti ja pieni solu, joka on saa-

nut nimen napahiukkanen 1. -solu (kuva
4, III taulussa). Toisen asteen ovocyti ja ensi-

mäinen napahiukkanen jakautuvat tämän jäl-

keen useimmiten yhtaikaa, joten, samaten kuin
spermatogeneesissä, syntyy 4 solua. Näistä kui-

tenkin kolme on napahiukkasia 1. aboratiivi-
sia munia, neljäs sitävastoin ovi di (kuva 4,

IV ja V taulussa). Kaikilla niillä on vähenty-
nyt luku kromosomeja, mutta samalla kuin edel-

liset pian tuhoutuvat, on ovidin tuma nyt val-

mis yhtymään siittiön tumaan.
Kaavakuva seur. palstalla osoittaa havainnolli-

sesti ovo- ja spermatogeneesin parallelismin ja
samalla erilaisuudet, nim. keltuaisen (vitellus)

tavattoman kokoontumisen munaan ja siitä riip-

puvan omituisuuden kypsymisjaoissa, joiden tu-

loksena nytkin on 4 solua, nim. yksi kehitys-

kykyinen munasolu ja 3 aboratiivista munaa.
Gametogeneesin tärkein vaihe on epäilemättä

kromosomien lukumäärän vähennys, reduktsioni,

sillä täten estyy kromosomien lukumäärän kaksin-
kertaistuminen jokaisessa uudessa siitoksen kautta

M
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(S.H.) Spermatogeneesi (A) ja ovogeneesi (B) kaavamaisesti.
Vaakasuorat viivat rajoittavat eri kehitysvaiheita: ylinnä
lisääntymisaste, keskellä kasvuaste, alinna kypsymisaste,
johtaen toiselta puolen 4 spermatidin f/, 3, 3, 4). toiselta,

puolen kypsän munasolun (ei3) ja 3 aboratiivisen munan
(pz-, 3, 4) syntymiseen. I, II ja III osoittavat vastaavia
sukupolvia siittiöiden ja munasolun synnyssä; ei1 kypsymä-
tön, ei3 kypsä munasolu: pz1 ensimäinen, pz" toinen napa-

hiukkanen.

syntyneessä sukupolvessa, kuten kävisi, ellei siitok-

sen edellä tapahtuisi reduktsionia. Eläinruumiin
kaikissa somaattisissa soluissa ja sitäpaitsi sper-

matogonioissa ja ovogonioissa on siis diploi-
d i n e n kromosomilukumäärä, kypsissä suku-
puolisoluissa taas haploidinen.

Kasveilla, etenkin alemmilla, diploidisten ja

haploidisten solujen suhde on sangen erilainen,

usein voidaan niillä näet erottaa kaksi vuorotte-

levaa sukupolvea, joista toinen on haploidinen,

toinen diploidinen. Kun jonkun saniaisen siittiö

hedelmöittää saman lajin munasolun, on tuloksena
kasvi, n. s. sporofyytti, jolla kaikissa soluissaan

on diploidinen kromosomimäärä, joka siis on
diplontti. Tämän kehittäessä itiöitä tapah-
tuu kuitenkin näiden muodostuessa reduktsioni-

jako, täysin analoginen eläimillä selitetyn kanssa,

ja itiö saa haploidisen määrän kromosomeja.
Itiöstä kasvavan pienen alkeisvarsikon kaikissa

soluissa, siittiöt ja munasolut mukaanluettuina,
on siis haploidinen kromosomimäärä, alkeisvar-

sikko on haplontti. Saniaisilla siis haploidi-

nen ja diploidinen sukupolvi vuorottelevat ja

kumpikin on itsenäinen organismi. Muissa kasvi-

ryhmissä suhde voi olla aivan toisenlainen.

Niinpä esim. sammalilla diplontti, itiöpesäke pe-

rineen, elää loisena haplontin, itse sammalkasvin
pinnassa. Siemenkasveilla taas asianlaita on
päinvastoin, yhä surkastuva haplontti loisii dip-

lontilla. Eläimillä, kuten sanottu, haplontti ra-

joittuu itse sukupuolisoluihin, mikäli yleensä on

mahdollista asettaa molempia sukupolvia vas-

takkain.

Myöskin yksisoluisten eliöiden eri s.-tapojen

edellä käy erinäisiä valmistusprosesseja, joissa

ilmenee merkittävä yhdenmukaisuus edellä seli-

tettyjen kypsymisjakojen ja niissä tapahtuvan
kroinosomireduktsionin kanssa. Edellämainitussa
konjugatsionissa ripsilikoeläimillä jakautuu mo-
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lempien yksilöiden n. s. sukupuoli- 1. sivutunia

(micronucleus) kahden toistaan seuraavan jaon

kautta 4 tumaksi, kuten oli laita myös monisoluis-

ten gametogeneesissä. Näistä neljästä tumasta
liukenee 3 alkulimaan, ja ne ovat siis verratta-

vissa edellämainittuihin 3 napahiukkaseen,' kun
taas neljäs, jonka katsotaan vastaavan kypsää
munaa, jälleen jakautuu ja siten muodostaa yh-

den paikallaan pysyvän, statsionäärin, ja yhden
„vaellustuman". Molempien yksilöiden vaellus-

tumat vaihtavat tämän jälkeen paikkaa ja yh-

tyvät toisen yksilön paikallaan pysyvään tu-

maan. Samantapaisia, vaikka erivivahteisia kyp-

symisilmiöitä tunnetaan sangen lukuisista muis-

takin alkueläimistä.

Kromosomien tehtävää itse s:ssa ja tämän esi-

asteita on tutkittu perinpohjin, osaksi koska kro-

mosomit esiintyvät erittäin selvinä jos soluja kä-

sitellään määrätyillä fikseeraus- ja värjäysnes-

teillä, osaksi koska kromosomeilla on katsottu

olevan hyvin suuri merkitys periytymisilmiöissä

ja arveltu niiden olevan varsinaisia perinnölli-

&5Ö U

(S.H.) Erään puolisiipisen (Anasa tristis) kromosomit; c ovo-
goniaalinen kromosomiryhmä, d samat kromosomit parittain

järjestettyinä.

syysaineksen kantajia. Erisuuruisilla kromoso-
meilla varustettujen muotojen tarkka tutkimus
on osoittanut, että diploidisissa soluissa esiin-

tyy jokainen suuruusluokka parittaisena. Lukuis-
ten puolisiipisten (ks. edellä olevaa kuvaa) ja

suorasiipisten kromosomit on siten voitu järjestää

parittain, ja eräillä kasveilla, esim. liljakasvilla

^- Galtonia, on asianlaita selvästi

/-£ ;?~>- samoin (ks. viereistä kuvaa).
>'' :

5gy f/^t^-^y Gametogeneesissä homologiset

kromosomit yhtyvät 1. konju-
jT^fe^ geeraavat keskenään synapsis-

c^^>,^V^>!><Tl> asteella tai heti senjälkeen
"*

:
: v"^"

" ja eroavat sitten taas redukt-

(S.H.) Nuori' solu Gal- sionijaossa, niin että jokai-

toniacandienns\a juuren nen gameetti saa yksin-
kärjen poikkileikkauk- kertaisen kromosomimäärän.
sesta: kromosomit pa- , , ... ,

rittain järjestyneinä. S:ssa kromosomiryhmat taas

tulevat yhteen, lukumäärä
tulee siis jälleen täydeksi, kaksinkertaiseksi.

Tästä on tehty se johtopäätös, että diploidisen

solun toinen kromosomiryhmä polveutuu isästä,

toinen äidistä, ja että siis konjugatsionissa aina
yksi homologinen äidinpuolinen ja isänpuolinen
kromosomi liittyy yhteen, konjugeeraa, sitten

taas reduktsionijaossa erotakseen. Eron tapah-

tuessa ei kuitenkaan kaikkien isänpuolisten

kromosomien tarvitse joutua toiseen tytärsoluun
ja kaikkien äidinpuolisten toiseen, vaan ne voi-

vat jakautua monella eri tavalla. Tällä hyvin
perustellulla hypoteesilla on ollut mitä suurin
merkitys Mendelin säännön mukaisien n. s. seka-

sikiöjakojen selittämiseen nähden (ks. Perin-
nöllisyys, palsta 410).

Jotta s. voisi tapahtua, on tietysti välttämä-
töntä, että koiras- ja naarassukupuolisolut ta-

valla tai toisella tulevat toistensa yhteyteen. Tuu-

len ja hyönteisten tehtävästä korkeampiin kas-

veihin nähden tässä suhteessa on jo ollut puhe.

Vedessä elävien alempien kasvien ja hyvin lukuis-

ten vesieläinten sukupuolisolut joutuvat yksin-
kertaisesti veteen ja liikkuvat koiraspuoliset solut

„etsivät" munasolut ja tunkeutuvat niihin. Näin
on esim. laita niinkin korkealle kehittyneiden
eläinten kuin luukalojen ja useimpain sammakko-
eläinten, joskin viimemainituilla usein esiintyy
parittelua läheneviä menettelytapoja siittiöiden

ja munasolujen yhtymisen helpottamiseksi. Hai-
kaloilla ja valailla taas s. tapahtuu eläimen ruu-
miissa, joten koiraan täytyy johtaa siittiöt naa-
raan sukupuolielimistöön. Tällainen s., jonka
edellä täytyy tapahtua parittelu, kopula-
t s i o n i, esiintyy kaikilla maaeläimillä, esim.

nilviäisillä, hyönteisillä, matelijoilla, linnuilla ja
nisäkkäillä.

S.-tapahtuma on tietysti suoranaisesti havait-
tavissa vain milloin se tapahtuu vapaasti ve-

dessä. Näin on laita esim. merisiileillä, joi-

den koko s.-tapahtumaa voidaan seurata mikro-
skoopissa, kun munasoluja ja siittiöitä asetetaan
yhteen kellolasille. Munat ovat pieniä ja hyvin
läpikuultavia, siis erittäin sopivia yksityiskohtai-

sesti tutkittaviksi. Siittiöt ovat tavallista tyyp-
piä, .niissä erotetaan siis pää, keskikappale ja

pitkä pyrstö. Veteen jouduttuaan ne alkavat heti

väsymättä uiskennella edestakaisin. Jos ne täl-

löin joutuvat samaan lajiin kuuluvan hedelmöit-
tämättömän munasolun luokse, vetää tämä niitä

voimakkaasti puoleensa ja ne kokoontuvat suurin
joukoin sen ympärille koettaen kilvan tunkeutua
siihen. Heti kun joku siittiö päänsä kärjellä

koskettaa munaan, reageeraa tämä vuorostaan
ja muodostaa n. s. vastaanottokukkulan (nysty-

rän) (saks. Empfängnishugel), siten helpottaen

siittiön tunkeutumista sisään (kuva 5 taulussa).

Tämän varsinaisesti alkaessa muna saa ympäril-
leen n. s. s.-kalvon, jonka tehtävänä on estää

useampien siittiöiden tunkeutumista munaan. Se
näyttää nim. olevan vähemmän toivottavaa päät-

täen erinäisistä seikoista, joiden tarkoitus on
estää tällainen polyspermia. Jos nim. useita

siittiöitä yhtaikaa joutuisi munasolun tuman luo

ja yhtyisi siihen, johtaisi tämä erilaisiin epä-

muodostumiin (ks. muuten Polyspermia).
Merisiileillä vain siittiön pää ja keskiosa tun-

keutuu munaan, pyrstö jää ulkopuolelle (kuva 5

taulussa). Toisissa tapauksissa taas voidaan
hedelmöitetyssä munassa vielä jonkun aikaa sel-

västi huomata koko siittiö pyrstöineen. Heti

kun pää on munan sisässä, esiintyy omituinen
säteilyilmiö siittiön keskikappaletta vastaavan
osan ympärillä (kuva 5). Säteily johtuu keski-

kappaleessa sijaitsevista n. s. keskusjyväsistä,

centrosomeista, joilla eläinten solujakau-

tumisissa on erittäin tärkeä tehtävä. Munasolun
centrosomit ovat nim. yleensä kypsymisjaoissa
hävinneet ja korvautuvat nyt siittiön centro-

someilla. Aluksi kiinteä siittiötuma imee nes-

tettä munan runsaasta alkulimasta ja kasvaa
siten kokoa, kunnes se saavuttaa saman koon
kuin munasolu eikä enää ole siitä erotettavissa

(kuva 4). Merisiileillä ei kuitenkaan käy näin,

vaan molempien sukupuolisolujen yhtyminen ta-

pahtuu aikaisemmin (kuva 5). Molempien tumien
varsinaista yhteensulautumista ei kuitenkaan kos-

kaan tapahdu, ja eräissä tapauksissa tumat säi-
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lyttävät ulkonaisestakin jonkinmoisen itsenäisyy-

den. Niissäkin tapauksissa, jolloin näennäisesti

syntyy yhtenäinen tuma, voivat kromosomit kui-

tenkin lukuisissa jaoissa esiintyä kahtena hyvin
erottuvana ryhmänä, joista toinen polveutuu

munatumasta, toinen siittiötumasta. Tämä g o n o-

meriä ei ole harvinaista hankajalkaisilla,

muissa ryhmissä sitä sensijaan ei ole huomattu.
Tarvinnee tuskin huomauttaa, että s. monessa

tapauksessa voi olla sangen poikkeava edellä

selitetystä. Erilaisuuksia voi aiheuttaa jo munien
ja siittiöiden vaihteleva rakenne. Lukuisissa mu-
nissa on kuori, ja tässä täytyy siittiöiden sisään-

päästämiseksi olla yksi tai useampia aukkoja,

siitereikiä (mikropyle). Siittiö puolestaan

on usein varustettu erityisellä läpäisylaitteella

(perforatorium), joka helpottaa tunkeutumista
munaan. Toisilla eläimillä taas munaa ympäröi-
vät kalvot ja kuori muodostuvat vasta s:n jäl-

keen, niin esim. matelijoilla ja linnuilla, joilla

s. tapahtuu munajohtimien ylimmässä osassa,

minne siittiöt ovat kulkeneet, kun taas munan
valkuaiskerros ja kuori syntyvät alempana.
Myöskin aika, jolloin siittiö tunkeutuu munaan,
on sangen erilainen; eräillä lajeilla tämä tapah-

tuu jo munasolun valmistuessa ensimaiseen kyp-

symisjakautumiseen {Ascaris, kuvat 1 ja 4 tau-

lussa), toisilla taas vasta sitten kuin molemmat
napahiukkaset ovat erottuneet ulos solusta (meri-

siilit, kuva 5 taulussa).

Siemenkasvien s :ta on vielä kosketeltava, siinä

kun ilmenee eräitä omituisia ja mieltäkiinnittä-

viä piirteitä. — Kuten jo mainittiin, syntyvät
siemenkasvien siitepölyhiukkaset samantapaisesti

kuin eläinten siittiöt siitepölyhiukkasten emo-
solun kahden toisiaan seuraavan jaon kautta.

Näistä on toinen reduktsioni-, toinen ekvatsioni-

jako. Jokaisesta emosolusta syntyy näinollen

4 siitepölyhiukkasta. Samankaltaisia kypsymis-
jakoja esiintyy myös alkiorakossa (kuva 6 A
taulussa) sijaitsevan munasolun kehityksessä.

Lähinnä munasolua on 2 apu- 1. synergidisolua

(si ja S2), vastakkaisessa päässä alkiorakkoa taas

3 antipodisolua (a). Lisäksi on alkiorakossa vielä

2 napasolua, jotka yhtyvät ja muodostavat sekun-

däärisen alkiorakko- 1. keskituman (ek). Siite-

pölyhiukkasen jouduttua luotille, se ,,itää", s. o.

siitä kasvaa alkiorakkoon siiteputki (ks. S i e-

menaihe). Siiteputken päässä on surkastuva
vegetatiivinen tuma (kuva 6 B, k) ja kaksi gene-

ratiivista, hedelmöittävää tumaa (g), jotka kaikki
ovat syntyneet alkuperäisen tumaa jakautumi-
sesta. Näistä hedelmöittävistä tumista toinen

(kuva 6 A, spx) yhtyy munasolun (ov) tumaan,
toinen (spz) sitävastoin keskitumaan (ek). Edel-

linen tumien yhtyminen on perustana uudelle

yksilölle, jälkimäinen, oikeastaan siis kolme
tumaa käsittävä yhtymä, on alkuna sisävalkuai-

sen, endospermin syntymiseen. Tällä N a v a-

sinin ja Guygnardin tutkimusten kautta
selville saadulla, useilla koppisiemenisillä esiin-

tyvällä kaksois-s :11a on ollut erittäin suuri teo-

reettinen merkitys, koska se loi valoa siihen

aikaisemmin arvoitukselliseen ilmiöön, että vie-

raan siitepölyn välittämän s:n jälkeen kehitty-

vässä siemenessäkin jo esiintyy ominai-

suuksia, jotka ovat peräisin siitepölyä antaneesta
kasvista. Näitä ominaisuuksia esiintyy etenkin

sisävalkuaisen värissä ja kem. kokoumuksessa,

mutta koska sisävalkuainen on ennenmainitun
tumien yhtymisen tulos, näyttää aivan luonnolli-

selta, että se saa vaikutteita siiteputken tuman
siihen tuomista aiheista. Jos nämä ovat vallitse-

via keskitumaan sisältyvien suhteen, on itses-

tään selvää, että viimemainitut eivät pääse näky-
viin.

Jotta uusi yksilö voisi syntyä, vaaditaan siis

sangen paljon edellytyksiä. Jos on kysymys eläi-

mestä, jonka s. tapahtuu naaraseläimen ruumiissa,
vaaditaan: 1) että molemmilla sukupuolilla on
ui in suuri vetovoima toisiinsa, että tapahtuu
parittelu (paritteluaffiniteetti); 2) täy
tyv yhteenjoutuneiden sukupuolisolujen vetää toi-

siaan puoleensa niin voimakkaasti, että niiden
tumat yhtyvät (seksuaaliaffiniteetti);
3) täytyy lisäksi siittiön mukana tulleiden

kromosomien olla sopusoinnussa munasolun
kromosomien ja alkuliman kanssa, niin että

ensinnäkin solunjakautumisilmiö ja sitten itse

elimien muodostuminen tapahtuu säännöllisesti

(fysiologinen affiniteetti) ja 4) täy-

tyy lopuksi, jotta siten syntynyt eliö olisi

lisääntymiskykyinen, sen sukupuolisolujen kromo-
somien konjugeerata, niin että kromosomien luku-

määrässä tapahtuu reduktsioni ennen sukupuoli-
solujen syntymistä (kromosomiaffini-
teetti). Voimme siis pitää tätä kromosomien
konjugatsionia s.-ilmiön viimeisenä, hyvin myö-
hästyneenä vaiheena, sillä vasta siinä tapahtuu
isänpuolisten ja äidinpuolisten kromosomien ja

niiden perinnöllisyystekijäin yhdistyminen ja

sekaantuminen.
Eri eläinryhmissä suoritetut risteytyskokeet

ovat osoittaneet, että seksuaali- ja parittelu-

affiniteetti ovat suhteellisesti yleiset hyvin läheis-

ten eri lajien kesken, ja että fysiologinen affini-

teetti, joskin paljon harvinaisemmin, kuitenkin
myös monessa tapauksessa voi olla olemassa. Sitä-

vastoin näyttää kromosomiaffiniteetti olevan
hyvin harvinainen, mikä on sopusoinnussa sen

vanhastaan tunnetun kokemuksen kanssa, että

sekasikiöt voimakkaasta somaattisesta kehityk-

sestään huolimatta kuitenkin yleensä ovat hedel-

mättömiä. Tämä ilmiö saa nim. suurimmalla
todennäköisyydellä selityksensä juuri s:ssa yh-

teenjoutuneiden vieraslajisten kromosomien väli-

sen kromosomiaffiniteetin puutteesta. Että näin

on laita lukuisilla perhossekasikiöillä, on voitu

osoittaa näiden sukupuolisoluja tutkimalla, ja

monet asianhaarat viittaavat siihen, että lintu-

jen risteytystuloksissa ilmenee sama epäsään-

nöllisyys.

Edellä mainittiin jo, että isän ja äidin puo-

lelta polveutuvat kromosomiryhmät hedelmöitty-

neessä munasolussa ja yleensä kaikissa, soluissa,

joissa on diploidinen kromosomimäärä, ovat

ekvivalentteja, ja että niissä lisäksi on täydelli-

nen ,,varasto" lajin kaikkia perinnöllisiä aiheita.

Tämä on kokeellisesti voitu täydellisesti osoittaa.

Jo partenogeneettiset munat viittaavat siihen.

että ainakin munasolun kromosomit edustavat

täydellistä ,,varastoa" lajin kaikkien periytyvien

ominaisuuksien aiheita. Koska kuitenkin myö-
hemmissä tutkimuksissa kävi selville, että eräissä

partenogeneettisissä munissa ei tapahdu redukt-

sionia, joten niissä siis oikeastaan on diploidinen

kromosomimäärä, menettivät mainitut tapaukset

todistusvoimansa. Mutta pian sen jälkeen tehtiin
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se käänteentekevä havainto, että merisiilien

munat, jotka luonnossa eivät koskaan kehity

partenogeneettisesti, voitiin kem. tai mekaani-
silla ärsykkeillä saada kehittymään ilman s :ta.

Eikä niistä kehittynyt vain toukkia, vaan
täysikasvuisia yksilöltäkin, joilla oli haploidinen

kromosomimäärä. Lisäksi B o v e r i'n onnistui

saada siittiöitä tunkeutumaan tumattomiin muna-
solun kappaleihin ja niissä jatkuvin jakautumi-
sin synnyttämään toukkia, jotka ulkopuolisesti

olivat, kuten partenogeneettiset toukat, säännöl-

lisiä, mutta joilla näiden tavoin oli soluissaan

vähentynyt kromosomimäärä. Näillä kokeilla oli

siis varmasti todistettu, että yksinkertainen 1.

haploidinen kromosomiryhmä sisältää kaikki la-

jille ominaiset perinnölliset aiheet ja että kaikki
säännönmukaisen s:n kautta syntyneet yksilöt

oikeastaan ovat jonkinlaisia kaksoiseliöitä.

Mikä on siis oikeastaan lopulta s:n olemus?
Miksi on munilla vain verraten harvoin kyky
kehittyä ilman edelläkäypää s:ta, ja mitä hyötyä
voi lajille tuottaa munan edelleenkehittymiskyvyn
häviäminen? Millä tavoin siittiö voi antaa mu-
nalle sysäyksen kehittyä? Nämä kysymykset vaa-

tivat vastausta, mutta sitä ei ole helppo antaa,

ja sitä on etsitty ja etsitään edelleen eri tahoilla.

Koska munasolun kehittyminen yleensä alkaa

heti siittiön siihen tunkeuduttua, on s:ta tah-

dottu käsittää nuorennus- ja kehitykseenkiihoit-

tamisilmiöksi. Tämä mielipide sai voimakasta
tukea, kun huomattiin, että solunjakautumisessa
niin tärkeät eentrosomit ovat kypsässä munassa
hävinneet ja siittiön mukana jälleen joutuvat

sinne. Verrattiin tämän johdosta munaa kelloon,

josta vain vieteri puuttui, ja samoinkuin viete-

rin paikoilleen ja vireeseen pano saa kellon käyn-
tiin, samoin ajateltiin myös siittiön aiheuttavan
munan kehityksen. Tätä käsitystä, joka panee
pääpainon centrosomien tuomiseen munaan, tuki-

vat vielä lukuisat kokeet, joissa koetettiin munan
kemiallisella, lämpö- tai mekaanisilla ärsytyksillä

korvata siittiö ja siten saada puhtaasti kemiallis-

fysikaalista tietä kehitys käyntiin. Kuten jo

mainittiin, osoittautuikin mahdolliseksi käyttä-

mällä erilaisia heikkoja suolaliuoksia saada
merisiilien kypsä, mutta hedelmöittämätön muna
kehittymään, mikä kehitys saattoi jatkua pluteus-

asteelle (Loeb), vieläpä täysikasvuiseksi saakka.
Niinkin korkealla kehitysasteella olevan eläimen
kuin sammakon munat voitiin pistämällä neu-
lalla saada kehittymään melkein muodonvaihdok-
sensa päättäneiksi toukiksi saakka. Tällaisten

kokeiden onnistuminen toi eräille biologeille

(Loeb etunenässä) aiheen asettua s.-probleemin
selitykseen nähden puhtaasti kemiallis-fysikaali-

selle kannalle, joten he pitivät siittiötä vain ka-
talysaattorina, kiihoittajana, jonka tehtävä oli

saattaa kehitystapahtuma käyntiin olematta itse

osallisena tai vaikuttamatta lopputuloksen laa-

tuun.

S :n selittäminen vain kehityksen kiihoitti-

meksi on kuitenkin yksipuolista, ja sen paikkansa-
pitämättömyys voidaan helposti osoittaa. Ensiksi-

kin voidaan sitä vastaan huomauttaa, että s :ta

ei läheskään aina heti seuraa kehitys, vaan että

päinvastoin sangen usein s :ta seuraa välittö-

mästi lepoaika. Vesikirppujen ja lehtikirvojen

partenogeneettiset munat kehittyvät hyvin no-

peasti, ja sukupolvi seuraa sukupolvea lakkaa-

matta. Hedelmöitetyt munat sitävastoin läpikäy-
vät s :n jälkeen pitkän lepokauden, jonka kulut-
tua vasta niiden kehitys alkaa. Kemiallisesti tai

mekaanisesti kehittymään saaduista, siis keino-
tekoisesti partenogeneettisista munista on syytä
vielä mainita, etteivät ne ole normaalisia ; niissä

on ainoastaan haploidinen kromosomimäärä, ne
tekevät yleensä verraten vähän elinvoimaisen
vaikutuksen ja kuolevat tav. jo varhaisilla ke-

hitysasteilla. Tärkein väite edellämainittua Loe-
bin y. m. käsitystä vastaan on kuitenkin, ettei se

lainkaan ota huomioon periytymisseikkoja. Jo
omasta kokemuksesta tietää jokainen ihminen,
että lapsi perii ominaisuutensa ei vain äidiltä,

vaan yhtä suuressa määrin isältään. Tämä
seikka on lukuisien ja järjestelmällisten sekä
kasvi- että eläinkokeiden avulla voitu varmasti
todeta. On siis ilmeistä, että siittiöllä paitsi teh-

tävätään antaa munalle virike kehitykseen on toi-

sena, kenties tärkeämpänä tehtävänä välittää isän
perinnöllisyysaiheita munaan, jossa ne sitten ke-

hittyvät rinnan äidin aiheiden kanssa. Edellä on
jo huomautettu, että nämä aiheet sijaitsevat etu-

sijassa solutumassa ja luultavasti sen kromoso-
meissa, ja vastoin edellämain. koulukuntaa on
senvuoksi tumien yhtyminen, siis kahden eri pe-

rinnöllisyysryhmän yhteenjoutuminen, tahdottu
katsoa s :lle olennaiseksi. Weismann, joka
lienee ensimäisenä esittänyt tämän mielipiteen

s:sta, on tästä jonkun verran erilaisten ainek-

sien sekaantumisesta s:ssa ottanut käytäntöön
termin a m p h i m i x i s. Että amphimixis on
hyödyllinen, niin, melkeinpä välttämätön ehto la-

jin säilymiselle, voitaneen tuskin kieltää. Useita
sukupolvia jatkunut itsesiitos tai yksinomainen
suvuton lisääntyminen johtaa nim. lajin degene-

ratsioniin, huononemiseen, ja lopulta häviöön.

Tämä on johdonmukaisilla ja kriitillisillä ko-

keilla todettu. Näyttää siis siltä, että vanha,
enemmän vaistomainen käsitys siitä, että liian

pitkälle menneen sisä- 1. suku-s:n huonontamaan
rotuun on välttämätöntä tuoda uutta verta, saisi

nykyaikaisesta tieteestä hyvää tukea, joskin

sisä-s:n, esim. serkkujen välisen avioliiton hait-

toja usein on suuressa määrin liioiteltu.

Jos siis amphimixis todella on tärkeä ehto la-

jin säilymiselle, voinemme saada selityksen siihen,

että munasolu on menettänyt kehityskykynsä
centrosomien häviämisen johdosta, juuri siitä,

että tämä menetys tekee amphimixiksen välttä-

mättömäksi ja siten estää lajin huonontumisen
sekä edistää sen säilvmistä olemisentaistelussa.

H. F-ey.

Siitoseläin on, vastakohtana käyttöeläimelle,

jokainen kotieläin, jota käytetään jälkeläisten

saantia varten eläinkannan lisäämiseksi ja pa-

rantamiseksi. S :t valitaan erikoisten periaat-

teiden mukaan tarkoitukseen soveltuvista van-

hemmista ja niitä ruokitaan, hoidetaan ja kas-

vatetaan noudattaen ennalta tarkoin määrättyä
suunnitelmaa, mikä riippuu siitä päämäärästä,

johon pyritään (maito-, liha-, työ-, villa- y. m.

eläinten tuotantoon, vrt. Siitostavat, Sii-

t o sk a r j a). E. v. K.

Siitoskarja, eläimet, joita elätetään siitos-

eläinten saantia varten johonkin määrättyyn tar-

koitukseen, ks. Siitoseläin, vrt. Karja,
Lehmä. E. v. K.

Siitoskato, a p o g a m i a, sellainen tapaus
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kasvien lisääntymisessä, jolloin siitoselimet ei-

vät kehity t. eivät ainakaan toimi, vaan ne muo-
dostumat, jotka säännön mukaan ovat siitoksen

tuloksena, syntyvät emokasvista suvuttomasti

versoamisen kautta. Sienillä s. on hyvin tavalli-

nen. Muutamilla saniaisilla syntyy saniaiskasvi,

jonka pitäisi oikeastaan muodostua munasolusta,
versoamalla alkeisvarsikon solukosta. Eräillä

siemenkasveilla (esim. Citrus) syntyy alkioita

alkiorakkoa ympäröivästä kudoksesta, vastapuo-

lensoluista y. m. eikä munasolusta, vrt. Itiö-
kato ja Neitseellinen sikiäminen.

K. L.

Siitostavat, kotieläinten jalostami-
sessa, eri menettelytavat keskenään paritelta-

via eläimiä valittaessa. S:oja on puhdassii-
t o s, ristisiitos, suku- (sisä-) siitos ja

verenuudistus. Kumpaistakin viimemainit-

tua voidaan käyttää sekä puhtaassa että risti-

siitoksessa. — Puhdassiitos tapahtuu, kun
paritellaan samanrotuisia eläimiä keskenään.
Käytettäväksi valitaan sellaiset rodut, jotka sopi-

vat seudun ilmastollisiin ja taloudellisiin olo-

suhteisiin ja vaadittuun tuotantoon, kuten esim.

hyviksi tunnetut tai kehityskelpoiset maatiais-

rodut. Rodun hyvät ominaisuudet voidaan täten

säilyttää ja kehittää sangen varmasti, jos samalla

jalostuksen muut tekijät, ruokinta, hoito ja kas-

vatus ovat tarkoituksenmukaiset. — Ristisii-
toksessa paritellaan erirotuisia eläimiä kes-

kenään, seur. eri tarkoituksia varten : a) tuo-

tantokelpoisten käyttöeläinten hankkimiseksi ris-

teytyksen ensi polvesta, kuten liha- ja työeläin-

ten, joita siis ei enää edelleen siitetä; b) jonkun
rodun parantamiseksi jossakin suhteessa tahi sen

perusteellisesti jalostuttamiseksi. Kun esim. ko-

toinen rotu ei joka suhteessa täytä vaatimuksia,
niin joko ,,tilapäisellä risteyttämisellä" siirre-

tään sille täydennykseksi jonkun toisen rodun
ominaisuuksia, jonka jälkeen ei risteytystä pitem-
mältä jatketa, tahi jatketaan n. s. ,,

jatkuvalla

ristisiitoksella" jalostettavan rodun risteyttä-

mistä jalostajaksi valitulla rodulla (urospuolta

käyttäen) yhä polvi polvelta, jolloin toivotut

hyvät ominaisuudet vähitellen periytyvät ja

jalostettava rotu lopulta muuttuu jalosta jarodun
kaltaiseksi (ensi polvessa lasketaan tulevan

Vs-verinen, toisessa 3
/4-verinen, kolmannessa 7

/8
-

j. n. e.) ; c) uusien rotujen kehittämiseksi, jolloin

risteytettävät eläimet valitaan kahdesta tai useam-
masta rodusta ja tarkoituksena on määrätyn eri-

koistyypin saamiseksi yhdistellä eri rotujen arvok-
kaita ominaisuuksia uusiin yksilöihin, joissa ne
ankaralla valinnalla, kasvatuksella j. n. e. koete-

taan saada vakiintumaan pysyväisiksi. Tässä on
monta vaikeutta esteenä (vrt. A t a v i s m i,

Perinnöllisyys, Siitos); kysytään tark-

kaa eläimentuntemusta ja kasvattajakykyä. Näin
ovat syntyneet monet maailman parhaista kult-

tuuriroduista, kuten lyhytsarvikarja, Shropshire-

lammas Englannissa y. m. Ristisiitosta, ah-

taassa merkityksessä, on sekin, kun saman rodun
eri tuotantotyyppejä paritellaan keskenään. —
Suku- (sisä-) siitokseksi sanotaan paritte-

lua läheisten tai etäisempien sukulaiseläinten kes-

ken (ei kuitenkaan kuudetta polvea etäisempien).

Tässä käytetään n. s. ,,perhesiitosta" (ruots. famil-

jeafvel), joka tapahtuu samojen kantavanhempien
jälkeläisten kesken, ja ,,kantasiitosta" (inafvel) sa-

man karjan, kylän tai muun pienehkön piirin

eläinten kesken, sekä „veriheimoista siitosta"

iruots. blodfrändskapsafvel), läheisinten sukulais-

ten välillä (ensimäisestä kolmanteen polveen).

Sukusiitos on sangen tärkeä siitostapa, jonka ole-

mus ja vaikutukset eläintenkasvattajan täytyy
kuitenkin tuntea perinpohjin, jotta tuloksista olisi

hyötyä. Tässä periytyvät sukulaiseläinten voi-

makkaat hyvät kyvyt jälkeläisille, mutta myöskin
viat ja heikkoudet. Sen tarkoituksena on joko
jouduttaa ja varmentaa puhtaassa siitoksessa

eläinkannan tasalaatuiseksi (ruots. konform) saat-

tamista tahi vahvistaa ja yhdistää toivottuja

ominaisuuksia sellaisessa siitoksessa, missä jalos-

tus tapahtuu risteyttämällä (ruots. konsolidering).
— Verenuudistuksella tarkoitetaan sitä

siitostapaa, jolla karjaan hankitaan arvokkaita
siitoseläimiä (tav. urospuolisia) jostakin vieraasta

(ei sukua olevasta) eläinkannasta, jonka jalos-

tuksessa noudatetaan samaa siitosmenetelmää.

Sillä vastustetaan kotikannassa ilmeneviä heik-

kouksia (esim. sukusiitoksen tuottamia) ja koe-

tetaan palauttaa taantumuksellisia rotuominai-

suuksia (esim. sellaiselle rodulle, jota elätetään

sille vieraissa ja epäedullisissa olosuhteissa, käy-

tetään rodun alkuperäisen kotiseudun eläimiä).

vrt. Karjanjalostus, Kasvinjalos-
tus, Perinnöllisyys, Siitos.

E. v. K.
Siitti 1. Siitenselkä. Saimaan vesistössä

Varkauden eteläpuolella oleva järvenselkä, joka

Pähkinäsaaren rauhakirjassa mainitaan rajapaik-

kana Ruotsin ja Venäjän välillä, vrt. Karja-
1 a n k o s k i 1

.

K. G.

Siittimet ks. Sukupuolielimet.
Siittiö. 1. Eläinten s:tl. siemensolut,

spermatozooit (< kreik. sperma - siemen,

ja zoon- eliö; siis = ,,siemeneliö"), joiden tehtä-

vänä on munasolun hedelmöittäminen (ks. Sii-
tos), syntyvät yleensä s.-rauhasissa 1. kiveksissä

(tesles) ja joutuvat tav. ulos ruumiista erityisiä

tiehyitä myöten, usein osana n. s. spermassa
1. siitinnesteessä (ks. t.), joskus isom-

miksi ,.paketeiksi", spermatoforeiksi (ks. t.) yh-

distyneinä j. n. e. Sröiden syntymistavasta ja

kehityksestä sekä toiminnasta hedelmöityksessä
ks. Siitos (vrt. myös Sukupuolielimet).
S :t huomasi ensi kerran van H a m m e n (1677),

ja hänen opettajansa Leeuwenhoek antoi niistä

ensimäisen kuvauksen. Muodoltaan s :t ovat

erinomaisen vaihtelevia. Useimmiten (kuvat 1-8)

niissä kuitenkin voidaan erottaa paksumpi, tav.

suippokärkinen, joskus ruuvikierteinen pää ja

ohut siimamainen pyrstö, joita voi yhdistää
erikoinen keskikappale, kaikki saman alku-

peräisen solun osia. Pään muodostaa ainakin
suurimmaksi osaksi tuma, keskikappaleessa si-

jaitsee solun keskus jyvänen, centrosomi, ja pyrstö,

s:n liikuntoväline, on varsinaisesti solun alku-

limasta syntynyt. Pyrstösiimassa on usein jous-

tava, liikuntakykyinen (fibrilleistä kokoonpantu)
keski rihma. Toisissa tapauksissa taas tämä on
jäykkä, ja varsinainen liikuntoväline on pyrstön
kalvoreunus j. n. e. Kokonaan toista muotoa
ovat esim. sukkulamatojen, eräiden äyriäisten,

hämähäkkieläinten ja tuhatjalkaisten s:t (kuvat
9-12). Näissä s:ssä ei ole varsinaista liikunto-

elintä, itsenäinen liikuntokyky on siis vähäinen.

Kooltaan s :t yleensä ovat hyvin pieniä, esim. ih-
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inisen s:n pituus on 52-62, koiran 64, kissan 54,

varpusen 200, sammakon 52-73 tuhannesosaa
mm :iä. Suurempia-

' * 3 4 s i 7 kin kuitenkin tun-

netaan, m. m.
erään pyrstöttö-

män sammakko-
eläimen s. on yli

2 mm, erään raak-

kuäyriäisen taas

5-7 mm (10 kertaa
itse eläimen pi-

tuus). Kaikkien
eläimen siitosky-

kyisyyden aikana
syntyneiden s:öi-

den lukumäärä on
yleensä hyvin suu-

ri, paljon suurem-
pi kuin munasolu-
jen kokonaismää-
rä. Ihmisellä s : öi-

tä on laskettu syn-

tyvän kaikkiaan

n. 340 biljoonaa

eli 850 milj. yhtä
munasolua kohti.

S: öiden siitoskyky
säilyy hyvin eri

kauan, muutamas-
ta minuutista use-

aan vuoteen. — ks.

Siitos ja Su-
kupuolieli-

met. — 2. Myös-
kin kasvien he-

delmöittäviä soluja

nimitetään s:iksi

mikäli ne ovat va-

paasti liikkuvia ja

mikäli naaras- ja

koirassukupuoli-

solun vastakohta

jo on huomatta-
vissa (vrt. S i i-

t o s). Tällaisia

s p e r m a t o z o i-

(I e
j a 1. a n t li e r o z o i d e j a. jotka syntyvä!

erikoisissa s.-p e s ä k k e i s s ä. tavataan lukui-

silla levillä sekä sammalilla ja sanikkaisilla,

lisäksi paljassiemeuisten joukossa käpypalmuilla
ja saniaismännyillä. Muodoltaan kasvienkin s:t

ovat monenlaisia
;
liikuntoeliminä on 2 t. useam-

pia värekarvoja. /. V-s.

Siittiöpesäke (antheridium), muodostus, jonka
sisässä syntyvät salasiittiöulen koiraspuoliset

sukusolut, siittiöt t. siittosolut. A". L.

Siittiösäiliö ks. Sukupuoli eli m e t.

Siittosolupesäke (s p e r m o g o n i o) muodos-
tus, jonka sisässii syntyvät siittosolut ruostesie-

niini ja jäkälillä. Ä". Ij.

Siittosolut (s p e r m at i o t). koiraspuoliset.

pienet, liikkumiskykyä vailla olevat sukupuoli-
solut eräillä ruskolevillä, punalevillä, ruostesie-

nillä ja jäkälillä. Ruostesienillä s. eivät liene li-

sääntyiniselimiä ja niiden merkitys on tuntema-
ton ; jäkälillä niiden merkitys on vielä epä-

varma t. vaihteleva. K. L.

Siivet ovat lentokykyisten eläinten liikunto-

41. VIII. Painettu M
/g 18.

(S.H.) Siittiöiiä: 1 ihmisen, 2 raus-
kun, 3 erään lokin, 4 erään nilviäi-

sen (Patella), S korvameduusan, ö

hauen, 7 erään kovakuoriaisen, 8

keuhkokalan (Protopterus), 9 erään
kvmmenjalkaisiiyriäisen, 10 erään
sukkulamadon, 11 erään äyriäisen,
;:' Daphnian; h pää, ha pyrstö (sii-

ma), e pääterihma, /keski-(yhdistys)-
kappale, u liikkumaton lisäke.

elimiä. Niitä tavataan useimmilla hyönteisiini,

linnuilla ja siipi jalkaisilla imettäväisillä ja niitä

oli eräillä muinaisajan matelijoillakin. Lentäes-
sään eläin pitää siipensä ojennettuina sivulle

päin, mutta lepoasennossa ne ovat melkein aina
laskoksilla ja kupeita vastaan painuneet. Hyön-
teisillä on tav. 2 siipiparia. Nämä syntyvät keski-

ruumista peittävän kitiinikerroksen poimuista:
niiden sisään jatkuu niinmuodoin ruumiinontelo
ja llmaputkien (trachea) haaroja, joita kitiini-

paksunnokset suojelevat. Tästä johtuu hyönteis-
.siiven verkkomainen kirjailu. Molemmat siipi-

parit voivat toisilla hyönteisillä olla joustavat.

lentiminä käytettävät ; toisilla ovat vain taka-

siivet säilyttäneet tämän ominaisuuden, ja etu-

siivet kovettuneet paksuiksi, varsinaisia leutimiii

peittäviksi ja suojeleviksi peitinsiiviksi. Monelta
hyönteiseltä puuttuu toinen siipipari; tav. on
etumainen pari (Diptera) säilynyt, vain poikkeus-
tapauksissa takapari (Strepsiptcra) (vrt. II y ö n-

t ei set). Linnuilla ovat eturaajat muodostuneet
siiviksi. Käsivarrenluut ovat hyvin pitkät ja

lujat; ranne-, kämmen- ja sormien luut ovat sur-

kastuneet (sormia vain 2, paitsi peukaloa). Vah-
vat, käteen ja kyynärvarteen liittyvät sulat muo-
dostavat s:n pääosan; olkavarressa on vain pie-

nempiä peitinhöyheniä. Peukalo kannattaa pientä,

a 1 u 1 ;i nimistä itsenäistä höyhenryhmää. Lento-
kykyisillä imettäväisillä (siipijalkaisilla) s. ovat
muodostuneet samoin kuin muinaisajan lentolis-

koillakin hyvin pitkävarpaisten eturaajojen ja

ruumiin kupeen sekä joskus takaraajojenkin
väliin venyneestä. ihopoimusta. P. B.

Siivettömät (hyönteislahko) ks. A pter y-

g o t a.

Siiviläpaperi, suodatinpaperi, ks. Suodat-
t a a

.

Siiviläputket, putkilokasvien johtosolukon
nilaosassa olevia, etupäässä munanvalkuaisaineita
kuljettavia elimiä, jotka muodostuvat soluriveistä,

missä .solujen poikittaiset väliseinät, usein osit-

taisesti sivuseinätkin, ovat reiällisiä. Näiden
reiällisten seinien (s i i v i 1 äl.e vy j en) kautta
on torven eri nivelten runsas, ohutlimainen, mel-

kein aina tärkkelys jyväsiä sisältävä alkulima-

sisällys (tumaa ei ole) yhteydessä keskenään.
S:n seinät ovat ohuet, puutiinnittoniat ja sisäl-

lyksen vaikuttamasta paineesta kimmoisesti jän-

nittyneet. Voimaa, joka saa aikaan aineiden lii-

kunnan torvissa, ei ole vielä voitu selittää. Ken-
ties auttaa sisällyksen jännitys aineen liikuntaa.

S. toimivat yleensä vain yhden kasvukauden ja

siivilälevy peittyy sen loputtua k a 1 1 u s niini-

sellä aineella, joka tukkeaa reiät. Nämä avau-

tuvat uuden kasvukauden alkaessa, jos s. vielä

ovat kuljetuskelpoisia. S ; n tapaisia muodostuksia
tavataan myös sammalissa, useissa suurissa levissä

ja useissa sienissäkin. 1- ja 2-sirkkaisilla on s:n

vieressä aina pieniä s e u r as oi u j a. ks. S e a r a-

s o 1 u. (vrt. J o h t o
|

ii n n e.) K. L.

Siivilöidä k s. Su o d a t t a a.

Sija, kaasus (lat. cäsus = loppu, päätös). Si-

joja ovat ne erilaiset nominin taivutusmuodot,

joilla nominin suhde lauseen muihin sanoihin

ilmaistaan (esim. pojat oval poikia, ja pojilla on

poikien tavat). Niitä on eri kielissä hyvin eri pal-

jun, esim. latinassa 0. kreikassa 5. saksassa 4 ja

ranskassa vain 1. Suonien kielessä on 15 sijaa:

nominatiivi. akkusatiivi. g e n e-
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t i i v i, abessiivi, komitatiivi, inst-
ruktiivi, essiivi, partitiivi, trans-
latiivi, inessiivi, elatiivi, illa-

tiivi, adessiivi, ablatiivi ja alla-
tiivi. Viimeiset 9 ovat paikallissijoja,
ii im. 3 ensimäistä yleisi ii. 3 seuraavaa si-

säisiä ja 3 viimeistä ulkoisia p a i k a 1-

lissijoja. A. K.
Sijainen, henkilö, joka astuu toisen, vakinai-

sen, virkaa tai tehtäviä hoitamaan tämän ollessa

estettynä. Virkaa väliaikaisesti hoitamaan mää
riittyä henkilöä sanotaan tav. viran-s:ksi (ks. t.).

Sijaishallitus. 1. Hallitus, joka asetetaan vai

i ionasiain johtoon silloin, kun hallitsija alaikäi-

syyden, mielipuolisuuden tai muun esteen vuoksi

on oikeudellisesti tai tosiasiallisesti estetty teh-

täväänsä hoitamasta (ks. Hallituksen-
hoito). — 2. Pysyväinen hallitusjärjestelmä,

joka valtuutuksen nojalla harjoittaa julkista val-

taa jossakin maakunnassa tai muussa valtakun-

nan osassa, käytellen useinkin hyvin laajassa

määrässä sellaista valtaa joka muuten kuu-
luisi keskushallitukselle. Tällaista s:ta on jo

vanhastaan käytetty laajoissa, enemmän tai vä-

hemmin desentralisoiduissa valtakunnissa. Niinpä
Suur-Britannian n. s. siirtomaihin asetetut vara-

kuninkaat ja kuvernöörit useissa tapauksissa

edustavat hallitusta ja kruunuja, vieläpä niin

laajassa määrin, että lakien vahvistaminen saat-

taa olla heille uskottu. R. E.

Sijaiskansleri ks. Yliopisto.
Sijaisvero (saks. Steueräquivalent) tai s i-

j a i s m a k s u on kiinteistönsä rtoveron täyt-

teeksi säädetty vero, jota otetaan sellaisesta maa-
omaisuudesta, joka on pidätettynä yleiseen liik-

keeseen joutumasta, s. o. juridisten henkilöiden,

julkisten yhdyskuntain, sääteiden, kauppa- ja

vakuutusyhtiöiden, osuuskuntain ja yhdistysten

kiinteistöistä: sitä kannetaan joko vuosiverona

tällaisten tilain tuotosta tai aina jonkun pitem-

män ajan kuluttua maksettavana, kiinteistön va-

rallisuusarvon mukaan määrättynä verona. Täl-

lainen vero on olemassa Baierissa. Elsass-Loth-

ringenissa. Itävallassa ja Banskassa.
Sijmons [saim-J, Barend (s. 1853), holl.

filologi. v:sta 1881 germ. filologian professorina

Groningenissa ; tärkeimmät julkaisut: ..Unter-

suchungen iiber die Völsungasaga" (1870. Paulin
ja Braunen aikakauskirjassa „Beiträge zur Gesch.

d. deutschen Sprache u. Litt."), ,,Germanische Hel-

densage" (1890, ,,Grundriss d. germ. Philol." II)

sekä varsinkin ,,LMe Lieder der Edda" (I, 1: 1888,

2-3: 1901-06), johon kirjoitetulla johdannolla on
käänteentekevä merkitys Edda -tutkimuksessa.

Sijoiltaanmeno (luxatio), nivelessä yhtyvien
luiden joutuminen asemiltaan niveljänteiden vi-

kaantuessa tahi muuten höltyessä. S. aiheutuu
tav. jostakin niveltä kohdanneesta tapaturmasta,
joskus myöskin niveltaudista. Lievemmissä ta-

pauksissa pulmtaan nivelen niukahtamisesta tai

nyrjähdyksestä iks. n.). .1/. B.

Sijoittelu, deklinatsioni (lat. decltnä-

tiö = taivutus) , sanan taivuttelu eri sijoissa ja

luvuissa. 1. K.

Sijoituskirja ks. I m i s s i o n i k i r j a.

Sika, kesy s. (8us domesticus) kuuluu moni-
kavioisiin eläimiin, jaloissa 4 varvasta, joista

2 keskimäistä tapaa maata. Vatsa on yksiosainen.
Hampaita 6 etu-, 2 kulma- ja 14 poskihammasta

kummassakin leuassa (hammaskaava - , „ , „ = 44 >.
i i n l i

Euroopp. kesy s. polveutunee villisiasta, osaksi

eurooppalaisesta (Sus scrofa ferus), osaksi intia-

laisesta (8. indicus ferus) ja aasialaisesta (8. vit-

tatus). ks. muuten »Siat. S. on aikaiseen ollut

kotieläimenä, Euroopassa jo paalurakennuskau-
della. Kreikan ja Rooman aikakaudella se oli

yleinen. Varsin vanha sianhoito on Kiinassa,
tunnettu jo lähes 5.000 v. ennen meidän ajanlas-

kumme alkua. — S. on kaikkiruokainen, kasvaa
ja sikiytyy nopeasti, on helppo ruokkia, halpa

hoitaa, luottaa hyvää lihaa ja silavaa sekä on
ieuraskelpoinen nuorena ja täysikasvuisena. S.

pureskelee ruokansa huonosti, josta syystä se naut-

tii sen parhaiten pehmitettynä tai puuromaisena,
helposti sulavassa tilassa. Siitoshalu ilmenee ai-

kaiseen kehittyvillä eläimillä jo 3-4 kuukauden
iässä, ja voidaan s:oja käyttää siitokseen 8-12

kuukautisina. Tiineys kestää n. 114 päivää. Por-

saitten luku vaihtelee n. 5-20. Porsaat elätetään

imettämällä, parhaiten 6-8 viikkoa; kuta lyhyempi
imetysaika, sitä heikompi kasvuvoima. Lisäruo-

kaa, lehmiin maitoa ja viljaa, alkaa porsas tar-

vita jo 2-3 viikon ikäisestii. Porsimisen jälkeen s.

tulee pian kiimoilleen, mutta, siitos lykätään myö-
hempään, niin että s. porsii vain kahdesti vuo-

dessa. S :aa pidetään usein likaisena, mutta se

menestyy parhaiten puhtaana ja puhtaissa oloissa.

S. -rotuja on luppa- ja pystykorvaisia, suora- ja

kiharakarvaisia, valkeita ja värillisiä. Nykyiset
s.-rodut ovat joko kehittämättömiä tahi jalostet-

tuja maatiais- sekä kulttuurirotuja. Parhaat
tavataan Englannissa, esim. suuri, keskikokoinen
ja pieni valkoinen yorkshire-rotu. mustat berk-

shire- ja essex-rotu sekä ruskea tamworth-rotu,
joista useat ovat levinneet laajalle pohjoismaihin.

Saksassa on kotimaisia jalostamaton maatiais-

rotu (baierilainen ja hannoverilainen, kirjavat)

ja jalostettu maatiaisrotu (johon kuuluvat esim.

meissner-, Westfalenin-, alsenilainen, hannoveri-

lainen ja marski-s.)
;
Tanskassa jalostettu maa-

tiaisrotu; Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa jalos-

tetaan parhaillaan maatiaisia. Meillä on sekä

luppa- että pystykorvamaatiainen, edellinen

isompi, kumpikin vielä jalostamattomat. Näitä
paitsi tavataan kaikissa main. maissa engl. ja

sekarotuja.-— S:n jalostuksessa käytetään samoja
menettelytapoja kuin toistenkin kotieläinten

(tarkka rotu-, suku-, yksilövalinta j. n. e.)

;

jalostuksella tarkoitetaan kehittää kestäviä, hel-

posti elätettäviä ja hyvätuottoisia liha- ja silava-

s:oja. Siksi on päähuomio kiinnitettävä sopiviin,

suuriin muotoihin, pikaiseen kasvu- ja hyvään
rehunkäyttökykyyn, silavan laatuun, viihtyväi-

syyteen ja sikiytymisvoimaan. Yhteistoiminta
helpottaa jalostustyötä: voidaan perustaa karju-

yhdistyksiä, s. o. sianomistajat yhtyvät kiivitä

miiiin ja ylläpitämään siitoskelpoista karjua yhtei-

sin kustannuksin: voidaan myös pitää yhteisiä

kantakirjoja ja osuusteurastimoje'n avulla saada

teurastuotteet järkiperäisesti muutetuksi rahaksi.
— Ruokinnan tulee perustua sellaisten, pääasial-

lisesti jäteaineiden käyttämiseen, joita toiset koti-

eläimet eivät niin edullisesti muuta tuotteiksi,

kuten meijerin, ruokatalouden, teurastus-, mylly-

y. m. s. jätteiden, sekä juurikasvien i perimain,

nauriiden). Lisäkkeeksi tarvitaan arvokkaampia
väkirehuja (ohraa, ruista, maissia, kauraa — har-
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vein öljykakkuja) , ruohoa, silputtuja vihanta-

rehuja ja heiniä y. m. Laidunsyöttö on myös
S : n-hoidossa edullinen. Kuokkia tulee usein

(3-6 kertaa päivässä) ja vähissä erin. Valkuais

ravintoaineen tarve on
v

s:lla pienempi kuin

h psykarjalla, keittosuolan sama kuin ihmisellä

sekä fosforihappoisen kalkin (rehuluujauhon t.

liiduin verraten suuri. Siitoseläimet ruokitaan

niukemmin kuin lihoitettavat, jotka päivittäin

tarvitseval enemmän, aina sen mukaan tahdo

taanko ohutrasvaista lihaa vai paksua silavaa.

Nopeakasvuiset s:1 ovat teurasvalmiit ohutrasvai-

sina 8-10 ja paksusilavaisina 15-21 kuukauden
iässä. Lihoitus-s :11a tulee olla raitisilmainen,

kuiva, puhdas, rauhaisa eikii liian valoisa olin-

paikka, lämpö 12-15°C; siitossioilla valoisampi

ja tilavampi. Menestymiselle oh puhtaus kai-

kessa tarpeen, samoin ulkona jaloittelu nuorille

ja -iitos-s :oille välttämätön. Eyvä siitosemä

antaa vuodessa kahdet tasalaatuiset porsaat (n.

20-28 kpl.). Lihoitus-s :n teuraspaino on 60-86%
elävästä. — Sianhoito on Suomessa vielä huonolla

kannalla, se ei tyydytä edes lähimain oman maan
sila \ antarvetta. V. 1865 oli meillä s :oja n. 227,000

kpl. ja syyskuulla 1D10 oli yli 8 kuukauden ikäi-

siä s:oja 156,878 >ekä alle tiimiin iän 265,302 kpl.

100 peltohehtaaria kohti oli meillä yli 8 kuukau-
den vanhoja aroja 1!)1() ainoastaan 8 kpl. — ks.

kuvataulua Sikarotu j a. [Joh. L. Ilirsch.

..sianhoito ja silavantuotanto pikkutiloilla"

(1909); II. Nylander, ..Ohjeita sianhoidossa pien-

viljelijöille" (1912); V. Collan. ..Sianhoidon oppi-

kirja" (1915); -M. Ilkka. ..Sia nhoitokirja" (1912) ;

B. Bondeson & S. Nystedt. „Handbok i Svinsköt-
sel" (1902); N. Eansson, „Vär svenska svinsköt-

sel" (1911); Rohde-Schmidt, „Schweinezucht"

(1906).] /•:. v. K.

sikaani (ransk. chicane), häpäisevä loukkaus,

häpeä.

Sikaanit (lat. 8icä'ni), muinainen kansanheimo
tuntematonta alkuperää Sisilian saaren länsi-

osassa, vrt. S i k u 1 i t.

Sikari (esp. cigarro) k s. T u pakka.
Sikarilaiva, purjejahti, jonka kölin alin ja

painavin osa on sikarinmuotoinen.

Sikarutto, jonka aiheuttajaa ei toistaiseksi

varmasti tunneta, esiintyy sioilla ominaisena
suolitulehduksena. Taudin itämisaika on 4-10

vuorokautta, jonka jälkeen se alkaa korkealla

kuumeella. Eläin käy raukeaksi, ruokahalu ka-

toaa, oksennuskohtauksia ilmestyy, ja alussa vai-

vannut umpi muuttuu pian ankaraksi ripuliksi.

Suun limakalvo punoittuu ja siihen ilmestyy pai-

koitellen harmaankellertäviä kerrostumia. Jos-

kus vaivaa eläimiä lisäk-i hengenahdistus ja

yskii. Kuolema seuraa ankarimmissa tapauk-

sissa jonkun päivän, tavallisissa parin kolmen
viikon kuluttua. Tautia poteneen eläimen suo-

liston ja mahalaukun limakalvossa huomataan.

paitsi turvotusta ja punoitusta, siellä täällä ja

etenkin ohutsuolen ja umpisuolen yhtymäkoh-
dassa, harmaankellertäviä, helposti irtaantuvia

kerrostumia tai myöskin pieniä kyhmyjä ja haa

voja. Suolilieverauhaset ovat aina paisuneet ja

pahoissa tapauksissa niissä on lisäksi pieniä ve-

rettymiä tai juustomaista ainetta sisältäviä pe-

säkkeitä, joita toisinaan voi ilmestyä muihinkin
sisäelimiin. - S. on niitä kotieläinten tauteja,

joiden vastustaminen on maassamme lainsäädän-

nöllä järjestetty ja sen ilmestymisestä on niin-

ollen viipymättä ilmoitettava asianomaisille.

Kp.
Sikaruusu on S.-basillin aikaansaama äkilli-

nen, tarttuva sikatauti, mikä useimmiten jonkun
vuorokauden kuluttua päättyy kuolemaan. Tau-
din itämisaika on 3-5 vuorokautta, jonka jäl-

keen eläimeen ilmestyy kuume. Samalla se käy
raukeaksi ja haluttomaksi ja makailee mielellään.

Hengitys vaikeutuu, ripuli ja umpi vaihtelevat

ja oksennuskohtaukset ovat tavallisia. Nahkaan
takareisien sisäpinnalla, vatsan alla, kaulassa ja

rinnassa ilmestyy punaisia tai sinipunertavia
t iph i. |otka nopeasti le\ i r- it ja k r, \ it yhä
tummemmiksi. - Taudin läpäisseet eläimet jäii-

\ it jälkitautiin takia usein koko iäkseen kitu-

\ iksi ja pysyvät senvuoksi aina heikkoina ja lai-

hoina. Kp.

Sikelit ks. S i k u 1 i t.

Sikem, kaupunki Samariassa, Khal- ja (Jarit

sim-vuoren viilissä. Joosua määräsi S:u vapaa-

ja leviittakaupungiksi. Kuului sittemmin Israe-

lin valtakuntaan ollen Jerolieamin pääkaupun-
kina. Maanpaon jälkeen se oli samarialaisten
jumalanpalveluksen pääpaikkana. Johannes Hyr-
kanos valloitti sen ja hävitti Garitsimin pyhäkön.
Roomalaisajalla kaupungin nimenä oli Klavia

Neapolis
; nyk. nimi N a b u 1 u s.

Sikermä, mus. ks. Musiikk i.

Sikh (sanskr. riksha = oppilaat) , uskonnollinen
lahko Pohjois-Intiassa (etupäässä Punjäbissä) ; n.

2 milj. tunnustajaa. Lahkon jierustaja oli hindu

Baba Nanak (1469-1538); hiin harrasti hindulais-

ten ja muhamettilaisten yhtymistä. Kastijärjes-

telmän hiin hylkäsi. Hänen seuraajansa purut
(saarnaajat) pitivät sitten huolta opin levittämi-

sestä. S:ien pyhä kirja on .. Adi < iranth". jota

lahkon tunnustajat velvoitettiin lukemaan kah-

desti päivässä. Sen sisällys on alkuperältään jok-

seenkin kirjava, pääasiassa kuitenkin intialaista

juurta. Opin päämaalina on vapautus sielunvael-

luksesta, yksilöllisen elämiin hävittäminen, mikä
saavutetaan täydellisellä yhtymisellä jumaluuteen,

joka milloin käsitetään persoonalliseksi milloin

panteistisesti. Askeesi ja munkkilaisuus hyljä-

tään. Guruista on huomattavin 5 :s, tieteellisesti

sivistynyt Ardzun (1581-1616). joka edeltäjiensä

kirjoituksia ja omia runojaan yhdisti kirjakokoel-

maksi ,,Granth" ja jonka aikana s :t vasta saavut-

tivat valtiollista merkitystä ja heidän suhteensa

muhamettilaisväestöön kiivi kireäksi. Lahko
muuttui vihdoin uskonkiihkoiseksi liikkeeksi, mikä
vei aseellisiin taisteluihin eritoten 10 :nnen (vii-

meisen) gurun Govindin aikana, joka antoi s :eille

uuden lakikirjan i..lO:nnen ruhtinaan Granth").
Hiin loi s:eille uuden valtiollisen järjestyksen

mutta hiin ei kuitenkaan kyennyt pitämään puo-

liaan mahtavia moguleja vastaan. Hiilien sukuns.fa

tuhottiin ja hänet itsensä murhattiin 1708. Uu-
den johtajan Bandan aikana käytiin verisiä tai-

teilija muhamettilaisia vastaan. Mogulien valta-

kunnan sekasorron aikana Lahko vahvistui saaden

riveihinsä suurin laumoin hinduja ja ryhtyi mah-
rattien kera Punjäbissä ottamaan haltuunsa mo-
gulien valtakunnan perintöä Muodostui liittotasa-

valta (Lahoressa), jonka voimakas Randzit-singh

yhdisti yhdeksi valtakunnaksi liittäen siihen 1819

Kasmirin, laajentaen sen yli koko Punjabin ja

halliten itsevaltiaana. Kuollessaan hiin jätti po-
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jälleen 36.000 km 2 :n suuruisen valtakunnan, jolla

oli ransk. upseerien kouluttama 82,000 mielien

suuruinen sotajoukko. Englantilaiset vihdoin kah-

dessa sodassa masensivat s:t ja 1849 Gudzaratin
taistelussa ottivat vangiksi koko heidän sotajouk-

konsa yhdistäen Pun jäbin Intian keisarikuntaan.

[Trumpp, ..Die Religion der S." (1881); Gough ja

Innes, ..The s. and the s. wars" (1897).]

Sikiang (Hsikiang; = „länsivirta"), Etelä-Kii-

nan suurin virta, syntyy kahden pitkän, Jyn-
nanissa alkavan joen, H u n g k i a n g i n (poh-

joinen, pitempi) ja J y k i a n g i n yhtymisestä

Kvangsi'n maakunnassa Hsyntsoun luona, virtaa

itäistä pääsuuntaa, siirtyy Viitsoun luona Kvang-
tungin maakuntaan, saa Sansui'n luona pohjoi-

sesta Pekiang (,,pohjoisvirta") nimisen lisäjoen,

jonka kanssa se muodostaa laajan suistomaan.

Päähaara kääntyy etelään ja laskee Macaon luona

Etelä-Kiinan-mereen, yksi sivuhaara virtaa

Helmi joki nimisenä itään päin Kantonin sivu,

saa idästä lisäjoen Tungkian (..itävirta"), kään-

tyy sitten etelään ja laskee merenlahden tapai-

sena mahtavana virtana (Kantonjoki) Macaon
ja Hongkongin viilillä Etelä-Kiinan-mereen. Kul-

jettava höyryaluksilla Vutsouhun asti ; kiinal.

dzonkit nousevat koskista huolimatta Hungkian-
gia myöten Tsienkiangiin sekä Jykiangia myö-
ten Peseen asti. (E. E. K.)

Si-king ks. Kiinan kieli ja kirjaili-
s u u s.

Sikiäin ks. E m i 1 e h det. Kukka ja S i e-

m e n a i h e.

Sikiö 1. alkio (embryo). Monisoluisten eläin-

ten hedelmöittyneestä munasolusta kehittyvää,

munasolussa itsessään olevasta vararavinnosta
kasvavaa t. suorastaan emon kohdun seinämästä
ravintoa ottavaa eläimen alkua sanotaan s :ksi,

siksi kunnes tämä on ympäröivistä kuorista ja

kalvoista vapautunut ja alkaa hengittää varsi-

naisten hengityselimiensä avulla ja ottaa ravin-

toa suunsa kautta. Munasolun vakoutuessa useam-
paan kertaan muodostuvat morilla-, blastula- ja

irastrula-nimiset kehitysasteet (ks. Munasolu)
ja viimemainitussa ekto-, ento- ja mesoblasti 1.

-dermi. Gastrulan solujen yhä jakaantuessa ja

koko gastrnlan pidetessä syntyy sen kolmesta itu-

lehdestä 1. -kalvosta (eräillä selkärangattomilla

näitä on vain kaksi) eläimen kaikki kudokset ja

elimet (ks. I t u k a 1 v o t). Kaloilla, ja sammakko-
eläimillä, joilla munasolun hedelmöittyminen ta-

pahtuu vasta munasolujen jouduttua ulos naa-

raan ruumiista veteen, missit ne edelleen kehitty-

vät, s. lepää munankuoren sisässä ilman erityi-

siä suojelevia kalvoja, mutta matelijoilla, lin-

nuilla ja imettäväisillä suojelee s :tä erityiset kal-

vot ja näiden väliset nesteet. Mäillä eläimillä

syntyy näet. jo hyvin aikaiseen s:n ektodermista

ohut kalvo, joka pussina ympäröi s:tä kaikilta

puolilta ja on siinä kiinni vain vatsapuolen
keskiosassa. Tämän am n i o n-kalvon (kuvat 2

ja 4 kuvasarjassa Sikiö) ja s:n välissä

olevan ontelon täyttää a m n i o n-neste. Ne
selkärankaiset, joiden s :tä tällainen anminn-kalvo
ympäröi, muodostavat ryhmän Amniota, ne taas,

joilta se puuttuu (kalat ja sammakkoeläimet) ryh-

miin A uutimia. Paitsi amnion-kalvoa on amniö-
teilla myöskin suolen takaosasta syntynyt am-
nion-kalvon ja munankuoren väliin tunkeutuva
pussi, a 1 1 a n f oi s-kalvo, joka oikeastaan on

suuresti laajentunut s:n virtsarakko. Tämän kal-

von mukaan käytetään imettäväisistä, linnuista

ja matelijoista yhteensä myös nimeä Allantoi-

dica, sammakkoeläimistä ja kaloista taas nimi-

tystä Anullani oidica. Allantois-kalvo liittyy ma-
telijoilla ja linnuilla läheisesti munankuoren
alle, jonka huokosien kautta ilma pääsee tunkeu-
tumaan kalvon hiussuoniverkostoon (s:stä kul-

kee näet verisuonia allantois-kalvoon, jotka siinä

hajaantuvat hiussuoniverkoksi ja palaavat sitten

takaisin s:öön) hapettaen siinä s;n veren. Allan-

tois-kalvo toimii näillä siis hengityselimenä,
imettäväisillä sitäpaitsi ravinnontuojana. Kai-
killa luurankoisilla, lukuunottamatta imettäväi-

siä, on jo munassa siksi paljon vararavintoa, että

tämä riittää kasvattamaan s :tä, kunnes se on val-

mis vapautumaan munasta. Toisilla on muna-
solu verraten pieni (vain muutamia mm), toi-

silla taas erittäin suuri (haikalat, matelijat ja

linnut). Edellisillä munasolu jakaantuu kokonaan
uusiksi soluiksi (ks. Munasolu), jälkimäisillä

s. syntyy vain suuren munasolun yläosasta ja

muu osa munasolusta jää s:n vatsapuoleen liitty-

väksi n. s. k e 1 1 u a i s p u s s i k s i (kuvat 1 ja

2). S:n verisuonista menee keltuais-
valtimo (arleriu vitellina) keltuaispussiin, ha-

jaantuen siellä hiussuoniverkoksi ; täältä veri

palaa keltuaislaskimoa (vena vitel-

lina) pitkin takaisin s:öön. Veri kuljettaa siten

ravintoaineita keltuaispussista s:öön; tämän yhä
kasvaessa ja kehittyessä keltuaispussi pienenee
ja häviää vihdoin kokonaan. Tällöin (muuta-
milla kaloilla jo ennenkin) s. on valmis puhkai-

semaan munankuoren ja vapautumaan siitä. Ka-
lojen ja sammakkoeläinten s :t hengittävät tav.

ruumiinsa koko pinnalla, mutta muilla selkä-

rankaisilla täytyy s:tä ympäröivien kalvojen ja

niiden välissä olevan nesteen takia hengityksen

tapahtua toista tietä. Näillä toimii hengityseli-

menä, kuten jo mainittiin, allantois-kalvo. Imet-

täväisillä (lukuunottamatta nokkaeläimiä, joilla

s:n kehitys on samanlainen kuin linnuilla) on
munasolu siksi pieni (vain muutamia kymmenes-
osia mm läpimitaten). ettii siinä oleva ravinto-

aine ei suinkaan riitä s:n kasvattamiseen. Kui-

tenkin kehittyy näilläkin alussa pieni keltuais-

pussi ja siihen s:stä johtavia verisuonia, mutta
sillä ei ole enää mitään merkitystä ja se surkas-

tuu sentakia piankin. Se viittaa kuitenkin rii-

hen, että imettäväiset polveutuvat muodoista,

joilla on ollut suuret, keltuaisrikkaat munasolut,

kuten nokkaeläimetkin todistavat. Imettäväisillä

munasarjasta (ovarium) irtaantunut, munajohti-

messa (oviductus) tai sen alaosassa, kohdussa

(uterus), hedelmöittynyt munasolu liittyy kohdun
seinämään kiinni siinä elelleen kehittyäkseen.

Keltuaispussin hiivittyä allantois-kalvo alkaa ke-

hittyä ja yhtyy s:tä uloinna ympäröivään, s:n

ektodermista samaan aikaan kuin aninion-kalvo-

kin syntyneeseen s e r o s a-kalvoon ja muodostaa
tiimiin kanssa e h o r i o n-kalvon (kuva 2). Cho-

rion. ollen uloin sikiökalvoista, painuu 3:n kas-

vaessa kohdun limakalvoa vastaan. Alhaisem-

milla imettäväisillä (pussieläimillä) chorion vain

koskettaa limakalvoa, mutta korkeammalle ke-

hittyneillä lajeilla nämä kalvot joutuvat lujem-

min (kasvattamalla juurimaisia ja sormimaisia

lisäkkeitä toisiinsa) keskenänsä kosketukseen

joko koko pinnallaan tai vain määrätyissä pai-
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(S. H.) Kuva 1. Haikalan poikanen keltnaispusseineen

isii) Kuva 2. Kaniinin sikiö kalvoineen
luloinna chorion), am aranion, ai allantois, do

keltuaispussi.

(S.H.) Kuva 3. Linnun sikiön kehitys, A-F toisiaan

seuraavia kehitysasteita.

koissa. Tällaista chorionin ja kohdun limakalvon
yhtymäkohtaa sanotaan istukaksi ( placenta),

ks. I s t u k k a. Yli chorionin koko pinnan le-

vinnyt istukka, placenta diffusa, on valailla, yksi-

kavioisilla ja muutamilla sorkkaeläimillä; useam-
pia pikkuistukoita, placenta cotyledonaria, tava-

taan useimmilla märehtijöillä (kuva 4) ; vyön-
muotoinen istukka, placenta zonaria, on petoeläi-

millä ja sireenieläimillä, ja vihdoin kiekon muo-
toinen istukka, placenta discoidalis, esiintyy

esim. ihmisellä ja ihmisenmuotoisilla apinoilla. Is-

tukka on sekä ravinnon että hengityksen välit-

täjänä. Kohdun puoleiseen osaan istukassa (pla-

centa ui erinä ;
kuva 4, U, C 1

) päättyy emon aortasta
tulevat valtimot (arteria uterina), jotka istu-

kassa osaksi hajaantuvat hiussuoniverkoksi, osaksi

laajenevat suonisuvannoiksi (verisinuksiksi)
;

läältä veri palaa laskimoita (vena uterina) pit-

kin takaisin emon alempaan onttolaskimoon. Sa-

muin on s:n puoleisessa ist ukanosassa i placenta

fcetulis; kuva 4, C2
) s:n aortan loppupäästä lähte-

vien n a p a. v a 1 t i m o i d e n (arteria umbilica-

lis) muodostamia verisuvantoja ja hiussuonia,

jotka ovat placenta uterinassa olevista vastaa-

vista muodostuksista vain ohuen kalvon erotta-

mat. Näiden kalvojen läpi saattavat sekä ra

vintoaineet että happi diffusionin kaulia joutua

emosta s:öön, ja s. on siis ikäänkuin osa emon
kudoksista. Emon veri ei kuitenkaan kierrä s :ssä,

vaan tässä toimii itsenäisesti s:n sydän ja s:ssä

syntynyt veri; placenta fietaliksessa hapettunut

(S.H.) Kuva 4. Lehmän sikiö amninnkalvon
(vaalea) sisässä. U uterus, C 1 siihen kuuluvia
istukan osia, Ca chorionin pinnassa olevia is-

tukan osia.

ja ravintoaineista rikas veri palaa napalas
kimoa (vena umbilicalis) myöten s:öön takai-

sin. Veren pieni kiertokulku (sydämestä keuh-

koihin ja sieltä takaisin sydämeen) ei imettävä

i

sillä sikiökautena toimi kuten myöhemmin. Mo-
lempien eteisten välissä on aina syntymään asti

aukko (foramen ovalc), ja keuhko^iltimosta joh-

taa suoni, diictiis Botalli, veren suoraan aortaan.

Näin joutuu siis veri s :llä sydämen oikeasta puo-

liskosta vasemmalle puolelle (veren suureen kierto-

kulkuun) sivuuttaen keuhkot. — S:n kehitys kes-

tää eri eläinlajeilla eri kauan, mutta samallakin

lajilla se vaihtelee riippuen lämpötilasta. Imet-

täväisillä ei tässä, konstantin ruumiinlämmön ta-

kia, huomata suuriakaan vaihteluja, mutta muilla

selkärankaisilla, varsinkin kaloilla ja sammakko-
eläimillä, on s:n kehitys lämmöstä riippuvainen.

Niinpä on huomattu, että forellin s:t kadottavat

keltuaispussin (ovat valmiit) 375 päivän kulut-

tua hedelmöittymisen jälkeen -|-2°C vedessä, mutta
jo 94 päivän kuluttua veden ollessa -|- 8° C. Jos

molemmissa tapauksissa päiväluku kerrotaan aste-

määrällä, saadaan sama luku 750. — Syntyessään

s. särkee sitä ympäröivät kalvot; matelijain ja

lintujen siiliä on kuoren särkemistä varten kuo-

non (nokan) päässä erityinen n. s. munahaininas.

Selkärangattomilla on myös usein laitteita munan-
kuoren särkemiseksi. Xisäkkäiin s:tä istukkaan

yhdistäviin napanuoran 1. -varren (funi-

culus muhii icalisi. jossa napavalt imot ja -laskimot

sekä allantois-kalvo kulkevat, puree emo poikki;
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(S.H.) Kuva 5. 0,75

mm pitkä ihmissikiö
selkäpuolelta, soikea
sikiökilpi amnionista
paljastettu. (Strahl

& Beneke.)

(S.H.) Kuva 6. l,n mm pitkä
ihmissikiö; a keltuaispussi, b arn-

nionkalvon (aukileikattu) reuna,
c-d vakomainen selkäytimen ai-

he, e nllantoiskanava. (Frassi.)

(S.H.) Kuva 11. (S.H.) Kuva 12.

N. 4-viikkoinen si- 8.3 mm pitkä sikiö,

kiö, alkusegment- kidusuurteiden hä-
tejä 38 — suurin viäminen ja raajo-

ihmissikiöllä ta- jen jatkuva kehi-
vattu määrä. (Bar- tys huomattavissa,
deen & Lewis.) (Rabl.)

(S.H.) Kuva 13. N.
31 vuorokauden ikäi-

nen, 10,5 mm pitkä
sikiö, raajojen kehi-
tys jatkunut. (His.)

poikaseen (keskelle sen vatsaa) jäänyt tynkä
surkastun pian, jättäen kuitenkin selvän arven,

navan ( innbilicus). Placeuta diffusassa ja coty-

ledonariassa ovat cliorion ja kohdun limakalvo
siksi heikosti toisiinsa liittyneet, että ne s:n
syntyessä helposti irtaantuvat toisistaan (Inde-

ciduata-ryhimi), mutta placenta zonariassa ja
varsinkin diseoidaliksessa ne ovat tav. siksi

lujasti toisiinsa juurtuneet, että uloin kerros koh-
dun limakalvosta (dccidua) seuraa plaeenta fceta-

lista, jättäen siten kohdun seinään suuren verisen

haavan (lh (/(/««/«-ryhmä). — Useimpien selkä-

rankaisten s:t ovat ainakin aikaisemmalla
kehitysasteellaan hyvin toistensa näköiset. Mutta
ei ainoastaan ulkomuoto, vaan myöskin niiden
anatominen rakenne ja elimien kehitys itukal-

voista lopulliseen muotoonsa on pääpiirteissään

samanlainen. Niinpä vielä ihmisen s:llä on aikai-

semmalla kehitysasteellaan kiduskaaret ja niihin
kulkevat kidusvaltimot, sydän ensin vain putki-

mainen, sitten kaksi-, kolme- ja vihdoin neliloke-

roinen, ruumiin tukisolukkona ensin sidekudosta,
sitten rustoa ja lopulta luuta, umpisuoli lisäk-

keilleen suhteellisesti hyvin .suuri, ruumis kaut-
taaltaan karvapeitteinen j. n. e. Jokainen elin

ja siis s. kokonaisuudessaan läpikäy ainakin

(S H.) Kuva 7. 12-vuo-
rokautinen. 2,u mm pitkä
ihmissikiö; 2 kidusuur-
retta ja suupoukama nä-

kyvissä. (His)

(SH.) Kuva 8. 2,4 mm pitkä,

13-14-vuorokautmen sikiö: 14
alkusegmenttiä näkyvissä, (v.

Bulle)

(S.H.) Kuva 9. 4,2 mm
pitkä, n. 3-viikkoinen si-

kiö, jolla 31 segmenttiä.
3 kidusuurretta, ylä- ja

alaraajan aiheet heik-
koina pullistumina nä-

kyvissä. (His.)

(S.H ) Kuva 10. Neljän-
nellä viikolla oleva sikiö;

4 kidusuurivtta, silmän ja

raajojen aiheet selvästi

huumattavissa. (Rabl.)

(S.H.) Kuva 14. 7-viikkoi-
nen, 17 mm pitkä sikiö, ensi-
mäinen kidustasku korvaksi
kehittynyt, sormien ja var-
paiden aiheet näkyvissä,
häntä vielä huomattavan

pitkä. (Kollmann.)

(S.H.) Kuva 15. N. 7 '/._,

viikon ikäinen, 18,s mm
pitkä sikiö, raajat pitkälle

kehittyneet, häntä alkaa
hävitä. (His.)

osaksi saman kehityskulun kuin koko ryhmä
aikoinaan vuosimiljoonien kuluessa; eläimen

yksilökehitys (ontogeneettinen kehitys) toistaa

siis suurin piirtein sen sukukehityksen (fylo-

geneettisen kehityksen), ks. Biogeneetl i n e n

kehityslaki. Viime aikoina on kuitenkin

esiintynyt mielipiteitä, joiden mukaan on jossain

määrin liioiteltu niiden ilmiöiden määrää, jotka

ovat selitettävät sukukehityksen toistamiseksi.

Monet seikat nähtävästi voidaan selittää muilla-

kin tavoin. P. li.

Thmis-sMi ruumiin ensimäinen tunnettu

aihe on melkein pyöreä tai hieman pitkulai

nen munan pinnalla oleva levy (area embryo-
nai ix 1. jonka aluksi muodostaa kaksi alkiosolu-

kerrosta, uloin ektodermi ja sisempi entodermi.
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Kuitenkin havaitaan jo hyvin aikaiseen näiden
kerrosten välillä mesodermikerros. Näistä main.

alkio- 1. itulehdistä kehittyvät ruumiin kaikki eli-

met siten, että ektodermi muodostaa: l:oihonepi-
dermiksen ja sen derivaatil karvat, kynnet, hiki-.

tali- ja maitorauhaset, - :o koko keskus- ja mainini

lisesti myös perifeerisen hermoston, 3:o aistinelin-

ten epitelin, 4:0 sympaattisen hermoston ja. lisä-

munuaisten ydinosan, ."1:1) nenän ja sen sivu-

onteloiden limakalvan, 6:0 suun etuosan limakal-
von rauhasineen, 7:o hampaiden kiilteen, 8:0 perä
suolen alapään epitelin ja 9 :o hypofysis-rauhasen

;

mesodermi muodostaa: ai epiteelisistä osista

l :o kaikki tahtomme alaiset lihakset, 2: o munuais-
ten ja niiden tiehyeiden epitelin, 3:o ruumiin-
ontelon endotelin, 4:o sukupuolirauhasten epite:

Iin. 5 :o lisämunuaisten epitelin: b) mesenkymaat-
tisista osista l :o kaikki ruumiin sidekudoksen,
rustot ja luut, 2:o tahdostamme riippumattoman
lihaston, 3 :o kaikki veri- ja lymfasuonet,
4 :o punaiset ja todennäköisesti myös valkoiset

verisolut ja 5:o lymfarauhaset ja pernan; ento-

dermistä vihdoin syntyy 1 :o ruuansulatuskanavan
sisäpinnan epiteli samoin kuin sekä pienten että

suurten ruuansulatusrauhasten (maksa, haima.
sylkirauhaset j. n. e.) epiteli. 2:o hengityselinten
(kurkunpään, ilmatorven ja keuhkojen) epiteli.

3 :o Eustachion-putken ja keskikorvan epiteli.

4:o kilpi- ja kateenkorvarauhasten epiteli sekä

5:o suurin osa virtsarakon ja virtsaputken epi-

teliii. — Eri ruumiinelinten kehityksestä ihmis-
s :llä mainittakoon seuraavaa, i! u u a a su 1 at u s-

j a li e ug i1 y s el im i st ö johtaa kehityksensä
yhteisestä aiheesta, alkujaan entpdermisolukon
muodostamasta alku- 1. alkiosuolesta, jonka
ulkopinnan muodostamiseen sitäpaitsi ottaa osaa
mesodermin sisempi lehti n. s. splanchnopleura.
Tämä suoli on aluksi sekä s:n pää- että häntä-
puolessa umpinaisesti päättyvä, vatsapuolelle avoin
vakomainen kouru, joka on suoranaisessa yhtey-
dessä alkion ruumiin ulkopuolisen keltuais- 1.

naparakon kanssa suolinavan kautta. Suolinapa
kuroutuu yhä pienemmäksi muodostuen kapeaksi,
myöhemmin häviäväksi putkeksi, ductus omphalo-
cntericus, ja samassa määrin sulkeutuu alkuperäi-
nen suolikouru putkeksi. Tämän putken umpi-
naista etupäätä vastaan poimuutuu s:n pääpuo-
lesta ulkoiho suupoukamana yhä syvemmälle, kun-
nes suupoukamaa ja suolta erottaa toisistaan
ainoastaan ohut kalvo, kitakalvo, membrana bucco-

pharyngea. Tämä kalvo häviää kolmannella s. -vii-

kolla (ihmis-s:n ollessa 2,5 mm pitkä). Vastaavan-
lainen kehity- tapahtuu, joskin paljoa myöhem-
min, niin. vasta kolmannella s. -kuukaudella

<
— 1 1 ollessa n. :\ cm pitkäi ruumiin häntäpäässä,

jossa n. >. kloaakkipoukama syventyy vähitellen,

kunnes se kohtaa suolen umpinaisen takapään.
I im 1 kehitys pi toisinaan epätäydelliseksi |ol-

loin syntyy peräaukkoa vailla oleva s. Suoli kas-

vaa pituudelleen nopeammin kuin ruumis ja on
seuvuoksi pakotettu asettumaan useihin mutkiin
ruumiin ontelossa. Eräs tällainen mutka kulkee

s:n ihonavan kautta s:n ruumiin ulkopuolelle

'kuva "1. mutta vetäytyj myöhemmin ta-

kaisin. Jos tämä takaisin vetäytyminen ta-

pahtuu epätäydellisestä tai estyy, syntyy napa-
tyrällä varustettu s. Paikoin pullistuu suo

Ien alkujaan jotenkin tasapaksu putki muodos-
taen esim. mahalaukun. Suolen mutkistuessa

tapahtuu samalla useanlaisia siirtymisiä ja kai

listumia sekä yhteenkasvamisia lähielinten kanssa,
kunnes suolisto saa lopullisen asemansa vatsa-

ontelossa. Kaikki nämä ilmiöt voivat tavalla tai

toisella häiriytyä, jolloin syntyy erilaisia poik-

keuksia vatsaontelon elinten säännöllisessä jär-

jestelmässä. Suolen seinämän limakalvo poimuu-
tuu paikoin putkimaisesti suolen seinämän sisään
tai pitkälle sen ulkopuolellekin muodostaen siten

suolistoon liittyvät rauhaset, joista suurimmat
ovat maksa, haima ja sylkirauhaset. Eräs alku-

jaan niinikään myös suolikanavan seinämästä
poimuutuen syntynyt elin on kaulassamme tavat-

tava kilpirauhanen, joka myöhemmin katkaisee
yhteytensä mainitun kanavan kanssa muodostuen
umpinaiseksi rauhaseksi. — S. -suolen pullistumaa
ovat myös kurkunpää, ilmatorvi ja keuhkot

; tämä
pullistuma kehittyy ihmis-s:n 3:nnella s.-viikolla.

Se on aluksi ikäänkuin suolen laajentunut
\ ent raaliseinämä, jonka suolen dorsaaliosasta erot-

taa kaksi pituusuurretta. Käniä poimuutuvat vähi-

tellen yhä syvemmälle ja erottavat ensin keuh-
kojen aiheen kaudaalisen pään ja sitten vähitel-

len muutkin osat suolikanavasta. Ainoastaan ver-

raten ahdas aukko ilmatorvi-keuhkoaiheen kra-

niaalipäässä yhdistää sen suolikanavaan. Tämä
aukko vastaa kurkunpään yläaukeamaa. Alku-
jaan umpipäätteisen jakautumattoman keuhko-
aiheputken pää jakautuu oikean- ja vasemman-
puoliseksi keuhkoaiheeksi. Täten muodostuneen
takapäästään kaksihaaraisen putken seinämäin
eri osat kehittyvät sitten edelleen, sen kraniaali-

sesta päästä tulee kurkunpää, tämän kaudaafipuo-
lella olevasta jakautumattomasta putkesta henki

1. ilmatorvi. jakautuneen putken tyviosista ilma-

torven päähaarat ja kaudaalipäistä keuhkot. Alku
peräinen keuhkoaihe-putki haarautuu yhä useam-
piin haaroihin muodostaen keuhkojen monet
ilmanpitoiset käy tiiviit ja itse varsinaisen alveo-

laarisen keuhkon osan. Koin 8 mm pitkällä ihmis.

s:llä jo huomataan oikean keuhkon aiheen jakau-
tuvan kolmeen silmuun. vasemman kahteen

(keuhkolohkojen aiheet 1. Yllämain. putken pul-

listumista tulee ilmateitten ja keuhkojen seinä-

män epiteli ; tiimiin ympärillä olevasta mesoder-
maalisesta kudoksesta hengityselinten tukikudos:
ilmatorven ja sen haarojen rustot sekä koko
hengityselimistön sidekudos. Kurkunpään rustot

ja kieliluu muodostuvat s. -aikaisista kiduskaa-
rista. llimis-s :nkin kehityksen varrella s :n ollessa

n. 2 mm |>itkä syntyy nielun seinämään pullis-

tumia, kidustaskuja. Vastaavalla kohdalla poi-

muutuu ulkoiho kidusvaoiksi (kuvat 7-13).

Kidustaskun ja kidusvaon pohjassa oleva kalvo

(membrana obturatoria) erottaa ihmisellä kui-

tenkin molemmat muodostumat toisistaan, jota-

vastom naista kiduksilla hengittämillä Eläi-

millä kehittyy kidusrako ja. kanavia, jotka johta-

vat nielusta iin, 11 pinnalle. Kidustaskujen väliin

ruumiin seinämälle kehittyy vahvikkeita, kidus-

kaaria. [hmis-s:llä kehittyy 4 tällaista selvää

kaarta, unilta useat seikat viittaavat siihen, että

niitä kaaria alkujaan on ollut ainakin li kappa-
letta. Näistä kiduskaarista muodostaa ensimäinen
(alempien selkärankaisten leukakaan) kak-i

kuuloluuta (vasaran ja alasimeni suurimman osan

yläleukaa sekä Meckelin-ruston, jonka ympärille
alaleuan luu kehittyy ; toinen kiduskaari (kieliluu-

kaari) antaa alun pääkallossa olevalle puikko-
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lisäkkeelle, osalle kieliluun runkoa sekä sen pie-

nille sarville ja näitä puikkolisäkkeeseen liittä-

välle siteelle, kolmas kehittää kieliluun rungon
kaiulaali-osan ja sen isot sarvet, sekä kaksi seur.

kilpiruston. Kidustaskuista taas häviävät säännöl-

lisesti muut paitsi ensimäinen. joka pitkänä kana-
vana jatkuu nielusta ylös ja sivuillepäin muodos-
taen korvatorven (Eustachion-putken) ja keski-

korvan, ulompi korvakäytävä muodostuu yllä-

esitetystä kidusvaosta ja tärykalvo meinbrana
obturatoriasta. Joskus jäävät muutamat muut-
kin kidustaskut t. -vaot jäljelle antaen alun syn-

nynnäisiin kaulafisteleihin tai muihin sairaaloi-

siin abnormiteetteihin. Paitsi ylläsanottua kekit-

tyy s:n kidussysteemistä vielä muutamia rauha-
sia, kuten kateenkorvarauhanen, osa kilpirau-

hasta ja lisäkilpirauhaset.

Korkeimpain luurankoisten v i r t s a e 1 i n t e n
kehitys muodostuu monimutkaiseksi senvuoksi,

että s.-kehityksen varrella syntyy kaksi tila-

päistä elintä : i simunuainen (pronephros) ja alku-

munuainen (mesonephros). Kummatkaan näistä

eivät kehity ihmis-s :11a toimiviksi elimiksi, esiin-

tyvät siis ainoastaan niin sanoaksemme fylogeneet-

tisinä muistoina. Vasta näiden munuaisten jäl-

keen syntyy jälkimunuainen 1. varsinainen mu-
nuainen (metancphros). Kaikki nämä. munuaiset
kehittyvät ruumiinontelon seinästä s :n mesodermi-
kerroksesta. Esimunuainen kehittyy ihmis-s :llä

n. 3:nnella s. -viikolla. Se on jotenkin kraniaali-

osassa ruumista, ruumiin onteloon suppilomaisesti
aukeavain poikkiputkien muodostama. Distaali-

päällään yhtyvät nämä kanavat pituussuunnassa
kulkevaksi ja kloaakin kanssa yhteydessä ole-

vaksi primääriseksi virtsajohtimeksi. Itse esi-

munuainen häviää verraten pian, mutta primää-
rinen virtsajohdin jää jäljelle ja liittyy esi-

munuaisen jäljestä kehittyvään alkumunuaiseen.
Esimunuaisen kaudaalipuolella olevain alkuseg-
menttien varret (stilus) liittyvät toisiinsa pit-

käksi nefrogeniseksi solujuonteeksi, josta sekä
alku- että jälkimunuaiset kehittyvät. Tässä kudok-
sessa syntyy segmenttaalisia solupalloja, jotka
myöhemmin muodostuvat rakkuloiksi. Näiden
rakkuloiden ventromediaalisesta päästä kehittyy
munuaiskotelo (corpusculum Malpighi) samalla
kuin dorsolateraalinen pitenee putkeksi, joka
yhtyy edellämain. primääriseen virtsajohtimeen.
.Jatkuva kehitys muodostaa jälkimunuaisen n. s.

Wolffin rauhaseksi, josta yllämain. primäärinen
virtsajohdin eli YYolifin-tiehyt johtaa kloaakkiin.
Ensimäisen s.-kuukauden lopussa on alkumunuai-
nen ihmis-s :llä saavuttanut suurimman kehityk-
sensä. Kolmannen s.-kuukauden alussa se alkaa
surkastua. Surkastuminen alkaa rauhasen kra-
niaalipäässä, mutta myöhemmin surkastuu myös
sen kaudaalipää. Keskiosa jää jäljelle ja ottaa
osaa sukupuolirauhasten muodostamiseen. Neljän-
nen s. -kuukauden lopussa on main. surkastuminen
päättynyt. Jälki- 1. varsinainen munuainen
kehittyy kahdesta eri aiheesta: YVolfiin-tieliven

kaudaalipää muodostaa 4:nnen s. -viikon alkupuo-
lella rakkulamaisen pullistuman, joka vähitellen

pitentyen kasvaa kraniaalisuuntaan päin kulke-

vaksi tiehyeksi varsinaiseksi virtsajohtimeksi

(ureter). Sen päässä oleva laajennus muodostaa
munuaismaljakon ja tähän tulevat virtsaa kokoa-
vat putket. Tämän ympärille syntyy edellämain.
nefrogenisen solujuonteen kaudaalipäästä (sen

kraniaalipää muodosti alkumunuaisen) munuais-
parenkymi Bo\vmannin-kapseleineen ja virtsatie-

hyilleen (ks. Munuaiset). Virtsarakko kehit-

tyy osittain suolen ventraalisena pullistumana,
samasta, josta allantois-pussikin syntyy, osittain

"VVolffin-tiehyen kaudaaliosasta, ureterien tyvestä.

S u k u p uolielimet liittyvät s. -aikaiseen ke-

hitykseensä nähden läheisesti munuaisiin. Edellä
jo huomautettiin, että alkunuinuaisen keskiosa yh-
tyy sukupuolirauhasiin. Ensimäisen s.-kuukauden
lopussa syntyy alkumunuaisen medioventraalipin-
nalle ruumiinontelon epitelin mucdostama pak-
sunnos, genitaalipiena, johon liittyy alkumunuai-
sen mesenkymikudosta. Tämän pienan keskiosa
kehittyy sukupuolisoluja synnyttäväksi rauha-
seksi, joka myöhemmin erilaistuu joko kivekseksi
tai munasarjaksi (testis, övarium). Kivekseen
liittyvät alkumunuaisen poikittaiset käytävät muo-
dostuen lisäkivekseksi (epididymis), joka johtaa
kiveksestä Wolifin-tiehyeen. Naisella tulee alku-
munuaisen keskiosa niinikään munasarjan yhtey-
teen lisämunasarjana (parovariion ), mutta Wolffin-
tiehyt häviää. Tämän vieressä on kuitenkin
samaan aikaan kehittynyt kummallakin sukupuo-
lella eräs uusi kanava, Mullerin-tiehyt, joka mies-
puolisella yksilöllä häviää, naispuolisella muodos-
taa munatorven (tuba), kohdun 1. emän (uterus)

ja emättimen (vagina). Kehityksen varrella on
siis sikiö kaksineuvoinen, alkujaan mahdollinen
valmistumaan joko koiras- tai naaraspuoliseksi
yksilöksi. Toisinaan häiriytyykin kehitys siten,

että sukupuolirauhanen toisessa ruumiinpuolis-
kossa muodostuu kivekseksi, toisessa munasar-
jaksi. Silloin syntyy kaksineuvoinen yksilö, her-

mafrodiitti (ks. K a k s i n e u v o i suu s).

Verisuonisto syntyy aluksi s :n ruumiin
ulkopuolella keltuaispussin mesodermissä ja

osassa chorionia. Pian senjälkeen ilmestyy kui-

tenkin s :ii-sisäisiäkin verisuonia, jotka liittyvät

edellämainittuihin. Jo 1 .a mm pitkällä, ihmis-s :llä

on verenkiertokulku. johon kuuluu parillisesta

aiheesta syntynyt pariton «sydän, kaksi aorttaa

ja napavaltimoa sekä napalaskimo. Kaikki nämä
ovat mesodermaalista alkuperää! Sydän kehittyy
alkujaan verisuonen mutkasta, jonka myöhemmin
tavattavat väliseinämuodostukset. pullistumat ja

kuroutumiset jakavat neljään lokeroon. Se syn-

tyy s :n ruumiin kraniaaliosassa ja siirtyy myö-
hemmin rintaonteloon. Myöskin sydämestä läh-

tevä verisuoni jakautuu kahtia muodostuen aor-

taksi ja keuhkovaltimoksi. Verisuoniston kehi-

tyksestä mainittakoon vielä, ettii s :llä nielun

kummallakin puolen tavataan 6 kiduskaarivalt i-

moa, joista toiset jo aikaisin häviävät, toiset ot-

tavat, osaa ruumiin suurten valtimoiden tyvien

muodostamiseen. Näiden valtimoiden tavallisuu-

desta poikkeava kehitys johtaa useihin suurten

aorttahaarojen poikkeavaisuuksiin.
Keskushermoston kaikkein varhaisin

kehitysaste on toistaiseksi vielä ihmis-s :118 tun-

tematon, mutta se kehittynee samoin kuin Uulil-

lakin nisäkkäillä keskiviivan kautta kulkevana

ektoderminpaksunnoksena a rea embryonaliksessa,

Tämä paksunnos painuu syvemmälle s:n ruumii-

seen ja muodostuu ensin uurteeksi (kuva (i. C-d),

sitten putkeksi, jonka seinämän erilaisesta pak-

suuntumisesta selkäydin ja aivojen eri osat syn-

tyvät. Alkuperäisen putken ontelo laajentuu ai-

voissa tavattavaksi viideksi aivokammioksi <
r< n-
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triculug) ja selkäydinkanavaksi. Sekä aivoista että

selkäytimestä kasvavat perifeeriset hermot lisäk-

keiden tavoin ruumiin eri osiin.

Luuston keskiakseli, selkäranka, kehittyy

s:llä selkäjanteen (chorda dorsalis) ympärille.

Selkäjänne syntyy entodermistä ikäänkuin suo-

len selkäpuolisen osan erikoiskuroutumana, ja on
alkujaan s :n ruuniiin kautta kulkeva putki. Tä-

män sivuilla mesodermi jakaantuu alkusegmen-
teiksi ikuvat 4 ja 5), josta taasen parilliset lii-

kamain aiheet, scleromerit, syntyvät. Nämä muo-
dostavat rustoiset nikamat, jotka myöhemmin
luutuvat. Myöskin muut luut syntyvät mesoder-

missä kehittyneistä rustoista, joiden tilalle myö-
hemmin, usein vasta s.-kauden jälkeen syn-

tyy luuta. Lihaksisto kehittyy mesodermistä,
ainoastaan poikkeustapauksissa se saa alkunsa

ektodermistä. Mesodermaalinen lihaksisto kehittyy

osittain alkusegmenttien lihasosisla. n. .s. myoto-
moista. osittain seijmenteerautumattomasta meso-
dermistä- Viimeksimainitusta syntyy suurin osa

sileätä lihaksistoa sekä pään- ja raajojen lihak-

set, myotomeista taas selän- sekä rinta- ja vatsa-

lihakset. Alkujaan erilaistumattomat lihasryh-

mät jakautuvat kehittyessään useiksi yksityi-

siksi lihaksiksi.

Edellä lyhyesti selostettu eri elinryhmien kehi-

tys ilmiis-s :llä ei kaikissa tapauksissa pääty syn-

tymässä, vaan s.-aikaiseen 1. embryonaaliseen ke-

hitykseen liittyy ilman huomattavaa rajaa n. s.

post on i ! i ryonaalinen keh itys.

Samalla kuin s:n sisäelimet läpikäyvät monia
kehitysvaiheitaan, tapahtuu sen ulkopuolisessa

ruumiinmuodossakin huomattavia muutoksia,
jotka vähitellen muodostavat alkujaan aivan omi-
tuisen näköisen s:n yhä enemmän lajinsa täysin-

kehittyneen yksilön muotoiseksi.

Nuorin tunnettu ihmis-s. (O.75 mm pitkä) on
saavuttanut edellämain. area embryonalis-asteen
(kuva 5). Tämän levyn selkäpuolelle ilmestyy
hieman myöhemmin ulkoapäin selvästi huomat-
tava selkäydinuurre (kuva G, cd), jonka kau-
daalipäässä on suoleen johtava canalis neurenteri-

cuksen aukko (e). Seur. asteella (l,s mm pitkällä

s:llä) on kilpimäinen ruumiinmuoto jo muuttu-
nut selvemmin alustastaan, keltuaispussista, esiin-

pistäväksi harjanteeksi, sekä alkanut kaareutua
viulunjousen tavoin. Jo 10-14 vuorokauden ikäi-

sellä. 1,8 mm pitkällä ihmis-s :llä alkaa ca-

nalis neurentericus hävitä ja ruumiin pää-
puolessa esiintyy aivojen aihe selvänä pak-
sunnoksena samalla kuin (i-7 mesodermin muo-
dostamaa alkusegmenttiä voidaan Havaita. Sa-
maan aikaan alkaa avoin selkäydinuurre sulkeu-

tua putkeksi. Kolmannella s. -viikolla on n. 2,5

mm pitkä ihmis-s. (kuva 8i käämimäinen, hieman
kierteisesti kaartunut muodostus, jonka pääpuo-
lessa nähdään selvästi ulkonevina poimuina 3 ki-

duskaarta sekä näiden väliset vaot ja näistä mun
dostunut korvakuoppa. Heti pään alla pistää
ruumiin seinämästä esille suuri sydänpullistuma.
Raajoja ei tällä asteella vielä ole ja ruumis päät-

tyy vähitellen suippenevaan häntään. Vähänmyö-
hemmin n. 4 mm pitkällä sikiöllä (kuvat 9-10) jo

alkavat raajat esiintyä parillisin» ojataloina pul-

listumina ruumiin sivuilla. Kiduskaarien luku
on lisääntynyt 4:ksi, pääpuoli aivojen kehityk-
sestä johtuen huomattavasti paksuuntunut ja suu-

poukama syntynyt. Ensimäisen s. -kuun lopussa

ikuvat 11-12) on ihmis-s. n. 8 mm pitkä, raajat

ovat levymäisiä lisäkkeitä, joissa ei voi huomata
sormien tai varpaiden aiheita, sydänpullistuman
takana näkyy maksan aiheuttama pullistuma.

nenän (sieraimen) aihe samoin kuin silmänaihekin
on todettavissa, häntä on vielä alaraajaa paljon
pitempi. Toisella s. -kuukaudella (kuvat 13-15)

suoristuu aluksi kovin käyrässä asennossa oleva

s. huomattavasti, jolloin naamaosat tulevat va-

paammin näkyviin ja kaula huomattavammin
esille. Ulkoneva häntä jää kehityksessä jäljelle

alaraajasta, raajat kasvavat huomattavasti, kiisi

ja sen sormien aiheet ovat selvästi havaittavissa.

alaraaja kehittyy hieman hitaammin. Ulkosyn-
nyttimien aiheet muodostuvat myös tällä aika-

kaudella. Tärkeimmät muutokset main. aikana
tapaamme kuitenkin s:n naamassa, jossa ensi-

mäinen kiduskaan sekä otsalisäke yhdessä silmä-

ja sierainaiheiden kanssa muodostavat useita ra-

koja, jotka myöhemmän kehityksen varrella

osaksi kokonaan häviävät, osaksi sulkeutuvat ka-

naviksi (kyynelkanava, ductus vasolacrimalis),

osaksi taas jäävät pysyviksi (suuaukko). Mai-
nittujen uurteiden kehityshäiriöt tällä ajalla joh-

tavat erilaisten synnynnäisten naamahalkoniien,
m. m. yleisen jänishuulen sekä verraten harvi-

naisen, mutta omituisen kyklopian (ks. t.) syn-

tyyn. Toisen kuukauden lopussa ihmis-s. on n.

2 cm pitkä. Kolmannen kuukauden alussa erottaa

ihmis-s :n jo selvästi nisäkkäiden s:istä, vaikka
sen yläraajat vielä muistuttavatkin asentoonsa
nähden nelijalkaisten eturaajoja. Tästä ajasta al-

kaen s:stä käytetään myös nimeä fcetus. Kol-
mannen kuun lopulla s:n kokonaismitta on 9 cm.
Noin 5 cm:n mittaisen s:n ulkosynnyttimet
ovat siksi kehittyneet, että niiden perusteella

voidaan määrätä s:n sukupuoli. Kolmannen kuu-
kauden jäljestä tapahtuu s:n ulkomuodossa ai-

noastaan pienempiä muutoksia. Sen mitta, jonka
avulla esim. keskenaikaisen s:n ikä voidaan jo-

tenkin tarkkaan määrätä, on seutimetreissä lau-

suttuna 3-5:nnen s.-kuukauden lopussa yhtäsuuri
kuin kysymyksessäolevan kuukauden järjestys-

numero korotettuna toiseen potenssiin; seur. s.-

kuukausina kasvaa ihmis-s. noin 5 cm kuussa, jo-

ten sen mitat siis ovat: 3:nnen kuun lopussa

cm, 4:nnen 16 cm, 5:nnen 25 cm. 6:nnen 30 cm.

7:nnen 35 cm, 8:nnen 40 cm. 9:nnen 45 cm
ja 10:nnen kuukauden lopussa (40-viikkoisena)

50 cm.
Syntymä päättää s.-ajan. S:stä tulee vastasyn-

tynyt (ks. t.), neonatus, mutta s.-aikoina alkanut
kehitvs jatkuu vielä pitkälle lapsuus- ja nuoruus-

ikaan. Y. K.

Sikiökalvot ks. Sikiö.
Sikiökehitys ks. Sikiö.
Sikiönhoito (munien, sikiöiden, poikasten

hoito). Ne monet vaarat, jotka kaikkia eläimiä

ja varsinkin niiden munia ja nuoruusasteita uh
kaavat, ovat aiheuttaneet lukuisilla eläimillä s

joka on sangen erilainen erilaisissa olosuhteissa

elävillä eläimillä. Paitsi vaaran torjuminen, kuu-
luu s:oon vielä ravinnon hankkiminen ja kor-

keammalle kehittyneillä muodoilla poikasten opel

tamilienkin. Sellaiset eläimet, joiden munat ja

niistä kehittyvät poikaset läävät kokonaan oman
onnensa nojaan, laskevat yhdellä kertaa suuren

määrän, joskus miljooniakin munia, joista aina-

kin muutamat pelastuvat jatkamaan tiimiin eläin-

ia
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lajin olemassaoloa, joskin suurin osa munista ja

poikasista tuhoutuu (esim. kalat). Tähän ryh-

mään kuuluvat myöskin loiseläimet. joilla saat-

taa esiintyä suvutontakin lisääntymistä, yksinpä

toukka-aikanakin (esim. maksamadot). Useimmat
eläimet pitävät kuitenkin tavalla tai toisella

huolta jälkeläistensä toimeentulosta. Nämä voimme
jakaa kahteen ryhmään: semmoisiin eläimiin,

jotka sukukypsinä elävät vain lyhyen ajan ja

kuolevat pian munimisen jälkeen, ja pitempi-ikäi-

siin, joiden vanhemmat elävät vielä jälkeläistensä

kasvaessa ja sukukypsiksi tullessa, joskus useam-

mankin sukupolven ajan. Lyhytikäiset vanhem-
mat huolehtivat jälkeläisistään etukäteen joko

siten, että laskevat munansa piilopaikkoihin,

missä nämä ovat suojatut ja missä munasta ryö-

mivällä poikasella heti on ravintoa (esim. kaste-

mato, turilas, kaarnakuoriaiset, lehtipistiäiset,

lihakärpänen), tai sitten ne itse valmistavat keino-

tekoisen suojan ja varaavat sinne ravintoaineita

jälkeläisilleen (esim. hieta-ampiaiset). Muutamat
hyönteiset panevat munansa eläviin kasveihin ja

eläimiinkin, missä toukat sitten elävät loisina

(esim. äkämäpistiäiset ja saivartajat). — Pitempi-

ikäiset vanhemmat suojelevat jälkeläisiään mo-
nella eri tavalla. Tavallista on, että naaras, jos-

kus myös koiras, kantaa munia ja poikasia mu-
kanaan, kunnes nämä ovat varttuneet siksi suu-

riksi, että omin päin voivat tulla toimeen. Esi-

merkkejä tunnetaan melkein kaikista eläinryh-

mistä; sellaisia ovat jokiäyriäinen, siirat, hämä-
häkit, merihepo, eräät monnilajit (joiden koi-

raat suojelevat jälkeläisiään kidusontelossaan),

kätilösammakko ja kennokonna, pussieläimet, le-

pakot ja apinat. Sitäpaitsi kantavat ja ravitse-

vat monet naaraat poikasiaan ruumiissaan (koh-

dussa), kunnes nämä ovat varttuneet (esim.

kaikki eläviäsynnyttävät, vivipariset muodot, ku-

ten piikkihai, salamanteri, kyykäärme ja imettä-

väiset) ; monet lajit jatkavat tätä niinkin pit-

källe, että poikaset itse kykenevät itseään elät-

tämään. Mutta useimmat pitempi-ikäiset van-

hemmat laittavat jälkeläistensä suojaksi ja turva-

paikaksi pesiä (vrt. Pesä), missä ne siten poi-

kasiaan ruokkivat ravinnolla, joka joskus on
tuotu hyvinkin pitkien matkojen päästä (esim.

petolinnut). Poikasten ruokkimiseen ja hoitami-

seen, samoin kuin munien hautomiseen (linnuilla)

ottaa monasti koiraskin osaa ; sen päätehtävä
on kuitenkin perheen suojeleminen vihollisilta.

Korkeammalle kehittyneet eläimet huolehtivat poi-

kasten kasvatuksestakin opettamalla niille m. m.
ravinnon hankkimista, vaarojen välttämistä ja

liikkumista (esim. linnut lentotaitoa). P. B.

Sikkatiivi (lat. siccus - kuiva), aine. joka edis-

tää kuivuvien, erittäinkin maalissa käytettyjen
öljyjen kuivumista. N. s. liukenemattomina s:eina

käytetään lyijyn- tai mangaaninpitoisia aineita,

.esim. lyijyoksidia, mönjää ja ruunikiveä. Liuke-

nevat s:t ovat rasva- t. hartsihappojen lyijy- t.

mangaanisuoloja. jotka ovat liuotetut tärpättiin

tai bentsiiniin. Ne vaikuttavat kuivuviin rasva-

öljyihin, esim. pellavansiemenöl jyyn, siten, että

ne katalysaattoreina välittävät ilman hapen no-

pean yhtymisen öljyyn, joka siten muuttuen ver-

nissaksi nopeasti kuivuu. S. S.

Sikkim (tihetiläisten Dejong = ..riisimaa"), In-

tian keisarikuntaan kuuluva suojeliisvaltio Hima-
lajalla. Tibetin. Nepalin ja Bhutanin välissä;

7,299 km 2
, 87,920 as. (1911). — S. on kokonaan

mahtavien vuorien täyttämä (Kantsindzinga,
8,582 m. maapallon kolmas vuori, on S:n ja Ne-
palin rajalla). Vuorien välissä on kapeita, vilje-

lykselle kelpaavia laaksoja. S:n solien (n.

4,300-4,800 m yi. merenp.) kautta kulkee tärkein

tie Bengalin ja Tibetin välillä. Ilmasto kostea.

Vuorten rinteet monenlaisten metsien peitossa

aina 3,900 m yi. merenp. Maan ensimäisiä tun-

nettuja asukkaita ovat aikanaan pohjoisesta kä-

sin tulleet rongpat 1. leptsat, joita nyk. lienee

n. 10,000. Liki puolet maan asukkaista on Nepa-
lista muuttaneita. Hallitseva suku on Tibetistä.

Uskonnoltaan hinduja on 58,675 ja buddhalaisia
28,915. Buddhalaisuus valtionuskontona. Asuk-
kaat harjoittavat maanviljelystä, karjanhoitoa ja

metsänhakkuuta. Maasta viedään viljaa, hedel-

miä, vuotia ja nahkoja, villaa, puutavaroita y. m.
ja sinne tuodaan puuvillatavaroita, öljyä, suolaa,

sokeria, silkkikankaita, tupakkaa y. m. Tuonti
Etu-Intiasta tiliv. 1913-14 oli arvoltaan 2,7 milj.,

vienti sinne 5,2 milj. mk. Tiet hyvässä kunnossa,
mutta eivät ajopeleillä kuljettavia. — Hallitsija

on arvoltaan maharadza, jonka linna on Tumlon-
gissa. Hänen toimiaan valvoo Gangtokissa asuva
engl. virkamies. — Kiinan kanssa 1890 tehdyn
sopimuksen mukaan englantilaiset saivat suoje-

lusoikeuden S: iin. E. E. K.

Sikkimetri (lat. siccus = kuiva, ja metron

-

mitta), Dufourin suunnittelema atmometri (ks. t.).

Sikli ks. Sekeli.
Sikoeläimet 1. sikaeläimet (Belluce),

ryhmänimitys, jota on käytetty yhteisnimellä

virtahevoista ja sioista, siis samassa merkityk-

sessä kuin nimitystä märehtimättömät
parivarpaiset 1. sorkkaeläimet, vastakohtana m ä-

rehtijöille (vrt. Kavioeläimet). Ehkä
tavallisemmin s. nimityksellä kuitenkin tarkoi-

tetaan vain sian heimoa (Suidce), ks. Siat.
Sikojuuri (Scorzonera), mykerökukkaissuku.

Mykeröt suuret, harvalukuiset, keltaiset. Etelä-

suomessa kasvaa harvinaisena haara- |S.H.)

ton matala s. (8. humilis). M u s t a-

juuri (8. hispanica) on haarainen.

noin 1 m:n korkuinen, monivuotinen
ruohokasvi, jolla on suikeat, pitkä-

suippoiset lehdet. Liereät, sormen pak-
suiset, 30-50 cm pitkät, mustakuoriset,

valkosisuksiset juuret ovat melkoisesti

sokerinpitoisia (2%). Käytetään lie-

miin, muhennoksiin, parsan tavoin

j. n. e. On myös käytetty kahvin
lisäkkeenä. Kasvaa viljelemättä mel-

kein koko Etelä-Euroopassa, etenkin

Espanjassa. Viljeltynä vielä Skandi-

naaviassa jokseenkin yleinen, meillä Mustajuuri.

harvinainen, vaikka menestyy hyvin.

Kasvatetaan syvässä savimaassa joko 1- t. moni-

vuotisena. K- L.

Sikoku (myös Sikoku), pienin Japanin nel-

jästä pääsaaresta, Hondon ja Kiusiun viilissä;

17,756 km2
, lähisaarineen 18.210 km-, 3.288.310

as. (1908). — S;n halki kulkee muutamia yhden-

suuntaisia vuorijonoja (korkein huippu 2.242 m
yi. merenp.). Pääjoki Josinogava. Elinkeinot jok-

seenkin samanlaiset kuin muualla Japanissa (vrt.

Japani); maanviljelyksestä huomattakoon

muuhun Japaniin verrattuna suhteellisesti suuri

indigonviljely (50% Japanin indigosadosta). —
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Hallinnollisesti s. jakaantuu neljään piiriin: To-

kusima, Kagava, ELime ja Kotsi. Tärkeimmäl
kaupungit ja satamat : Tokusima, Matsujama, Ta
kamatsu ja Kotsi.

Sikotauti (parotitis), enimmäkseen lievänpuo-

leinen, äkillinen tarttuva tauti, jonka tunnuk-
sellisena oireena esiintyy korvanalusrauhasen
tulehdus, mikä aiheuttaa korvalehden edessä ja

alla «lovien osien turvotuksen. Pojissa saattaa

tauti aikaansaada mvös kiveksien tulehduksen.

M. oi:.

Sikstiiniläinen kappeli, Rooman Vatikaaniin
kuuluva paavin hartaushuone, Giovanni de' Dolci'n

147H-.S1 rakentama paavi Sikstus [V :lle ja ylt

yleensä kuuluisien renesanssimaalarien koris-

tama seinä- ja kattofreskoilla. Näistä maala-
reista mainittakoon ennen kaikkia Michelangelo,
loka on tehnyt kattomaalaukset ja ..Viimeisen

tuomion" alttariseinälle, sekii häntä aikaisem
mistä, kappelin pituusseinien kori-lajista Italian

1400-luvun mestarit Bottieelli. Rosselli, Ghirlan-
dajo, Pinturicchio, Perugino ja Signorelli. Alkuaan
riippuivat näillä seinillä myöskin Rafaelin kar-

tonkikuvien mukaan Brysselissä kudot ui. aposto-

lien töitä esittävät 10 verhoa. [Steinmann, ..Die

Sixtinisehe Kapelle*' (1901-05).] — S. k. nimen
on saanut myös paavillinen laulukuoro, jonka on
tapana esiintyä tässä kappelissa. E. R-r.

Sikstiiniläinen madonna iit. madonna <H San
Sisto), Rafaelin kuuluisin taulumaalaus, tehty
Piacenzan San Sisto-kirkon pääalttaria varten.

myyty 1753 Dresdeniin 20,000 tukaatista. ks.

K a f k e 1.

Sikstus, viiden paavin nimi. - 1. S. 1. jonka
sanotaan olleen paavina n. 116-125, lienee oikeas-

taan marttyyrikuoleman kärsinyt roomal. pres-

hyteeri. — 2. 8. 11 (paavina 257-258), pyhimys,
uudisti jälleen kerettiläisten kastamista koske-
van riidan vuoksi katkenneen yhteyden Afrikan
ja Itämaiden kirkon kanssa, kuoli marttyyrina.
- •'>. S. III (paavina 432-440), pyhimys, raken-

nutti Roomaan useita kirkkoja, m. m. Santa
.Maria Maggioren. — 4. S. IV (paavina 147 1 -S4

1

.

maallikkonimeltään Francesco della K o-

v e i e. fransiskaani. Toimittuaan professorina
eri yliopistoissa hän tuli 14ti4 veljeskuntansa
kenraaliksi. 1407 kardinaaliksi. Paavina hiin

koetti turhaan saada aikaan ristiretkeä turkki
1 ii:u vastaan. Haikailemittcmasti nepotismia
harjoittaen S. sekaantui 1478 salaliittoon Lorenzo
di Medici'ii vastaan. 14S-J sotaan Ferraraa ja

\apoli'a. us:; Venetsiaa vastaan. Rajattomassa
rahanahneudessaan s. harjoitti simoniaa, möi
anteita ja julisti v:n 147") riemuvuodeksi.
S. rakennutti n. >. Sikstuksen kappelin ja perusti
uudelleen Vatikaanin kirjaston. [F. Gregorovius,
„Geschichte der Stadi Rom im Mittelalter VII"
(5:s pain. 1908), L. Pastor. ..(iesehiehte der
Päpste", III (3:s pain. 1904).] - :.. S. V (paa-

vina 1585-90), maallikkonimeltään F el ice
P e r e 1 1 i, fransiskaani, tuli 1566 veljeskuntansa
kenraalivikaariksi. 1570 kardinaaliksi. Paavina
S. paransi kirkkovaltion oloja t ukehut t ama I la

rosvoilun, järjestämällä oikeudenkäyttöä ja raha-
asiain hoitoa sekii edistämällä teollisuutta.
S. määräsi kardinaalien luvun 70 : ksi ja lisä-i

kardinaalikongregatsionien lukua, laajensi Vati-

kaanin kirjastoa ja rakennutti useita loisto-

rakennuksia, kuten kirjastorakennuksen. Pietarin-

kirkon kupolin. Lateraanipalatsin, suuren vesi-

johdon y. m. Espanjan ja Hanskan välisiin suh-

teisiin nähden hänen politiikkansa oli horjuva.
S. kannatti Guisejä hugenotteja vastaan ja

julisti Navarran Henrikin sekii Englannin Klisa-

b-etin pannaan. [L. v. Ranke, ..Die römischen
Päpste", I (11 :s pain. 1907).] A. ./. Pii.

Sikulit 1. s i k <• I i i dat. Siculi, kreik. Sikeloi'),

muinoin Sisilian itäosassa asuva heimo, josta

saari on saanut nimensä. S. olivat kenties ita-

listen kansain heimokuntaa, koska niitä kerro-

taan asuneen Italian mantereellakin. S. samoin-
kuin sikaanit (ks. t.i kreikkalaistuival aikaisin.

\ rt. Sisili a. K. ./. //.

Sikuna, sikunaviina, raaka, epäpuhdas viina.

Sisältää sikuna- 1. f i n k k e 1 i ö 1
j y ii iks. t.i.

joka antaa sille pahan hajun ja maun. S:sta ero-

tetaan s.-öljyt tislaamalla. Kotitarvepoltossa jää
s. -öljy miltei kokonaan viinaan, tehden sen epä-

terveellisemmäksi. S. S'.

Sikunaöljy, f i n k k e 1 i ö 1
j
y. öljymäinen se-

koitus erilaisista aineista, jotka syntyvät alko-

holikäymisen ohella. S:n laatu voi suuresti vaih-

della riippuen niiden raaka-aineiden laadusta,

joita käytetään viinan valmistukseen. Tavalli-

sesti s. sisältää rasvahapporyhmän alkoholilakeja,

sellaisia kuin butyli-, propyli-, amyli-, y. m. alko-

holeja, kapriini- ja kaprylihappoa sekii näiden
estereitä, etikkahappoa, y. m. Perunoista valmis-

tetun viinan s. sisältää pääasiallisesti amylialko-
holia. Kaikki s:t kiehuvat korkeammassa lämpö-
asteessa kuin tavallinen alkoholi ja vesi ja ne

voidaan siis helposti erottaa näistä tislaamalla.

N. N.

Sikuri (Cichorium intybus), monivuotinen,

V4-I 1U m korkuinen, haarallinen. sinikukkainen,
maitiaisnesteellinen mykerökukkaisruoho, jolla on

pariliuskaiset lehdet. Kas-
vaa villinä Etelii- ja vil-

liytyneenä yleisesti Keski-

Eu rooj>a ssa

.

M et s i st yy
usein meilläkin, kasvaen
silloin pellonpientarilla.

tienvierillä j. n. e. Juuri
on pitkä, viljellyllä s :11a

n. 30-40 cm, ja ö-."> cm
paksu. Vanhat kreikkalai-

set ja roomalaiset viljeli-

vät s:ia lehtisalaatiksi, jo-

hon tarkoitukseen sitä

nytkin, varsinkin valkais-

tuna, käytetään hyvin run-
saasti etenkin Belgiassa

ja Ranskassa. Vasta
19:nnen vuosis. alussa

alkoi sen viljelys kahvin lisäkkeeksi käytettävän
juuren vuoksi ja on levinnyt varsinkin Keski-

Euroopassa ja Venäjällä. Meillä viljellään s:ia

harvoin muualla kuin Kaakkois-Suomessa, jossj

s. on jokseenkin yleinen. Torniossa asti

hyvin menestynyt. S :ia on viljeltävä voimak-
kaasti lannoitetussa, multavassa savimaassa.
Juurta käytetään paahdettuna ja hienoksi jau-

hettuna kahvin seassa, joskus sellaisenaankin kah-
vin asemesta. On ainakin paljollani käytettynä
terveydelle vahingollinen. S:ia käyttäväl varsin-

kin varattomal kansanluokat. Toistakin Cicho-

rt«m-suvun lajia viljellään ruokakasvina. vrt.

K n d i v i a. K. L.

(S.H.) Sikuri.
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:l

Sikyon [-<'»')>], muinaiskreik. kaupunki Pelo-

ponnesoksen pohjoisrannikolla, n. 20 km länteen-

|)äin Korinthoksesta. Alueen viljavuus ja edul-

linen asema, jota vielä parannettiin keinotekoi-

sesti kaivetulla satamalla, soivat S: lie melkoisen

hyvinvoinnin. 7 :nnen vuosis. keskipalkoilta

alkaen hallitsivat S:ssa n. 100 vuotta Orthago-

ridien sukuun kuuluvat yksinvaltiaat; tunnetuin

näistä oli Kleisthenes (7:unen vuosis. alkupuolis-

kolla!, joka nojautuen (luultavasti joonialaista

alkuperää olevaan) aliluokkaan masensi doorilais-

sukuisen aateliston ja tarmokkaasti vastusti

Argoksen vaikutusvaltaa. S :11a oli kreik. kult-

tuurielämän alalla huomattava sija. Niinpä siellä

Kleisthene?n aikana n. s. traagilliset koorit lii-

tettiin Dionysoksen palvelukseen (ks. Kreikan
kieli ja kirjallisuus, palsta 1494)

.

Niinikään S. oli ainakin o:nnesta vuosis. alkaen

e. Kr. kuvanveistotaiteen, varsinkin doorilaisen

pronssikuvanvalannan tärkeimpiä pesäpaikkoja

;

4:iinellä ja 3 :nnella vuosis. nautti myöskin S:n
maalarikoulukunta erinomaista mainetta. 3 :nnella

vuosis. S. sai joksikin aikaa huomatun aseman
valtiollisen elämän alalla, kun sen etevä kansa-

lainen Aratos (251) vapautti sen makedonialais-

ten pakkovallasta ja sai sen yhtymään akhaialais-

liittoon. V. 23 j. Kr. hävitti maanjäristys kau-

pungin. — Vv. 1886-87 paljastettiin m. m. S:n
teatterin sangen merkilliset jäännökset.

O. E. T.

Silakka, haili nimen rinnakkaisnimitys.

Maamme etelärannikolla kalastajat kuitenkin

nimittävät vain suolattua hailia silakaksi (ks.

Silli).
Silarus, kahden it. joen nimi vanhalla ajalla.

Toinen on nyk. S i 1 1 a r o, Emilian maakunnassa,
lähtee Apenniineilta, laskee Po di Primaroon, 70

km pitkä; toinen nyk. S e 1 e, Etelä-Italiassa, al-

kaa Apenniineilta. laskee Salernon-lahteen, 75 km
pitkä.

Siiat ks. V a 1 j a a t.

Silava on nimityksenä kiinteälle rasvakerros-

tumalle, mikä muutamilla eläimillä, etenkin

sioilla, muodostuu nahan ja lihasten väliin. Kp.
Silavaljaat ks. Valjaat.
Silavaöljy, engl. lard oil, väritön, juokseva,

kirkas rasvaöljy, jota saadaan sian silavasta

hydraulisen puristuksen avulla. Käytetään kone-

rasvoina ja polttotarkoituksiin. 8. 8.

Silbermann [zilhar-J, Gottfried (1683-

175:1). saks. urku- ja pianotehtailija, veljensä

Andreas S:n oppilas. Rakensi urut 47 kirk-

koon, niistit neljät 3-sormi- (S. H.)

oisia. Edisti myös piano-

soittimien rakennetta.

/. K.

Sileesia ks. sleesia.
Silene, k o li o k k i. kasvi-

uku Caryophyllacece-heimon
alaheimossa Silenece. Valko-

t. punakukkaisia, ruohoja.

joilla on kukintona viuhko t.

terttumainen ryhmä; harvoin
kukka on yksinäinen. Ver-

hiö usein iso ja pullea. Meillä

12 lajia, niistä 6 satunnai-

sia. Yleinen on n n r m i

kohokki (S. inflata), kas-

vaen pelloilla, pihoilla ynnä Silene inflata.

muualla, usein myös merenrannoilla. Jokseenkin
yleinen on melkein vain Etelä-Suomessa rinne-

niityillä kasvava ketoko h okki (8. nnlans)
ja Etelä- ja Keski-Suomessa kallioilla kasvava
kalliokohokki (<S

r
. rtij)estris). Ihana tun-

turikasvi on Lapin kohokki (8. acaulisj.

»S. armain on punakukkainen koristekasvi puu-

tarhoissa, »s', pendula samoin. A". L.

Sileneae, Caryophyllac&oe-heimon alaheimo,

jonka kasveilla on yhdislehtinen verhiö ja pitkä-

kynsiset terälehdet, useimmiten myös lisäteriö.

Hedelmä hammasluomainen kota. K. L.

Silenos ks. S e i 1 e n o s.

Silentium [-e'-] (lat.), äänettömyys, hiljaisuus.

Silesia ks. Sleesia.
Silex, kvartsin (ks. t.) lat. nimi, josta johtuu

silicium ja silikaatti. P. E.

Sileäkyntö, maan kyntäminen tasaiseksi,

ilman saran selkiä (harjoja) ja vesivakoja. Täl-

lainen kyntö voidaan toimittaa joko sahralla tai

vaihtoauralla, joilla maa kääntyy aina samalle

puolelle. Tavallisella kääntöaurallakin voidaan
muovailla maan pinta sileäksi kyntämällä avo-

ojitetulla maalla kahta sarkaa yhtaikaa (yhtenä

sarkana) ja käyttämällä salaojitetulla tai ojitta-

mattomalla maalla n. s. kuviokyntöä.
Tässä menetellään joko niin, että sarkakynnön
tapaan kynnetään muokattavan maan keskelle

tämän maakappaleen muotoinen kuvio jättämällä

kyntämätöntä maata yhtä leveälti joka taholle,

minkä jälkeen ruvetaan kyntämään tiimiin

kuvion ympäri ..pyörtämällä" kääntäen viilut

kynnettyyn päin tai siten, että työ aloitetaan

kynnettävän maan ulkosyrjiltä ja kynnetään
taaskin ,, pyörtämällä" kääntäen viilut nyt ulos-

päin, kunnes kyntö loppuu maakappaleen kes-

kelle. J. F. 8.

Sileälastaiset (Ratitas),, lintulahko, johon kuu-

luvat linnut ovat täydelleen kadottaneet lento-

taitonsa ja sensijaan kehittyneet erinomaisen

nopeiksi juoksijoiksi. Niinpä nopeimmat niistä

eivät voita ainoastaan muita lintuja juoksutai-

dossa, vaan kilpailevat menestyksellisesti nopeim-

pien nisäkkäiden kanssa. Tällainen elintapa on

aiheuttanut huomattavia muutoksia ruumiin raken-

teessa; rintalastan harja, joka muilla linnuilla

on laajana lentolihasten kiinnityspintana, puut-

tuu, eturaajat ovat surkastuneet, oikeita siipi- ja

pyrstösulkia ei ole, höytysäteet (ks. Höyhen)
eivät ole toisissaan väkäsillä kiinni, joten höyhe-

net ovat enemmän tai vähemmän karvamaisia.

luut eivät ole onttoja ja untuvapuku puuttuu.

Takaraajat ovat sensijaan erittäin voimakkaiksi

kehittyneet, 2-4-varpaiset. Koska s. ovat etu-

päässä aukeiden arojen asukkaita, on hyvä juoksu-

taito näille kookkaille linnuille välttämätön. Etu-

päässä koiras pitää huolta bautomisesta. Kaikki

s. ovat lämpimän vyöhykkeen asukkaita. Ennen
on tiima lahko ollut paljon lajirikkaampi, ja sen

edustajia on tavattu Euroopassakin. Nykyisin se

käsittää viisi sukua ja n. 20 lajia. Entisistä t.

nykyisistä edustajista mainittakoon: JEpyomia
maximus ja Dinornis (ks. a.) ;

unt u v a kuovit
(Apterygidte), ks. Kivi; kas u a a r i t (Caaua-

ridce), ks. K m n ja K a s u aarit; strutsit
(Struthionidce), ks. Strutsi ja Nandu.

/:. i/-o.

Silfverberg (nilverbärj], Ida (1834-99), suom.

taidemaalaajatar; opiskellut synnyinkaupungis-
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saan Helsingissä, jatkanut opintojaan ulkomailla

(Dresdenissä, Pariisissa ja Firenzessä), jossa hän
vietti koko loppuikänsä, kuollen Firenzessä. V:sta
1849 S. esiintyi 1880-luvun puoliväliin asti Taide-

yhdistyksen näyttelyissä maalaamillaan stilleben-,

kukka- ja henkilökuvilla, mutta etupäässä hän
asetti näytteille vanhempien it., alankoni, ja

ransk. mestarien tauluista tekemiään jäljennök-

siä, joiden valmistamista ulkomaiden gallerioissa

luin harjoitti ammattinaan.
Silfverberg & Wecksellin hattutehdas [sil-

verbärj-vekse'1-] Helsingin Sörnäisissä, on ainoa

(S. H.) Villahatun ensimainen kehitysaste; osnsto Silf-

verberg & Wecksellin hatuitehtaassa.

laatuaan Suomessa. Se syntyi siten, että Johan
VVecksellin Turkuun 1828 perustamaan ja 1863
Helsinkiin siirtämään sekä hänen poikansa Al-

fred YVeekselliu 1873 ja 1882 suuresti laajenta-

maan hattutehtaaseen 1901 yhdistettiin edellisten

palveluksessa 1864-77 olleen, sitten Turussa käsi-

työmäisesi hattuteollisuutta harjoittaneen K. G.
Silfverbergin liike. Toiminimi muutettiin 1904
liikkeen monivuotisen johtajan F. Holmbergin
toimesta o.-y:ksi (A.-b. Silfverberg &
W e c k s e 1 1 s förenade h a 1 1 f a b r i k e r),

jonka osakepääoma aluksi oli 520,000 mk.
ja 1912 korotettiin 720,000 mk :aan. V. 1911 yh-
tiö osti Helsingin hattutehdas o.-y:n tehtaan,
jossa työ heti lakkautettiin. — Valmistus käsit-

tää kaikenlaisia huopa- (villa- ja karva-) sekä
olkihattuja, arvoltaan n. 800,000 mk. (1914).

Kaaka-aincet saadaan etupäässä Etelä-Afrikasta

ja Austraaliasta (villa) sekä Kiinasta ja Japa-
nista (olkipunokset) . — Työväestö 100 henkeä
(1914). E. E. K.

Silfverstolpe fsilver-J. 1. Axel O a b r i e 1

S. (1762-1810). ruots. runoilija, politikko; tuli

179.") ritarihuoneen sihteeriksi, otti v:n 1809 val-

lankumouksen jälkeen perustuslaki- ja salaisen

valiokunnan jäsenenä osaa uusien perustuslakien,
varsinkin painovapausasetuksen, valmistamiseen

j

julkaisi valtiollisia lentokirjasia. S:n runojen
..Dikter" (1801 ja 1810) pääansioina on muodon
Selvyys ja terve elämänkäsitys; valittiin 1794
Ruotsin akatemiaan; muita julkaisuja: „Äre-
minne öfver Birger Jarl" (1787). „Äreminne öfver
Sten Sture d. y." (1791), »Försök tili en afhand-
ling om vitterhetens inflytelse pä allmänna för-

ständsodlingen och sederna" (1802).

2. Carl Gu d m u n d Otto S. (1840-99). his-

toriantutkija, runoilija; palveltuaan ensin up-
seerina rupesi 1870 virkamieheksi valtioarkis-

toon, missä 1896 tuli arkivaariksi
;
toimitti 1875-

80 aikakauskirjaa „Historiskt bibliotek"; julkai-

suja: ,,Klostret i Yadstena" (Hist. bibliotek

1875). ..Svenska teaterns äldsta öden" (1882),

»Nägra dikter af Astolf" (1883). y. m.
Silfversvan [sUversvän], Gustaf J o li a n

(1819-88). maanviljelijä, valtiopäivämies ; toimit-

tuaan v:sta 1839 upseerina Ruotsissa siirtyi 1842
Suomeen, niissä sai haltuunsa Västankärrin ti-

lan Kemiössä. S. oli aikanaan maamme huomat
tavimpia maanviljelijöitä: kehitti tilallaan n. s.

Västankärrin karjakannan. Ennenkuin maas
samine vielä oli maanviljelysopistoja, S. kasvatti
luonaan joukon nuoria maanviljelijöitä-, oli jä-

senenä vv. 1803-64. 1867 ja 1877-78 valtiopäivillä,

esiintyen viimemainitussa säätykokouksessa ylei-

sen asevelvollisuuden vastustajana.

Silhuetti ks. Siluetti.
Silicium ks. P i i.

Siliciumdioksidi ks. Pii ja Kvartsi.
Siliciumfluoridi ks. P i i.

Siliciumkarbidi ks. K a r b o r u n d u m i.

Siliciumpronssi = piipronssi. ks. Pronssi.
Siliciumtetrafluoridi ks. P i i.

Silifikatsioni (lat. silex = piiki\ i. ja facere =
tehdä), piityniinen, kivien y. m. impregnoitumi-
nen ja peittyminen piihapolla. S. S.

Silikaatit = piihapon suolat, ks. Pii.
Silikaattikivennäiset, luonnossa esiintyvät

silikaatit (ks. t.). Niitä on erittäin runsaasti,

nim. yli 300 lajia. Moninaisuus johtuu osaksi

siitä, että nämä yhdistykset ovat erilaisten pii-

happojen suoloja, kuten orto- ja metasilikaatteja
sekä monenlaisia polysilikaatteja, osaksi taas
siitä, että eri metallien silikaatit voivat monella
tavoin muodostaa kaksois- ja kompleksiyhdistyk-
siä. Useimmissa s:n ryhmissä on useita puh-
taita 1. pääjäseniä, jotka luonnossa tavallisesti

esiintyvät isomorfisina seoksina. Vaikka s:n

luku on niin suuri, ovat niistä kumminkin vain

harvat, noin parikymmentä, vuorilajien aineksina
yleisiä. Kaikista tärkeimmät ovat maasälvät,
kiilteet, amfibolit ja pyrokseenit. P. E.

Silikaattivuorilajit, silikaateista muodostu-
neet vuorilajit. Usein ne lisäksi sisältävät

kvartsia. S :eja ovat miltei kaikki varsinaiset

eruptiivivuorilajit ja niistä muodostuneet kitei-

set liuskeet, samoin savi- ja hiekkasedimentit.

P. E.

Silikaattivärit, kivennäismaalauksessa käyte

tyt väriaineet, jotka kestävät maalauksen kiin

uityksessä käytetyn kalivesilasin vaikutuksen
muuttamatta väriään. Sellaisia ovat m. m. ba-

riumsulfaatti, uraanikelta, kromipuna ja koboltti-

sini. N. N.

Silinteri (saks. Zylinder; ruots. cylinder,

kreik. ln/lindros, < Jcyli'ndein = vieriä) . 1. .1/(7-

tausop. Silinteripinta syntyy, kun suora viiva

määrätyn suoran kanssa yhdensuuntaisena py
syen jatkuvasti seuraa määrättyä käyrää (johtd

käyrää 1. johtoviivaa). Jos johtokäyrä on suljettu

käyrä ja silinteripinta leikataan kahdella yhden-

suuntaisella tasolla, sanotaan tasojen ja käytiin

pinnan rajoittamaa kappaletta silinteriksi: sen

tilavuus = johtokäyrän rajoittama pinta (s:n

asema) kerrottuna tasojen kohtisuoralla vii-

lillä (s:n korkeus). Jos johtokäyrä on ym-
pyrä, säde r ja korkeus h, on tilavuus = 3tr*h.

Käyrä pinta n. s. vaippapinta = 2Jirh, koko pinta

2jit (r+ h).

M
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2. Tekn. Pyöreä putki, jonka sisällä liikkuu

mäntä ja jossa joko yleensä korkeajännityksi-

nen kaasu toimittaa hyödyllistä työtä (voima-

kone), tahi neste t. kaasu liikkuu männän pa-

kottamana, minkä s:n ulkopuolella vaikuttava

voima panee liikkeeseen (pumppu, puhalluskone).

S:t ovat yleensä valurautaa, väliin valuterästä,

joskus myöskin pronssia, kun s:ssä oleva

neste vaikuttaa syövästi valurautaan. Takorau-
taa käytetään ainoastaan poikkeustapauksissa.

S:n sisäpuolisen valuraudan tulee männän ai-

kaansaaman kulumisen vuoksi olla kova ja tii-

vis. Väliin tehdään s:n sisäosa eri kappaleesta,

etenkin jos s:ssä on korkea lämpötila (ks.

Höyrysili n teri), jolloin ulko-osa saa olla

huonompaa valurautaa. — S:n seinämän aineen-

paksuus riippuu teoreettisesti s:n halkaisijan

pituudesta ja s:n sisällä vallitsevasta paineesta.

Enimmäkseen kuitenkin näiden suureiden mu-
kaan tehty kestävyyslasku antaa siksi pienen

arvon, että valmistamis-, kuljettamis-, sorvaamis-

y. m. näkökohdat vaativat sen otettavaksi isom-

maksi. S:n kummassakin päässä on flenssit 1.

laipat, joihin s. -kannet kiinnitetään ja joiden

aineenpaksuus otetaan n. 25% isommaksi kuin

s:n seinämien aineenpaksuus. — Konetekniikassa
käytetyt s:t ovat höyry-s:t, polttomoottorien s:t,

pumppu-s:t, sekä puristus- ja puhalluskoneiden

s:t. E. 8-a.

Silistria [-li'-] (bulgaar. Silistra), lujasti lin-

noitettu kaupunki Romaaniassa, siinä osassa,

jonka Eomaania Balkanin sodassa anasti Bul-

gaarialta, Tonavan oik. rannalla; 12,055 as.

(1908), joista 6,142 bulgaarialaista ja 4,126 turk-

kilaista. — Aikanaan kukoistava kaupunki nyt
rappiolla. Asukkaat harjoittavat maan- ja viinin-

viljelyä, mehiläishoitoa, vilja-, viini- ja puu-
tavarakauppaa; myllyjä, nahkatehtaita. Suuret
karjamarkkinat toukok:ssa. Oli bulgaarialais-

aikana arkkipiispan istuin. — S. on roomalais-

ten Durosiorum (> bulgaar. Drster). Oli Moesia
Inferiorin huomattavimpia kaupunkeja ja legioo-

nain asemapaikka. Tärkeänä rajapaikkana se

Balkanin sodissa on näytellyt merkittävää osaa;

893 Bulgaar ian tsaari puolusti sitä unkarilaisia

ja kreikkalaisia vastaan, 967 ven. ruhtinas

Svjatoslav valloitti sen, mutta menetti taas 971

ent. liittolaisilleen kreikkalaisille. Muradin suur-

visiiri Ali pasa valloitti sen 1388, mutta vasta

1416 se pysyvästi joutui turkkilaisille, joiden

hallituksen aikana sille alkoi uusi kukoistus-

kausi. Venäläiset valloittivat S :n 1810, mutta
seur. sodassa he vasta kahden piirityksen jäl-

keen 1829 saivat sen haltuunsa eivätkä 1854
ollenkaan saaneet sitä kukistetuksi, ja 1878 :kin

turkkilaiset vasta rauhan päätyttyä jättivät

kaupungin. Berliinin sopimuksen mukaan bul-

aarialaisten olisi pitänyt hävittää linnoitukset,

utta sen sijaan he lujittivat vielä enemmän
S:iaa. Ile menettivät sen 191.". Romaanialle.

E. E. K.

Silityskone ks. Kalan t eri.

Silius Italicus /st- Ita'-], Tiberin s O a-

tius S. I. (n. 25-101 j. Kr.), roomal. runoilija,

konsulina v. 68 sekä myöhemmin Vespasianuk-
sen aikana Asia provinssin maaherrana, päätti

päivänsä vapaaehtoisesti nälkäkuolemalla. S. I.

kuvaili pitkäveteisesti Liviuksen mukaan toista

puunilaissotaa 17-kirjaisessa runoteoksessaan

„Punica" (julk. L. Bauer 1890-92, Summers 1905),

alkaen Hannibalin tulosta Espanjaan aina Za-

man taisteluun saakka. K. J. H.
Siljan, iso järvi Ruotsissa, jokseenkin keskellä

Taalainmaata, 165 m yi. merenp., 36 km pitkä,

6-25 km leveä, 286 km2
, 125 m syvä. S:n läpi

luoteesta kaakkoon virtaa Itäinen Dal-joki. Tah-
dista mainittakoon Rättviken ja österviken. Saa-

ria vähän, suurin Sollerön, 20 km2
. Höyrylaiva-

liikennettä. Rannat harvinaisen kauniit ; mat-
kailuliikenne melkoinen. S :n ympärillä ovat
Taalainmaan rintapitäjät, Mora (kirkonkylä S :n

ja Orsa-järven välisellä kannaksella), Orsa, Lek-
sand ja Rättvik.

Siika, Amurin (ks. t.) pohjoinen lähdejoki,

syntyy Ingodan ja Ononin yhtymisestä, kuljet-

tava Nertsinskistä asti; 1,200 km.
Silkinviljelys ks. S i 1 k k i p e r h o n e n.

Silkki. S. -lanka on rakenteeltaan homogee-
nista ainetta, fibroiinia, jota suojaamassa on ohut
kerros s.-liimaa 1. serisiiniä, mikä estää langan
kiiltoa sekä suureksi osaksi sitoo toukan keh-

räämän kaksoislangan eri säikeet yhteen. Kak-
soislangan paksuus on n. 0,025-0,027 mm ja yk-

sinkertaisen n. 0,013 mm. Serisiini on kovaa kel-

lertävän- tai vihreähkönväristä ja painaa noin

25-35% raaka-s:n painosta. Serisiini voidaan
poistaa keittämällä saippualiuoksessa useaan ker-

taan. Puolikeittoinen s. (soiiplierte Seidc) on

vain kerran keitettyä ja vain osittain liimaker-

roksesta vapautunutta. Täysin puhdistetun s:n

kiilto on ikäänkuin himmentynyttä tai varjos-

tettua eikä peilin tavoin heijastavaa, ja siinä sen

erikoinen miellyttäväisyys onkin. Tämä johtu-

nee siitä, ettei lanka ole sileä eikä liereä, vaan
sen pinta on moninkertaisesti kulmikas ohut

monisärmiö. S. synnyttää käsiteltäessä nurali-

tavan tai narisevan äänen, joka tulee selvem-

mäksi ja kuuluvammaksi, jos s:iä käsitellään lai-

meassa happoliuoksessa. S. on hyvin hygroskoop-

pista ja ottaa 30% painostaan vettä, tuntumatta
siltä märältä. Kaupassa sallittava kosteus on

11% absoluuttisesta kuivapainosta. — S:iä saa-

daan s.-perhosen kotelokopista 1. kokongeista (ks.

S i 1 k k i p e r h o n e n) . Teollisuutta varten käy-

tettyjen kotelokoppien toukat ovat tapettavat,

ennenkuin ne kehittyvät murtamaan kopan.

Tappaminen suoritetaan joko kuumalla ilmalla t.

kuumalla vesihöyryllä ; vesihöyryllä tappamisen

jälkeen täytyy ne aina kuivata. Tehtaassa laji-

tellaan kotolokopat laatunsa ja värinsä mukaan.
Parhaat erotetaan loimi-s:n kelausta varten,

heikommat ja väriltään himmeämmät kude-

s:ksi sekä toukan vioittamat, virheelliset ja kak-

soiskopat veisti-s:n kehräykseen, sillä niitä ei

voida kelata. S.-langan valmistaminen jakautuu

kahteen osaan: 1) raaka-s:n kelaukseen, 2) haas-

kio-s :n kehräykseen (floretti-s.. sappe-s., bou-

retti-s.). — Raaka-s:iä (gröge-s:iä) saadaan

suorastaan kelaamalla kotelokopista. Sitä var-

ten asetetaan kntelokopat aluksi lämpimään
vesihauteeseen, jotta liima hiukan pehmiäisi, ja

sekoitetaan harjalla, johon kotelokopan päällys-

harso takertuu. Kun langan pää on täten löy-

detty, siirretään kotelokoppa toiseen hauteeseen,

josta kelaus tapahtuu suorastaan vyyhdinpulle.

Tällöin tav. kerrataan yhteen säikeet n.

2-20 kotelokopasia. riippuen halutun langan

paksuudesta. Näin saatuja kelattuja raakasilkki-
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lankoja kierretään kaksi tai useampia yhdeksi:

liitä työtä nimitetään mulineeraukseksi. Muli-

neeraukseen kuuluu myös liiman poistaminen
saippualiuoksessa keittämällä. Useaan kertaan
uudistettu keittäminen ja huuhteleminen tekee

S.-langan puhtaaksi, jolloin sen paino on keven-

tynyt 25-30%. Tämän kevenemisen välttämi-

seksi poistetaan liima usein vain osittain. Lii-

man poistamisesta johtuva painon väheneminen
vaikuttaa tuntuvasti s:n korkeaan hintaan, joka

vaihtelee kg:lta 30-60 mk. Painonhäviön korvaa-
miseksi lisätään s : n painoa yhdistämällä siihen

sinkki ja rautayhdistyksiä metallisuoloina, joita

- helposti sitoo itseen.sä. Etenkin väriaineiden
mukana tapahtuu painonlisäys sangen edullisesti.

Kun vain liiman painoa vastaava häviö täten

korvataan, sanotaan s:iä „pari"-kuormitetuksi.
Liiaksi kuormitettu s. saattaa sisältää 80-909?

s:n painosta vieraita aineita, jotka tällöin vai-

kuttavat haitallisesti s:n lujuuteen.

Kiertämällä yhteen kelatut kotelokoppasäikeet
saadaan gr§ge-s:iä, ja kertaamalla useampia
grege-lankoja keskenään saadaan lujaa loimi-

s:iä. organsiinia t. heikompaa kude-s:iä (tram).

Florettikehruu (sappekehruu) . S: n ke-

lauksessa saadaan koko joukko haaskio-s :iä. Ko-
konkin kotelokopan ulkopinnalta näet saadaan
harso-s:iä (Flochseide), eivätkä kokongin perga-

menttimaisiksi liimautuneet pohjat (strusa) pur-

kaudu kelatessa. Nämä sekii toukan vioittamat

y. m. virheelliset kotelokopat muodostetaan keh-

ruu-s:ksi. Tätä varten ladotaan kokonkijätteet
vettä sisältäviin umpinaisiin ammeisiin, joissa

höyrylämmityksen avulla saadaan tapatit uniaan
liima-ainetta hajoittava käyminen. Kun liima-

aine on hajaantunut, keskeytetään käyminen.
kotelokopat huuhdellaan ja kuivataan. Kuitu-

massa piiskataan nyt möyheäksi, pehmitetään
saippualiuoksessa n. 24 tuntia uuttamalla ja

revitään karstan tavoin toimivassa koneessa
kuiduiksi. Kuidut hahtuvoidaan ja kammataan
moneen kertaan, jolloin eripituiset kuidut ero-

tetaan toisistaan. Venytys tapahtuu nyt neula-

kenttä-venyttäjissä (gill-koneissa i ja alkukehräys
siipikehrillä. Eienokehräyskoneina voidaan käyt-

tää siipikehräistä kehruukonetta. rengaskehniu-
konetta tai selfaktoria. — B o u r e t t i k e li-

ru ussa käsitellään edellisessä muodostunut
haaskio ja rohdin-s. Tähän sekoitetaan myös
s.-hoddy 1. nypös-s., joka saadaan s.-tilkuista kui-

duiksi repimällä. Nämä lyhyet kuidut kehrätään
samoin kuin karttavilla iks. t.). Usein kehrä-

tään nypös-s. myös villaan sekoitettuna.

S:n kotimaa lienee Kiina, josta sen viljelys

on vähitellen levinnyt Japaniin, Intiaan. Per-

siaan ja Etelä-Eurooppaan. Myöskin pohjoisem-
pana, m. m. Saksassa ja Ruotsissa s : n-viljelystä

on koetettu, mutta taloudellisia tuloksia ei ole

saavutettu (ks. muuten Silkkiperhonen).
- S:n tuotanto oli 1907 suunnilleen 22,000,000

kg. josta Kiina, -lapani ja Intia tuottivat n. puolet.

Villi-s:iä saadaan eräistä vähemmän tärkeistä

perhosista. Tussah-s:iä kehrää tussur- 1. tussah-

kehrääjä Intiassa. Sen kotelokopat oval vaikeita
kelata ja lanka on jäykempää, paksumpaa sekä
muutoinkin vähempiarvoista kuin nitilperi--.

Muista villisilkkilajeista käytetään kehruussa:
erie-s:iä. jota valmistaa intialainen iiriini-

kehrääjä; y a m a n a-i-s:iä, jota saadaan japani

laisen tammikehrääjän kotelokopista; fagara-
s:iä. joka on itä-intialaisen at las-kehrääjän tuo-

tetta: s i m p u k k a-s:iä (ks. t.). ja hämä-
h ii k i n s : iii. jota saadaan vangittujen hämä-
häkkien kehruuiauhasista vetämällä. Viimemain.
lanka <>u hienoa ja puhtaanvalkoista, mutta sillä

ei ole merkitystä teollisuudessa. T eko s il-

ki S t ä k-. K e i n o t e k o i n e n silkki.
/•:. ./. n.

Silkkiapinat (Hapale), kynsiapinasuku, jonka
tunnetuin laji. itiiluasilialainen ui st iti 1.

saguini (Hapale lacchus) on n. oravan kokoi-

nen, pitkähäntäinen. Karva on pehmeätä ja pit-

kää; väriltään uistiti on mustan-, ruosteenkeltai-

sen- ja valkeankirjava, etupuoli selkää ruosteen-

keltainen, taaempana mustia ja valkeita mutkit-
televia viiruja, vatsapuoli ja raajat vaaleanhar-
maat. Pää tummanruskea, mutta otsassa kolin i-

kulmainen, valkea läikkä ja korvalehdissä pitkät

kiiltävänvalkeat tupsut. Naama tumman lihan

värinen, harvakarvainen. Hännässä useita mustia
ja valkeita kiehkuroita: kärki valkea. — S:oihin
luetaan usein myös leijona-apinat (kuva ks. Api-
nat), vrt. Leijona-apina. /'. H.

Silkkikuikka 1. j o u h i-u ikku ks. I' i k u t.

Silkkimato, silkkiperhosen (ks. t.) toukka.

Silkkimatotauti ks. S i 1 k k i p e r h o n e n.

Silkkipaperi (ks. Paperi) on ohutta kääre
ja koristetarkoituksiin käytettyä paperia. Hal-

vemmat lajit valmistetaan selluloosasta, vieläpä
joskus lisätään puuvanukettakin. Kalliimmat
lajit valmistetaan lumpuista, esim. n. s. pape-

rossipaperi. Kiinalaiset ja japanilaiset s:t ovat

erittäin lujia ja valmistetaan pitkäkuituisista

kasveista, esim. mit su-inatasta. mulperipuusta
y. m. ./. A.

Silkkiperhonen, kehrääjäperhonen, jonka ko-

telokopasta valmistetaan silkkiä. Yleisin laji on

tavallinen s. 1. m u 1 p e r i k e h r ä ä j ä

perhonen on valkoinen.i Bombyx mori). Itse

Sen siivissä on vaa-

leankellertäviä poikki-

juovia: siivenkärkien

väliä on 32-38 mm.
Toukka 1. n. s. ..silkki-

mato" 1. ..silkkiiiis-

mato" on T.s-9 cm
pitkä, kalju. har-

maahko tai mustahko.
väriltään jonkun ver-

ran vaihteleva. Sen
kolmannen ja kahdek-
sannen ruumiinnivelen

selkäpuolella on tav.

kaksi munuamaista
täplää : 1 1 :nnessä ruu-

miinnivelessä on selkä-

puolella pieni sarven-

muotoinen kohoama.
Toukan kehruurauha-
set, jotka aukeavat

alahuulen kohdalla, ovat putkenmuotoiset, hyvin
pitkiit ja mutkittelevat. Näiden takapäässä on
nestemäistä, siirapinpaksua silkkiainetta, jota

toukka, neljä kertaa vaihdettuaan nahkaa ja

tultuaan n. 30-35 päivää munasta kuoriutumi-
sensa | aikeen täysimittaiseksi kivttii v ilmis-

taaksensa kotelokopan ympärillensä ennen kote-

loitumistaan. Silkkineste hyytyy heti ulkoilmaan

(S.H.) .V Silkkiperhonen
nossa, W raulperipuun lehdell

munimassa, h' toukka, /»' kotelo!

koppa, P lintelo avatussa ko
passaan.

;

l
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tultuaan hienoksi, kovaksi rihmaksi. Koko koppa
valmistetaan yhdestä ainoasta rihmasta, joka

tav. on n. 1,000, joskus aina 3,000 :kin m pitkä.

Koppa on pitkulainen, tav. keltainen, mutta
eräillä roduilla myös vihreä, valkoinen tai muun
värinen. Toukka koteloituu 8 päivän perästä

kopan valmistuttua, ja kun toiset 8 päivää ovat

kuluneet, murtaa täysimuotoinen perhonen kotelo-

kuorensa ja tunkeutuu kopan läpi vapauteen.

Hyvin pian kuoriutumisensa jälkeen naaras
hedelmöittyy ja voi lyhyessä ajassa laskea 400:kin

munaa. Sen jälkeen perhonen kuolee.

S:u toukat käyttävät pääasiallisimpana ravin-

tonaan valkean mulperipuun (Morus alba) sekä

myöskin mustan mulperipuun (M. nigra) lehtiä

(ks. Mulperi puu). Kiinassa elätetään tou

kat paikoittain vielä ulkona kasvavissa puissa,

mutta useimmiten kuitenkin — samoin kuin
länsimaissa aina — erityisissä, tarkoitusta var-

ten rakennetuissa huoneissa. Talvehtineet munat
saadaan 10-15 päivässä kehittymään toukiksi

siten, että lämpömäärä huoneessa aste asteelta

kohotetaan aina 25° :een saakka. Toukille tuo-

daan säännöllisesti monta kertaa päivässä tuo-

reita lehtiä ja pidetään tarkkaa huolta puhtau-
desta, tuuletuksesta ja tasaisesta lämmöstä (21°).

25 g munia (s. o. n. 35-40 tuh. munaa) varten
tarvitaan, jotta toukat voisivat kehittyä täysi-

mittaisiksi, 780 kg lehtiä. Tämä vastaa n. 45 kg
kotelokoppia. — Mulperipuun lehtien asemesta
syötetään toisinaan s :n toukille mustanjuuren
(Scorzonera hispanica) lehtiä. Suomessakin on
silloin tällöin tehty vähäisiä silkinviljelysyrityk-

siä ja käytetty tällöin pääasiallisesti mustan-
juuren lehtiä, mutta mihinkään huomattaviin
tuloksiin ei meillä ole päästy. — Silkinviljelyk-

selle tuottavat usein suurta tuhoa erilaiset tau-

dit, jotka pääsevät leviämään toukkien keskuu-
teen. Niinpä erään loisen, Nosema bombycis,
aiheuttama tauti, joka synnyttää ihoon mustia
pilkkuja, hävitti vuoden 1857 jälkeen silkin-

viljelyksen Euroopassa miltei täydellisesti. Tauti
säilyy hyönteisen kaikissa kehitysasteissa, mutta
sitä on opittu vastustamaan puhdistamalla
munat taudinsiemenistä. Toiset taudit ovat muiden
sienien aiheuttamia taikka niiden aiheuttajat

ovat tuntemattomat. — Paitsi tavallisesta s:sta

saadaan hyvää silkkiä useista muistakin kehrääjä-
perhosista. Näistä mainittakoon ailanthus-
kehrääjä (Attacus 1. Bombyx cynthia), jonka
toukka Kiinassa ja Japanissa syö Ailantlius

glandulosan (ks. Ailanthus), Intiassa risiini-

kasvin lehtiä; k i i n a 1. t a m m i-s. (Saturnia
pernyij sekä j a p. t a m m i-s. (8. yama-mayu),
jotka molemmat syövät tammenlehtiä ja joista

edellistä tavataan Pohjois-Ameriikassa ja Pohjois-

Kiinassa, jälkimäistä Japanissa.

[Ilaberlandt, ,,Der Seidenraupenzucht des Maul-
beerbaums" (1871); Weissweiler, ,,Zucht des Maul-
beerbaums und der Seidenraupe" (1875) ; Wolle,

,,Ausiiihrliche Anleitung zur rationellen Aufzucht
der Seidenraupe" (1893) ; Pasteur, ,,]5tudes sur
les maladies des vers ä soie" (1871).] U. S-s.

Silkkisametti on samettikangas, jonka nuk-
kaa muodostavana kuteena käytetään kehruu-
silkkiä. E. J. 8.

Silkkivihreä, öljymaalissa käytetty vihreä ki-

ven näisväriaine.

Silkkiäispuu ks. M u 1 p e r i p u u.

42 VIII. Paineltu "/„ lii.

Sillanpäävarustus, linnoitus, jonka tarkoi-

tuksena on vesistön ylimenon turvaaminen. Jos
ainoastaan toisella rannalla on varustus, sano-

taan sitä yksinkertaiseksi, jos molem-
mat rannat ovat linnoitetut, puhutaan k a k-

sois-s:sta. Linnoitus on mieluimmin sijoitet-

tava niin kauas sillan edustalle, että silta on
suojassa vihollisen tykistön tulelta. S:een kuu-
luu erillisiä linnakkeita, tukikohtia, ampuma-
kaivoksia vallituksineen, estelinjoja sekä patte-

reita, joita viimemainituita yksi pari mielellään
sijoitetaan toiselle rannalle. Aivan sillan eteen

asetetaan sitäpaitsi siltavarustuskaivanto.

Sillanrakennus ks. Silta.
Sillböle [-o-], ratsutila (V2 manttaalia, 200

ha) Helsingin pitäjässä Vantaanjoen varrella 8

km Sockenbackan rautatieasemalta pohjoiseen.
Tilalla on saha. Omistaja (1916) agronomi Lau-
ren. Päärakennus 1800-luvun alulta. — S:n
rautamalmikaivokset (6 km Sockenbackan ase-

malta) saivat alkunsa 1744 vuorimestari Magnus
Linderin toimesta; louhimista jatkettiin 1770-lu-

vun alulle sekä edelleen vv. 1785-88 ja 1823-06.

Viimemainittuna louhimiskautena nostettiin mal-
mia yhteensä 26,732 tonnia. Tilalla on myös van-
hoja kalkkikaivoksia. A. Es.

Silli (Clupea harengus), heimonsa (ks. Silli-
kalat), tärkein edustaja. Vannasluussa (vomer)
ryhmä pieniä hampaita, joita ei ole muilla
samaan sukuun kuuluvilla, ulkomuodoltaan hyvin
samannäköisillä lajeilla. Ruumis kyljiltä vatsa-

puolelle kapeneva. Suomut helposti irtaantuvat.
Selkä sinisen- tai vihreänhohtoinen, muu osa ruu-

mista hopeanvärinen, hohtava. Kasvaa n. 37cm:n
mittaiseksi. Harvinaisena tavataan 45 cm:nkin
pituisia jättiläis-s :ejä. — S :n tärkeimpänä asuma-
alueena ovat Pohjois-Euroopan vedet Vienan-
merestä Biskajan-lähteen saakka, mutta sitä tava-

taan suurin määrin Atlantin Ameriikankin puo-

leisessa osassa sekä Tyynen valtameren pohjois-

osissa, missä sitä varsinkin japanilaiset pyytä-
vät suunnattomasti. — Elää äärettömissä par-

vissa, jotka usein ovat muodostuneet melkein
samansuuruisista ja -ikäisistä kaloista. Lähes-

tyy parvittain rantoja joko ravintoa hakemaan
tai kutemaan. Elää planktonista (hankajalkai-

sista, matojen ja vaippaeläinten toukista y. m.

L

jonka tavoittelemiseen sen hienorakenteiset leuat,

joista alaleuka on yläleukaa pitempi (samoinkuin
esim. planktonia syövällä muikulla), ovat erit-

täin sopivat. Monin paikoin sen ruokana ovat

suuremmatkin eläimet (esim. Mysis, Gammarus,
Idolea) ; usein on s:n mahalaukusta tavattu pie-

niä kaloja. Vaikkakin s. suurimman osan ravin-

nostaan siis ottaa veden pinta- ja keskikerrok-

sista, hakee se sitä osaksi pohjakerroksista, vie-

läpä pohjaltakin. S. tulee eri seuduilla suku
kypsäksi eri ikäisenä, tavallisimmin kuitenkin

3-5-vuotisena. Meidän rannikollamme s. (silakka

1. haili) kutee ensimäisen kerran 3-vuotisena,

yksityistapauksissa jo 2-vuotisena. Mätinsä, jossa

vanhoillakaan yksilöillä on tuskin 30,000 munaa,
s. laskee vesikasvien, simpukankuorien ja kivien

pinnalle. Kutu tapahtuu suurissa parvissa pää

asiallisesti keväisin (ai syksyisin. Kudun jäl-

keen parvi poistuu nopeasti kutupaikalta.

Siitä saakka kuin ruots. eläintieteilijä S. Nils-

son 1826-33 Ruotsin hallituksen kehoituksesta

tutki syitä' s:n saaliin loppumiseen Bohusläänin
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(S. H.) Silakan kasvu 1-S vuoden ikäisen» (*/« luonnollista kokoat

rannikolla, on Pohjois-Euroopan maissa laajoja

tutkimuksia tehty s:n elintavoista, sikiökehityk-

sestä, toukan ja täysikasvaneen kalan kasvusta.

sukupuolikypsyys- ja kutemissuhteista sekä s:d

vaelluksista. Erikoista huomiota on omistettu

kysymykselle erilaisista paikallismuodoista 1. ro-

duista. Varsinkin nykyään, jolloin kansainvälinen

meritutkimus on ottanut s.-kysymyksen koko laa-

juudessaan suunnitelmanmukaisesta selvitettäväksi

hydrografisilla, biologisilla ja planktologisilla tut-

kimuksilla, on kalastuselinkeinon kannalta annet-

tava tilitä suurin merkitys näiden tutkimusten

tuloksille käytäntöön sovellutettuina. Kun kala-

biologia aikaisemmin on lähtenyt siitä oletuksesta,

että kalakanta joka vuosi lisääntyy osapuilleen

samassa määrässä, ovat s. -tutkimukset (myös
turskatutkimukset Norjassa ja muikkututkimuk-
set Suomessa) todenneet, että kalakannan uudis-

tuminen tapahtuu sangen epäsäännöllisesti. Ly-

hyempien tai pitempien väliaikojen jälkeen voi

syntyä erikoisen runsaita tai erikoisen yksilö-

köyhiä ikäluokkia. Joku yksityinen vuosiluokka

voi yksilörunsautensa puolesta olla niin paljon

muita suurempi, että se koko olemassaolonsa

aikana vaikuttaa saaliin runsauteen ja laatuun.

S.-kannan kokoomukseen vaikuttavat monet enem-
män tai vähemmän vaihtelevat hydrografiset ja

biologiset seikat. Mikä tai mitkä niistä vaikutta-

vat ratkaisevasti kudun onnistumiseen tai touk-

kien kehitykseen, ei vielä tiedetä. Ne syyt, enim-

mäkseen hydrografiset. jotka aiheuttavat sen. että

s.-kanta vuosikymmeniksi häviää joltakin paikka-

kunnalta, kuten esim. Bohusläänin rannikolta

vv. 1809-77, vaikuttaen mitä haitallisimmin ran-

nikkoväestön talouteen, ovat myös lopullisesti sel-

vittämättä. Tällaisten pitkäaikaisten katojen vä-

lillä voi olla hyvinkin tuottavia n. s. s.-perio-

deja, kuten esim. juuri Bohusläänin rannikolla

w. 1753-1809 ja v:sta 1S77 nykypäiviin saakka.

Jonkun vuosiluokan kadosta aiheutuvia lyhyt-

aikaisia ja pienempiä katoja, joista ylempänä
mainittiin, voi hyvinäkin s.-periodeina esiintyä.

S :n rotututkijat jakavat s:n kahteen pääryh-

mään : m e r i- ja saaristomu o t o i h i n.

Edelliset asustavat aina suolaisessa meressä ja ku-

tevat enimmäkseen syksyisin; jälkimäiset, pysyt-

televät lähempänä rannikkoja ja nousevat enim-

mäkseen keväisin murtovesiin kutemaan. Kum-
pikin näistä ryhmistä jakautuu useihin rotuihin,

jotka eroavat toisistaan pääasiallisesti niiden

ominaisuuksien puolesta, joiden perustalla suvun

Clupea eri lajit erotetaan toisistaan. Saks. Fr.

Heincke on rotututkijoista tunnetuin. Hän käyt-

tää tutkimuksissaan paljon mittauksia voidakseen

tehdä johtopäätöksiä kalan ulkonaisten elinten

keskinäisestä asemasta. Tärkeitä rotutuntomerk-

kejä oval myös eväruotojen, vatsan alapuolella

olevien suomujen ja selkärangan nikamien luku-

määrä. Rotuja määrättäessä on tietysti kysymys
keskiarvoista. Koska s. ei tee pitkiä vaelluksia,

pysyvät eri rodut sekaantumatta toisiinsa ja

rotutuntomerkit säilyvät.

Itäisen Itämeren rannikolla ja sen lahdissa ta-

vattava saaristoryhmään kuuluva s.-rotu on s i

lakka 1. haili, jonka Linn6 jo 1761 selitti

s:n muunnokseksi (var. membras). Litorina-ajan

jälkeen s. on mukautunut tämän alueen vähäsuo-

laiseen veteen. Tämä mukautuminen ei kuiten-

kaan, niin vähitellen kuin se onkin tapahtunut,
ole ollut jälkiä jättämättä. Paitsi hitaamman kas-

vunsa ja pienemmän kokonsa puolesta eroaa si-

lakka s:stä esim. siinä, että sen pää ja pyrstö

ovat suhteellisesti paljoa pitemmät, muu ruumis
taas lyhempi ; selkä ja varsinkin vatsaevät ovat

taaempana kuin s:llä ja peräevä on hyvin lyhyt.

Silakan kasvu eri ikävuosina näkyy ylläolevasta

kuvasta. — Ainakin osa niistä kookkaista ka-

loista, joita silakkakalastuksessa usein saadaan
ja joita kalastajat meillä nimittävät ,, silleiksi'',

on oikeita tänne eksyneitä s :ejä, osa lienee van-

hoja silakoita. — Samanlainen s.-muoto kuin si-

lakka on Vienanmeressä tavattava seiti.
S:n pyyntiä harjoitetaan aavalla merellä

ajoverkoilla (ks. Ajokalastus) ja pohjanuo-

talla (travvl). Viimeksimainittu pyydys on suuri

havassäkki, jota höyryaluksella vedetään pitkin

pohjaa. Lähellä rantoja pyydetään s-.iä seisovilla

verkoilla sekä erilaisilla nuotilla ja rysillä.

Meidän maassamme harjoitetaan ajoverkko-

kalastusta Ahvenanmaan ulkosaaristossa. Sata

kunnan rannikolla ja Suomenlahden itä-

osan ulkosaarilla. Kalliin kevät nuotan vedosta,

jota ennen yleisesti käytiin pitkin maamme
rannikkoa silakan kutuaikana, on useimmissa
paikoin luovuttu sen jälkeen kuin helpommin hoi-

dettavat ja tuottavat isorysät parin viime vuosi-

is.ll.i Silakan talvikalastusta Koiviston edustalla.



1317 Sillikalat—Sillivalas 1318

(S. H.) Silakan talvikalastusta Koiviston edustalla.

Nuotan perä nostetaan vedestä.

kymmenen aikana ovat tulleet yleisesti käytän-

töön. Talvinuotan vetoa harjoitetaan siellä täällä

rannikollamme, esim. Pohjanmaalla ja Lounais-

Suomen saaristossa ja ennenkaikkea Suomenlah-
den itäosassa, missä se on harvinaisen suuren-
moista. Viimeksimainitulla seudulla harjoitetaan

myös suurta verkkokalastusta talvella jään alta.

Saaliin runsauden takia, josta yksin Euroopan
osalle tulee vuosittain 900-1,000 milj. kg, s. on
ravintoaineena Pohjois- ja Keski-Euroopan väes-

tölle merikaloista tärkein. Miten tämä suunnaton
saalis jakautuu eri maiden kesken, näkyy seu-

raavasta taulukosta:

Sillinsaalis Pohjoi s-E u r o o p a n me-
rissä 19 7-10 milj. k « :s s a.

Eri maat. 1907 1908 1909 1910

Suomi 11,20 14,67 1448 13.13

Venäjä 1,4* 0,90 0,94 1.13

39,83

190.33

52.ko

265,i6

97.47

246.40Norja 147,ok

Tanska 15,70 14.12 13,16 10.n

40,63 39,25 60.75

Hollanti 86,37 69,o« 81,28 87,4i

Belgia 1,90 1,86 1,26 0,83

Iso-Britannia . . . . 561,9n 504,14 488,84 511,32

66.32 ? ? S

2.88 7,06 ? •

Yhteensä 982,30 882,62 957.12 1,034,55

V. 1911 oli silakansaalis Suomessa 11,56 milj.

kg ja 1912 8,3o milj. kg. Yientikaloistamme si-

lakka on tärkein. Melkein koko vienti, joka viime
vuosien aikana on vaihdellut 4-7 milj. kg, on
suuntautunut Venäjälle.

Alhaisen hintansa ja suuren ravintoarvonsa
takia s. on monella eri tavalla valmistettuna
tärkeänä ravintoaineena kaikissa yhteiskuntaluo-
kissa. Tavallisin valmistustapa on tynnyreihin
suolaaminen, mikä tehdään joko kalastuslaivoissa

(hollantilaiset ja saksalaiset, jotka kalastavat kau-
kana omilta rannoiltaan), suurissa kalastamoissa
tai tehtaissa. Säilyketehtaissa valmistetaan s:stii

erinomaista herkkutavaraa ja tehdasmaisesti toi-

mitetaan myös s : n savustaminen, niihin käyte-

tään heikosti suolattuja keskikokoisia kaloja.

Meidän silakkamme kaupataan sellaisena kuin ka-

lastajat kotonaan ovat sen suolanneet tav. 1
/4 ,

1
/8

ja Vie tynnyrin astioissa. Viime vuosina on kaup-
paan tullut jonkun verran kalastajien itsensä sa-

vustamaa ja myöskin maustamaa silakkaa. —
vrt. Sillikalat. E. Ha.

Sillikalat (Cliipcidcp), rakkosuisiin kuuluva
heimo, jolla on edustajia kaikissa lauhkeissa ja

Lämpimissä merissä. Ruumis pitkä ja soukka,
isosuomuinen, terävävatsainen. Selkäevä melkein
keskellä selkää. Väli- ja yläleuanluu* muodosta-
vat yhdessä suun etureunan. Suu iso, hienoham-
painen. Kaikki nopealiikkeisiä. Vaikka heimo ei

ole niin suku- eikii lajirikas kuin useat muut
kalaheimot, on se sitävastoin tavattoman yksilö-

rikas. Sentähden pyydystetäänkin tämän hei-

mon edustajia tavattomia määriä ja ne ovat ih-

miskunnalle turskakalojen ohella kaloista tär-

keimmät. Suvusta Clupea ovat silli (haili, si-

lakka, seiti) , k a n t a s i 1 1 i (erotetaan joskus
omaksi suvuksi yi/osa), kilohaili sekä sar-

diini ja suvusta Engramlis anjovis Euroo-
pan merissä tärkeimmät. Mustassa- ja Kaspian-
meressä on omat tärkeät CZ//pe«.-lajinsa (V. cas-

pica y. m.). E. Il-a.

Sillikuningas (Cliimcera monstrosa), rusto-

kalojen alaryhmän koppapäisten (Holo-
cephali) huomatta-
vin edustaja. Ryh-
mä eroaa muista
rustokaloista ia

johtaa tavallaan

kiillesuomuisiin

(Ganoidea) ja luu-

kaloihin (Tele-

ostei) m. m. siinä

suhteessa, että ki-

dusrakojen yli on (aH Sillikuningas.

edestäpäin kidus-

kannen ensi aiheena kasvanut ihopoimu, joten
kidusrakoja ulkopuolisesta näyttää olevan vain
yksi ; kidukset lähestyvät lisäksi rakenteeltaan
kampakiduksia. — S. on n. 1-1,5 m pitkä, mel-
kein sileäihoinen, päältä tummanruskea, sivuilta

hopeanhohtava, alta valkea. Pää iso, omituisen
muotoinen, koiraalla silmien välissä esiinpistävä
lisäke, isot, keltaiset silmät vahvakiiltoiset.

Rintaevät ovat isot, selkäevä pitkä, pyrstö pas-
kamaiseksi suippeneva. S. tavataan m. m. skan-
dinaavian rannikolla Juutinraumasta ulospäin;
on muuten levinnyt kaikkiin valtameriin. Lihaa
ei syödä, maksasta valmistetaan öljyä kotilääk-

keeksi (Norjassa). — Suom. nimi johtuu siitä,

että s:n on usein huomattu ilmestyvän ranni-

kolle silliparvien mukana. /. Ys.
Sillimaniitti, ha nnaan värinen kivennäinen,

jonka kem. kokoomus on sama kuin andalusiitin

ja syaniitin, nim. Al2Si05 , mutta kidemuoto itse-

näinen, rombinen. S. on kiteisissä liuskeissa ja

petnnatiiteissa jotenkin yleinen, varsinkin hieno-

kuituisena, jollaisena sitä myös nimitetään
Eibroliitiksi. Suomessa on suuria s. -kiteitä

ta-attu Träskbölessä Perniössä. /'. /.'.

Sillivalas, norjalaisten seiti v a las / Ba-

Itienoptera borealis), n. 10 m pitkä, hoikkaruumii-
nen, nopealiikkeinen uuiteisvalas. Väri päältä

sinisenharmaa vaalein pilkuin, alla vaikeahko.

Tavataan Atlantissa (Ranskan seuduilta lähtien)

ja Pohjois-Jäämeren eteläosissa. Niinet s. ja

seitivalas johtuval siitä, että s. ilmestyy Norjan
rannikoille vain aika ajoin kesällä, jolloin sen

sanotaan ajavan edellään paikoin silli-, paikoin
seitiparvia. Todellisuudessa s. syö eräitä pelagi-
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sia äyriäisiä ja sen tulo lienee näiden esiinty-

misestä riippuva. /. V-s.

Silloi tkreik., alkuaan silmiään vääntelevät

pilkkaajat), ivallista filosofista väittelyä sisältä-

vät kreik. kuusimittarunot. Tämän runouden-

lajin pääedustaja oli skeptillinen filosofi Timon,
kotoisin Peloponnesoksen Phlius- (Phleius-) kau-

pungista (3:nnella vuosis. e. Kr.). Hänen laati-

mansa sukkelat s. olivat tähdätyt muita filosofi-

kouluja, varsinkin stoalaisia ja epikuurolaisia

vastaan. Nimi s. ulotetaan joskus myöskin
G:imeu ja 5 :nnen vuosis. vaihteessa e. Kr. elä-

neen Ksenophaneen väittelyrunoihin. O. E. T.

Siilon [sijö'] (ransk., = „vako"), entisen upsee-

rin .Marc S a n g n i e r'n 189.") Ranskassa perus-

tama, pyrkimyksiltään tasa valtalais -k a n sauva Itäi-

nen katolinen yhdistys. S:n toiminta oli aluksi

yksinomaan sosiaalista laatua. Mutta sen jälkeen

kuin valtio ja kirkko Eanskassa kokonaan erotet-

tiin (1905) toisistaan, on sen ohjelmaan tullut

tasavaltaisen kansanvallan ihanteiden ja kai di

suuden periaatteiden keskinäisen sopusoinnun ai-

kaansaaminen Ranskan katolisuuden elvyttämi-

seksi katolilaisten vapaalla valtiollisella ja so-

siaalisella toiminnalla. Näin S. on yhä enemmän
muuttunut valtiollisen puolueen luontoiseksi. V.

1910 paavi Pius X vaati s.-liikkeen alistamista

kirkon viranomaisten määräysvallan alaiseksi.

[AriöSj ..Le S. et le mouvement democratique"

(1910).]

silluk (yksikkö silkavi), neekerikansa Itä-

Sudanissa, Niilin vas. rannalla. Sobatista poh-

joiseen, lukumäärältään ehkä 1 milj. henkeä.

S:t ovat pikimustia ihonväriltään, kiharatukkai-

sia. Henkisten lahjojensa ja luonteenominaisuu-

tensa puolesta he Sclnveinfurthin muk. lähentele-

vät Keski-Afrikan korkealla asteella olevia kan-

soja. — He koristavat tukkaansa monimutkai-
silla laitteilla, katkaisevat alaleuan etuhampaat

ja pistävät kvartsikappaleita huuliinsa. Ennen
miehet olivat aivan alastomia, naisilla nahka-
kappale vyötäisillä. Sotaisia, harjoittavat karjan-

hoidon ohella maanviljelystä, kalastusta ja met-

sästystä. Aseina olivat alkuaan keihäs, kilpi ja

nuija. Valtiollisesta kaikki s. -kylät muodostavat
yhden päällikön hallitseman kokonaisuuden.

Egyptiläiset kukistivat heidän valtionsa 1861,

mahdi-liike auttoi heidät jälleen vapaiksi, mutta
1898-99 he joutuivat engl.-egypt. Sudaniin kuulu-

viksi. — Uskonto esi-isäin ja luonnon palvelusta.

E. /;. k.

Silmeeraus ks. Zilmeera u s.

Silmikko, kypärin silmärauta. visiiri.

Silmikoiminen. 1. ks. Lisääntyminen.
- 2. Puutarhanhoidossa silmun siirtäminen toi-

seen puuhun tai taimeen, jonka siirron tarkoi-

tuksena on saada viimemainittu kasvamaan sem-

moisia hedelmiä tai kukkia kuin se puu, josta

silmu otettiin. S. toimitetaan ainoastaan nuo-

rissa siementaimissa ja siihen aikaan kesällä, joi

loin kuori irtaantuu, tav. heinäkuun lopulla tai

elokuun alussa. Meillä Suomessa käytetään sitä

hyvin vähiin, sillä sen onnistuminen «m epävarma
ja silmikoidut taimet paleltuvat helpommin kuin

oksastetut (vrt. Oksastus). Paitsi hedelmä-

puiden kasvattamisessa käytetään s:ta ulko-

mailla erilaisten koristepuiden ja -pensaiden mo
nistamisessa, varsinkin ruusuja jalostettaessa.

toimitetaan seuraavalla tavalla. Valitaan

samana kesänä syntyneestä versosta voimakas
silmu, taitetaan sen hankalehti ruodin yläosasta

poikki ja leikataan silmu pienen kuorilastun ke

ralla pois ja istutetaan ohutvartisen, silmikoita-

van kasvin kuoreen tehtyyn, pystysuoraan T-muo-
toiseen haavaan kuoren ja puuosan viiliin, niin

että silmu pistää esiin haavasta. Haava sidotaan

lujasti umpeen ja jalostettu perusrunko taitetaan

heti istutetun silmun yläpuolelta.

B. W. II. & K. L.

Silmikoittaminen = silmikoiminen (puutarhan-
hoidossa |, ks. t.

Silmu on kasvin kehittymätön verso 1. verson-

aihe, jossa on nuoria, tiheästi ryhmittyneitä lelit i

aiheita kannattava lyhyt varsiosa ja sen päässä
kasvupiste, jonka yli lehtiaiheet kaartuvat. Var-

ren päässä olevaa s :ua sanotaan pääte-S:ksi,
sivuilla olevia, aina lehtien hangoissa syntyviä

hanka- 1. sivu-s:iksi. Kussakin hangassa
syntyj useimmiten vain yksi s., harvoin (esim.

kuusamalla) useampia. Hanka-s:jen asennosta
riippuu kasvin haarautumistapa. S:ua, jossa on

myös kukinnon aihe, sanotaan kukka-s:ksi.
Usein jää varsinkin puukasveilla osa s:ista, eten

kin vuosiversojen tyviosissa, pitkiksi ajoiksi ke-

hittymättä (uinuvat 1. nukkuvat s :t), puh-

jeten vasta erikoisen tarpeen vaatiessa, latvaosan

taittuessa j. n. e. (joskus paksuista kannoistakin)

kasvamaan. S:n ulommat lehdet muodostavat
usein, varsinkin puiden ja pensaiden talvi-
sessa, joissa seur. kasvukauden vuosiversot tal-

vehtivat s. -tilassa, erityisiksi suojeleviksi s. -s u li-

muiksi, joilla on runsas karva-, kumi-, hartsi-

t. m. s. peite. T a 1 v e h t i m i s-s :j a (hihernaak
keleita) ovat useilla vesikasveilla kehittyvät, emo-
kasvista syksyllä irtautuvat ja pohjassa jäätymi-

seltä suojassa talvehtivat s:t, joista keväällä saa-

vat alkunsa uudet kasvit. S :issa ovat tiheästi ryh-

mittyneet nuoret lehdet ahtaalla tilallaan asettu-

neet eri tavoin; eri lehtien keskinäisiä asento

.suhteita selvittelee oppi s.-l i m i t y k s e s t ä. sa

man lehden eri osien asentoa oppi s.-a s e n n o s t a

.

— S :ja, jotka syntyvät muualla kuin lehti-

hangoissa, nimitetään jälki- 1. 1 i s ä-s :ik > i

(adventiivi-s :t) . Näitä syntyy useiden kasvien

juurilla (haapalajit. valvatti. voikukka) t. var

silla ja lehdilläkin. joko säännönmukaisesti tai

vasta haavoittumisen y. m. johdosta. — Itu-S:1
1. bulbillit ovat milloin lehdissään (Allium-,

Liliiim- y. m. lajeilla), varressaan (esim. Poly-

gonum viviparunnUix) 1. lisäjuurissaan (Ficarialla,)

vararavintoa sisältäviä s: ja. jotka helposti irroit-

tuvat emikasvista ja kasvavat sopivissa olosuh-

teissa uusiksi yksilöiksi. Muutamilla kasveilla

syntyy itu-s:ja kukinnoissa kukkien asemasta
[AlliumAa.jeissa,, Polygonum uiviparumis&a,, hei-

nien [/'///(//'/-muodoissa y. m.). K. L.

Silmumuunnos, s i 1 m u m utatsion i, kas-

vinosa, jossa jonkun, kasvullisissa, soluissa tapah-

tuneen ominaisuudenaiheen häviön johdosta ilme-

nee äkkiä erilaisuus muuhun kasviin nähden

(esim. lehtivihreättömyys) . S. -ominaisuus periy

fcyy joko täydellisesti t. epätäydellisestä K. /..

Silmä (lat. oculus). 1. Anatomia. Jo yksi-

soluisilla eliöillä, eläimillä ja kasveilla, nuo
maamme valoäii \ isyyt t ä. Tämä ei ole niillä

sijoittunut mihinkään erityiseen kohtaan eliön

solussa, vaan näyttää kuuluvan alkuliman perus-

ominaisuuksiin. Alemmilla monisoluisilla eläi
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(S.H.) Kuva 1. Turilaan verkko- 1.

kerrottu silmä pinnalta ja halkileikat-

tuna.

millä valoärtyisyys on keskittynyt määrättyihin,

mustan pigmenttiaineen rajoittamiin n. s. p i g-

mentti-1. 8 i lm apis teisiin, joihin kes-

kushermostosta tulee hermohaaroja. Tällaisia

s.-pisteitä, jotka eivät suinkaan synnytä mitään

todellista kuvaa ympärillä olevista esineistä, vaan

villittävät erilaisia valo- ja ehkä myöskin väri-

aistimuksia, on hyvin eri paikoissa eläinten ruu-

miin pinnalla. Meduusoilla niitä on kellon reu-

nassa, meritähdillä sädehaarojen päissä, kotiloilla

selässä tai vaipan reunassa, mutta tavallisimmin

ne esiintyvät päässä tai sen lisäkkeissä joko yksi-

tellen tai parillisina, kuten madoilla ja alem-

milla äyriäisillä. — Korkeammilla äyriäisillä ja

hyönteisillä s. synnyttää ympäröivistä esineistä

selviin kuvan, siinä kun on valosäteitä taittava

mykiö 1. linssi (lens crisiallina). Hyöntei-

sillä on kahdenlaatuisia s:iä, yksinkertaisia 1.

pikku-s:iä (ocellus), joita on pariton luku, ja

parillisia, kerrottuja verkko- (f asetti-) s:iä.

Pikku-s:issä on
ihon ulkokelmun
(cuticula) muo-
dostama, mykiö-
mäinen lasikir-

kas paksunnos,
jonka läpi kul-

kiessaan valo-

säteet taittuvat

joutuen alla ole-

vien niinikään
läpi näkyvien so-

lujen (,,lasiai-

sen") kautta silmän pohjalla oleviin tumman pig-

mentin ympäröimiin hermopäätesoluihin. Pikku-
seen tehtävä ei kaikissa tapauksissa ole täysin

selvitetty. Usein ei niissä näytä syntyvän mitään
varsinaista kuvaa. Joskus niiden tehtävänä lie-

nee jonkinlainen tasapaino-orienteeraus, toisissa

tapauksissa niissä ehkä syntyy kuva hyvin lähei-

sistä esineistä j. n. e. Verkko-s:t ovat muodos-
tuneet lukuisista vierekkäisistä näkötorvista.

Nämä ovat kapeita, puikkomaisia muodostumia,
joissa jokaisessa on oma erityinen kitiinimykiö.

Tämän ja hermopäätesolujen välissä on lasiais-

solukossa kirkas kristallikeko; varsinaiset näkö-
solut ovat liittyneet harvasoluiseksi sauvamai-
seksi kimpuksi, jonka keskessä on valosäteille

ärtyisä näkösauva. Kutakin näkötorvea verhoaa
erityinen piginenttikerros. - Mustekaloilla on
ihmeteltäviin korkealle kehittyneet s:t; niiden

rakenne muistuttaa suuresti luurankoisten s:iä.

— Luurankoisten s:t ovat, muutamia poikkeuk-
sia lukuunottamatta, yleensä suunnilleen saman-
laiset, joten voimme tässä selittää ihmisen s .n

tyyppinä.

Ihmisen s. on kolmen kalvon muodostama
pallo (s.-muna), jonka näköhermo (nervus
opiicus) ja s. -lihakset kiinnittävät s. -k uoppaan
(oibita). S.-munan kalvoista uloin, kova- 1.

j anne k a 1 v o (sclera, sclerotica) ympäröi
S :ää kokonaan kaikilta puolilta; sen hieman ku-

pera, kellolasin muotoinen etuosa, s a r v e i s-

k a Ivo 1. -kelmu (cornca) on lasikirkas, ja

tätä tietä pääsee valo s.-munan sisään tunkeutu-
maan. Kovan kalvon alla on s u o n i k a 1 v o

(chorioidea), missä s.-valtimot ja -laskimot muo-
dostavat tiheän suoniverkon. Suonikalvo on ko-

vaan kalvoon liittynyt kaikkialla paitsi s. -munan

(S.H.) Kuva 2. Vaakasuora leikkaus ihmissilmästä. E sar-

veiskelmun epiteli (conjunctiva), C sarveiskelmu, vA silmän
etukammio, / silmäterän kehä (iris), hA silmän takakammio.
Cc sädelehdykkä, L mykiö 1. linssi, z sädekehä. Os ora ser-

rata (sädekehän takaraja) Se kova kalvo (sclera), Ch suoni-

kalvo (chorioidea), R verkkokalvo (retinä). Cv lasiainen, p
sokea pilkku, m keltainen pilkku.

etuosassa, missä se väliseinän tavoin painuu

s.-munan onteloon heti sarveiskelmun takana;

tämän väliseinän keskessä on pyöreä reikä,

s.-t erä (pupilla), ja s. -terää ympäröivä väril-

linen reuna (äskenmainittu väliseinä) on s.-t e r ä n-

kehä (iris). S.-teränkehässä olevat säteittäiset

lihakset ja sen reunaa kiertävä rengaslihas voi-

vat edelliset laajentaa, jälkimäinen supistaa

s. -terää. Suonikalvossa on heti s.-teränkehän

takana rengasmainen paksunnos, sädekehä
(corpus eiliare), jossa on samanlaisia ja samalla

tavalla toimivia lihaksia kuin

s.-teränkehässäkin. Sädekehään
kiinnittyy mykiö ohuen kalvon,

sädelevyn (zonula eiliaris 1.

Zinnii) kautta. Sisin s.-munan

kalvoista on verkkokalvo
(retinä), joka on suonikalvon sisä-

pinnalle levinnyt näköhermon pää.

Verkkokalvo verhoaa vain s.-mu-

nan taempaa puoliskoa; siinä on

n. s. sauvakkeita ja tappeja, jotka

juuri ovat valoaistimuksen paik-

koja; uloin suonikalvoon rajoit-

tuva kerros on pigmenttisoluista

rikas musta kalvo (tapctuni

nigrum). Heti s.-terän takana on

lasikirkas kaksoiskupera m y k i ö

1. linssi, joka taittaa ulkoa-

päin tulevat valosäteet ja luo ^ \\ ( Kuva:;. I.a-

ylösalaisen pienoiskuvan verkko- pileikkaus ihmis-

kalvolle. Mvkiön edessä on s.-»' 1 '^"/':' 1^" 1™ 1
-

, ,,
J

,
... .-. „ voata. P pigmentti-

veden (humor aqueus) täyttämä kerroa (alimpana
osa s. -munasta, jonka s.-teränkehä mustakalvo), i^na-

epätäydelli

takakammi
on hyytelömäisen aineen. Lasi ai- solmukerros (ra-

sen (corpus vitreum) täyttämä joittuu ylhäällä
.

(

, v
'

lasiaiseen).
suuri ontelo.

S.-munaa s. -kuoppaan kiinnittäviä lihaksia on

kuusi. Näistä kuudesta s.-lihaksesta on aeljä

n. s. S u oraa li h a s t a (ylempi, alempi, ulompi

liasra. |OUKa s.-iei aiiKena musuiKuvu;, ii us-

lisesti erottaa etu- ja kösolukerros (saji-

... .... . , vakkeita ja tappe-
noksi; mykiön takana

j

a)> G naköhermo
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(s.h.;

Kuva 4. Silmä ulkoapäin silmäkuopassa. 1 näköhermo,
2 suorat silmälihakset, S ylempi vino silmälihas (kääntyy
rustoisan silmukan läpi kuljettuaan silmän pintaan). 4 alempi

vino silmälihas.

ja sisempi suora s.-lihas, musculus rectus superior,

inferior, externus ei intemus), joiden ulkopäät

liittyviit s.-munan ekvaattoriin noin '.Ml astetta

toisistaan ja joiden toinen päa kiinnittyy s. -kuo-

pan pohjaan, ja kaksi vinoa s. -lihasta (ylempi

ja alempi vino s. -lihas, musculus öbliquus supe-

rior ei inferior), jotka kiertävät s:ää sen pituus-

akselin ympäri. Alempi vino s.-lihas kulkee

s.-kuopan mediaaniseinästä s.-munan alaosaan,

kiinnittyen tähän ekvaattorin suunnassa. Ylempi
vino s.-lihas lähtee s.-kuopan pohjasta sen me-
diaanireunaan, niissä se muuttuu jänteeksi ja

kulkee rustoisen silmukan (troehlea) läpi. Tässä
muuttaa jänne suuntaa; se kääntyy s.-munan yli

ekvaattorin suunnassa kuten alempi vino s. -lihas-

kin, mutta dorsaalipuolella. Troehlea, jonka mu-
kaan ylempää vinoa s.-lihasta -anotaan myöskin
musculus trochlearikseksi, on otsaluun muodosta-
massa s.-kuopan yläreunassa. S.-munaa suojelee

ulkoapäin ihopoimujen muodostamat ylempi ja

alempi s.-l u o m i (palpebra superior et inferior),

joiden vapaa reuna on karvojen, s.-ripsien
leiliä i reunustama. Kolmas s. -luomi, räpytys-
kalvo 1. v i 1 k k u 1 n o m i (membrana nictitans)

on ihmisellä surkastunut, esiintyen s:n sisäkol-

kassa vain pienenä punertavana jätteenä. S. -luo-

mien sisäpintaa peittää sidekalvo (con-

junctiva), joka kääntyy myöskin s.-munan yli

päällystäen sen etuosaa, muodostaen siten n. s.

sidekalvopussin. S.-munan pinnan pitää kosteana
kyynelneste, joka syntyy s.-munan dorsaalipuolella

olevassa kyynelrauhasessa (glandula lac-

rimalis). Tämän rauhasen ulosvievät putket päät-

tyvät sidekalvopussiin, ylemmän s. -luomen sisä-

pinnalle. Sidekalvopussin sisä- (mediaani-) reu-

nasta alkaa k y y nelka n a \ a (canalis naso-

lacrvmalis) kaksiaukkoisena (toinen ylä-, toinen
alaluomessa) ja päättyy nenäonteloon

:
kyynel-

kanavan alkuosassa on laajennus, k y y n e 1-

pussi (smeiis lacrimalis). — Vedessä elävillä

luurankoisilta kyynelrauhaset ja tavallisesti

(S.H.) Kuva 5. Kolme eri astetta si.lmän kehityksessä. L
mykiö (syntyy ulkoihosta), /,' verkkokalvo (syntyy aivopul-

listumasta, jonka varsi muodostaa lopulta näköhermon).

myöskin s. -luomet tarpeettomina puuttuvat; my
kiö on niillä pallomainen. Kaloilla mykiö ei voi

muuttaa muotoaan; niillä tapahtuu s:n akkom-
modatsioni erityisen mykiöitä s.-munan takaosaan
yhdistävän lihaksen avulla. — Luurankoisten s.

on syntynyt osaksi aivoista, osaksi ihosta ja

tämän alla olevasta sidekudoksesta. Aivojen

kehittyessä muodostuu niin. etuaivoista kummal-
lekin puolelle varrellinen rakkula, joka laajenee

aina ihoon asti. Ihoon syntyy tällä kohdalla

paksunnos, joka kuppimaisena painuu sisäänpäin,

painaen samalla äskemnainil un rakkulan malja-

maiseksi. Tämä ihonpaksunnos irtaantuu vihdoin

kokonaan ihosta jääden maljamaisen aivorakku-
lau suulle; siitä syntyy s:n mykiö. .Maljamaisen

rakkulan sisäänpainuneesta seinästä (joka vihdoin

koskettaa rakkulan varrenpuolista seinää) syntyy
s:n verkkokalvo, maljan ulkokerroksesta muodos-
tuu s:n mustakalvo (tapetin» nigrum), ja maljan
varsi, joka yhdisti sen etuaivoihin, muuttuu näkö-
hermoksi. S :n kovakalvo, suonikalvo ja kaikki

muut osat syntyvät vihdoin edellämainittuja osia

ympäröivästä sidekudoksesta. P. Ii.

2. Fysiologia. Auringon ja muidenkin
valolähteittemme säteilystä on ainoastaan osa

aaltopituudeltaan sellaista, että näköelimemme
(organon ristis) 1. s:mme (oeulus) tajuaa sen

valoksi. Mitatun valospektrin 10:stä oktaavista

on näkyvä osa ainoastaan 1 oktaavin pituinen.

Muut säteet, joita ominaisuuksiensa vuoksi sano-

taan lämpö- 1. ultrapunaisiksi ja kemiallisiksi 1.

ultravioleteiksi säteiksi, pysähtyvätkin suurim-

maksi osaksi s:n ulko-osiin. eivätkä siis saavu,

ainakaan valoa kuvaksi taittavien osien läpi.

suuremmissa määrin s:n pohjaan. Tämä seikka

osaksi selittää näköelimemme mukautumisen juuri

n. s. näkyvien säteiden huomaamiseen. Näky
vien valosäteiden aaltopituuksina taasen riippuu,

minkä värin säteessä näemme (vrt. Valo, V ä r i-

aisti, Värisokeus).
Yksinkertaisin valo-opillinen koje, johon voimme

venata s:iämine. on Leonardo da V i n c i'n

keksimä ..camera obscura" (ks. Kamera),
vaikkakin s:mme, kuten kamerasta kehittynyt

valokuvauskonekin, saa paljoa valovoimaisemman
kuvan linssinsä ja muun rakenteensa avulla.

T s c h e r n i n g on laskenut, että s:ään tule-

vasta valosta heijastuu pois tahi hajaantuu huk-

kaan ainoastaan n. 2. o
c

'

( . ja ett ii s. siis tässä

suhteessa on kaikkia valo-opillisia koneita, yksinpä

yksinkertaista linssiäkin parempi.

Normaalinen (emmetrooppinen) s. taittaa lepo-

tilassa ollessaan yhdensuuntaisina tulevat valo-

säteet, joina voimme pitää kaikkia yli 1 m:l»

päästä tulevia säteitä, selväksi kuvaksi verkko-

kalvolle. Tällainen s. voi siis saada kuvan
verkkokalvolleen vaikka kuinka kaukaisesta pis

teestä, joten sen e t ii i s y y spiste (punctum
remotum) on äärettömän kaukana. Kun katsoi

tava valopiste tulee lihemmikci ei\ it suti läh-

tevät siiteet eniiiin kulje yhdensuuntaisina, vaan
hajautuvina (di vergeeraavina ) s:iiiin tullessaan.

Nyt toimii linssin pyöristymistä salliva akkom-
modatsionilihas, ja linssin valontaittovoiman näin

lisääntyessä -.hdi-tv\d siteet kuvaksi verkko-

kalvolle. .Mutta jos valopiste tulee kovin lähelle

- ii oi linssin lisätoimintakaan riita Silloin

eivät siiteet yhdykkiiän selväksi kuvaksi verkko-

kalvolle, toisin sanoen: emme eniiiin näe taik-
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kaan. Lähintä pistettä silmän edessä, mistä vielä

saamme tarkan kuvan, sanotaan s:n likipis-
teeksi (punctum proximum). Normaalisen s :n

likipiste on akkoinmodatsionikyvystä, siis etu-

päässä iästä riippuen noin 7-400 cm: n päässä.

Akkommodatsionikyky on Dondersin taulu-

kon mukaaD 10-vuotiaalla lapsella 14 dioptriaa (D)

(vrt. Silmälasit), 20-vuotiaalla 10 D, 60-

vuotiaalla 1 D, ja 75-vuotiaalla ei sitä enään ole

laisinkaan. N. 45 v:n iässä on likipiste tav. jo

lukemisetäisyyttä kauempana; silloin täytyy sil-

miä auttaa valoa kokoavilla (konveksi-) laseilla

( vrt. Likinäköisyys, Hypermetropia).
Kauko- ja likipisteen välistä matkaa sanotaan
akkommodatsioniväliksi, joka siis on
emmetrooppisella s :llä äärettömän pitkä. Kun
korjaa laseilla myooppisen tahi hypermetrooppi-

sen s:ii valontaittovirheen, voi niidenkin akkom-
modatsioniväli olla äärettömän pitkä, muuten on
myooppisen silmän akkommodatsioniväli toisinaan

vain muutamia cm:ejä ja absoluuttisesti hyper-

metrooppisen = 0.

S :mme on oikeastaan sangen monimutkainen
valo-opillinen koje. Valo kulkee ennen s :n poh-

jaan pääsemistään monen erilaatuisen kerroksen

läpi, jotka taittavat sitä eri tavoin ja erimuo-

toisilla pinnoilla; mykiö esim. on rakenteeltaan

sellainen, että sen keskus taittaa valoa paljoa

voimakkaammin kuin pintakerrokset ja senvuoksi

se kokonaisuudessaan taittaa valoa paremmin
kuin jos se kauttaaltaan olisi samanlaista ainetta.

Jos haluamme tietää, millainen kuva jostakin

esineestä syntyy silmän pohjaan, voimme suu-

remmitta virheittä kuitenkin käyttää L i s-

tingin 1845 laskemaa n. s. reduseerattua 1.

kaavioitua silmää, jossa silmän läpinäkyvät osat

pidetään homogeenisena aineena ja käytetään
myös sen taittovoiman ja s:n pituuden ynnä sar-

veiskalvon kuperuuden muutettuja arvoja. Sil-

loin s. tulee yksinkertaiseksi optilliseksi systee-

miksi, jonka valo-opillinen keskipiste on noin
1
/2 mm mykiön takapinnasta sarveiskalvoon päin.

Ne säteet, jotka kulkevat valo-opillisen keski-

pisteen kautta, eivät muuta suuntaa ja niitä sano-

taan senvuoksi suuntaviivoiksi (Richtungs-

linien). Pupillin 1. s.-terän keskipisteen ja s:n
valo-opillisen keskipisteen kautta kulkevaa suunta-

viivaa sanotaan s :n akseliksi. Se kulkee
melkein keskelle s:n pohjan valoherkintä osaa
n. s. keltaista pii k.k u a (macula Intea)

ja on melkein yhdensuuntainen näköakselin 1.

näköviivan (Gesiclttslinie) kanssa, joka on
keltaisen pilkun keskustasta katsottavan esineen

keskipisteeseen kulkeva viiva. Esineen äärimäi-
sistä pisteistä tulevien suuntaviivojen muodos-

(S.H.) Kuva 6. Ylösalaisin käännetyn kuvan syntyminen
verkkokalvon pinnalle (silmän eri osista ks. kuvaa 3)

D = 10.

D = 6.

(S.H.) Kuva 7. Snel-
lenin hakakuvioita.

tamaa kulmaa sanotaan näkökulmaksi.
Mitä etäämpänä esine on s:stä, sitä pienempi on
näkökulma ja sitä pienempi myös s:n pohjaan
muodostuva kuva. Kun näkö-
kulma on yhtä minuuttia (1')

pienempi, ei s. enään erota

oikein tarkkaan kuvan muotoa.
Tätä seikkaa käytetään s:n
näkövoiman määräämiseksi.
Esim. yleisesti käytetyt S n e 1-

1 e n in hakakuviot (ks. kuv. 7)

ovat siten laaditut, että 6m:n
matkalta katsottavassa taulu-

kossa se kuvio, jonka alla on
numero 6, näkyy 5' ja sen jo-

kainen osa 1' kulmassa. Jos
siis henkilö näkee tästä taulu-

kosta minne päin hakaset viit-

taavat kuviossa, jonka alla on numero 6, on hä-

nellä normaalinen näkövoima
(

6
/e), mutta jos hän

näkee selvästi esim. vain sen kuvion, jonka alla

on luku 10, on hänen näkövoimansa 6
/i normaa-

lisesta. Nuorien henkilöiden näkövoima voi toi-

sinaan olla 6
/4, jopa 6

/3 , etenkin puolivillien kan-

sojen jäsenillä.

Valosäteet kiihottavat kemiallisesti ja ehkäpä
myöskin fysikaalisesti verkkokalvon tappeja ja

sauvoja. Muodostuupa B o 1 1 in 1876 huomaaman,
näköpurppuraksi sanotun, punakellervän väriai-

neen vaalentumisen kautta oikea kuvakin verkko-

kalvoon. Tätä,
.
yhtä vähän kuin muutakaan

verkkokalvolle muodostunutta kiihotuskuviota,

emme kuitenkaan huomaa siinä olevaksi. Näkö-
hermoa myöten aivoihin tulevan kiihotuksen he-

rättämän ja kokemuksien kautta kehittyneen

aivotoiminnan (assosiatsionin) avulla me asetamme
(projiseeraamme) kuvan siihen paikkaan s:n

ulkopuolella, missä säteet yhtyisivät, jos ne kulki-

sivat päinvastaiseen suuntaan kuin juuri saa-

puessaan s:n pinnalle. Tätä todistaa m. m. se,

että vaikka kuva s:n pohjassa on ylösalaisin,

näemme esineet luonnossa näiden todellisissa

asennoissa. Sopivana esimerkkinä säteiden suun-

nan merkityksestä mainittakoon peilikuva.

Sitä alaa ympärillämme, minkä s:mme näkee

tähystäessämme suoraan eteenpäin johonkin pis-

teeseen, sanotaan n ä k ö a 1 u e e k s i 1. näkö-
kentäksi (campus). Näkökentässä on eräs

paikka, jonka alalla emme näe mitään. Se vas-

taa s:n pohjassa näköhermon päätä, jonka koh-

dalla verkkokalvossa ei ole tappeja eikä sauvoja

(vrt. Sokea pilkku). Toinen vielä pienempi,

mutta sittenkin huomattavampi on n. s. suoran

näkemisen alue, vastaava jo mainittua keltaista

pilkkua. Keltaisessa pilkussa on s:n pohjan tar-

kin näkövoima johtuen osaksi siitit, että siinä

on tiheimmässä näkötappeja, sekä siitä, että s:n

valo-opillinen akseli kulkee sen kautta. Vaisto

maisesti käännämme sentähden s:mme tarkkaan

katsellessa siten, että kuva kohdistuu juuri kel-

taiseen pilkkuun. Tästä johtuu taasen se, että

kun tähystämme jotakin esinettä yhtaikaa mo-

lemmilla S: illä, lankeavat kuvat kuntpaisessakin

toisiaan vastaaville 1. korrespondeeraaville koh-

dille, mikä onkin s:ien yhteistoiminnan ensimäi

nm ehto. S:ien yhteistoiminnasta on seurauk-

sena paitsi suuremman näkötarkkuuden saavut-

tamista myös parempi tilavuus- ja etäisvvsvais-

toinen 1. stereoskooppinen näkeminen. .1. W:ra.
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Silmägneissi, liuskeinen vuorilaji, jossa on
suuria, linssimäisiksi puristuneita maasälpäyksi-

löitä, joiden ympärille kiille ja muut tummat ai-

nekset ovat puristuneet ikäänkuin silmäluomiksi.

Tav. s. on alkuaan ollut porfyyrinen vuorilaji, ja

..siimat" ovat olleet hajarakeita. P. E.

Silmähammas ks. H a m p a a t.

Silmähermo 1. n ii k ii h e r m o ks. S i 1 m ä.

Silmäkulmanpoimu = mongolipoi m u (ks.

Kiina, pa ls1 a 852).

Silmälasikäärme 1. kobra (Naja tripudians),

1,4-1,8 m pitkä peljätty aas. myrkkykäärme,
levinnyt suurimpaan osaan Etelä-Aasiaa (pohjoi-

simpana Transkaspiassa ja Kiinassa), etenkin

Intiassa yleinen. Kuten muutkin Noja-lajit

kohottaa s. ärsytettynä ja hyökkäykseen val-

miina eturuumiinsa jäykäksi pystyyn ja liikkuu

tässä asennossa saalista kohti samalla levittäen

i kohottamalla etumaiset kylkiluut sivullepäin)

niskan seudun isoksi kilveksi. S:u nimi johtuu

niskakilvessä esiintyvästä, ympäristöään tav. vaa-

leammasta, usein tummareunaisesta kuviosta,

jonka ,,silmissä" tav. on musta pilkku. Väril-

tään s. muuten vaihtelee vaaleankeltaisesta rus-

keaan, alapuoli tav. likaisen valkea, usein musta-
juovainen ; lukuisia muunnoksia tunnetaan.

S. asustaa koloissa vanhoissa raunioissa y. m.,

usein asuntojen lähistöllä, rakennusten allakin

;

on liikkeellä etenkin iltasin. Ravintona ovat

kaikenlaiset pikku eläimet, myös linnunmunat
ja poikaset, joita s. kykenee puistakin etsimään.

S. on oviparinen, valkeat munat n. kyyhkysen
munan kokoisia, hautoutuvat auringossa. Ihmistä
s. pakenee ja puree vain ahdistettaessa t. häi-

rittäessä. Purema tuottaa tav. nopeasti kuole-

man, ja vuosittain s. surmaa yksin Intiassa

useampia tuhansia henkiä. Hallitus on sen vuoksi

jo pitkät ajat maksanut s:stä tapporahaa, mutta
suuri osa hindulaisia ei millään ehdolla sitä

tapa. se kun jo ikimuistoisista ajoista on Intiassa

ollut jumalallisen kunnioituksen esineenä. Int.

..käärmeenlumoojat" käyttävät s :ttä näytöksiinsä

(vrt. kuvaa). On väitetty, että myrkkyhampaat
tällöin ovat käärmeiltä poistetut, mutta usein ei

asianlaita näytä olevan näin. vaan käärmeen
lumoojat kykenevät välttämään käärmeiden hyök-

käykset tarkkaan tuntien niiden tavat ja liik-

keet. — Toinen tunnettu, niinikään hyvin myr-
kyllinen .Vaja-laji on Afrikassa laajalti levinnyt,

n. - m pitkä, päältä vihertävänkeltainen N. haie,

a s p i s- 1. k 1 e o p a t r a k ä ä r m e. muinaisten

^H
(S.H.) Int. „käärmeenlumoojia" silmälasikäärmeilleen.

egyptiläisten pyhä a r a. jonka kuva oli faaraoi-

den diadeemissa ja jota käytettiin pahantekijäin
mestaamiseen ja itsemurhan tekoon. Aspiskäär-
mettä käyttävät egypt. käärmeenlumoojat temp-
puihinsa. M. m. he saavat painamalla määrättyä
paikkaa käärmeen niskassa sen jäykistymään
aivan liikkumattomaksi (jo faaraoiden ajoilta

tunnettu temppu). Aspiskäärmeellä on omituinen
tapa jo matkan päästä häiritä vihollistaan ruis-

kuttamalla sen silmiä kohti myrkyllistä sylkeä,

joka aiheuttaa kovan tulehduksen limakalvossa.

/. V-s.

Silmälasit, näkövoiman parantamiseksi tahi

silmien suojaksi niiden edessä pidettävät lasit

(vrt. Lornjetti, M o n o k k e 1 i. P i n c e

n e z, L i k i n ä k ö i s y y s, H y p e r m e t r o p i a.

A s t i g m a t i s m i, Presbyopia). Jo Plinius

kertoo Neron katselleen gladiaattoritaisteluita k"
veroksi hiotun smaragdin läpi : suurentavat lasit

ovat paljoa myöhemmiltä ajoilta. Arab. Alhazan
mainitsee niistä 11 :nnellä vuosis. valo-opissaan,

ja Roger Eaeon (k. 1294) kertoo näköä lisäävistä

mykiömäisistä laseista. Varsinaisten s:ii keksi

jänä pidetään firenzeläistä Salvino degli Aniati'a

(k. 1317). S. tehdään tavallisesti kruunulasista,

parhaat ja kestävimmät vuorikristallista. Valon-

taittumista korjaavia s:eja on pallon pinnan ta-

paan hiottuja (sfäärinen lasi), lieriöpinnan ta-

paan hiottuja (silinterilasi), kiilanmuotoisia

(prismalasi) sekä hyperbolisesti hiottuja. Sa-

massa lasissa voi sitäpaitsi olla useampi hiomis

tapa yhdistettynä. Periskooppiset s. ovat menis
kuksen muotoon hiotut ja niillä näkee reunaosien

kautta katsoessa yhtä hyvin kuin keskuksenkin
läpi. Franklinin-laseissa, joiden uudemmat paran-

nukset kulkevat nimellä unionilasit y. m., on ala-

osa lasia eri tavalla hiottu kuin ylempi, joten

lukemisen lomassa voi yläosan läpi katsoa pit-

källekin. Samaa tarkoittavat pantoskooppiset la-

sit, jotka ovat niin kapeat, että niiden ylitse (tahi

alitse) näkee. Heikkonäköisille on joskus edul-

lista käyttää Dondersin suosittamia stenopeisia

s :ja, joissa on katsomista varten vain ahdas rako
tahi pieni reikä.

S :en voimakkuutta määritellessä käytettiin ai-

kaisemmin yksikkönä tuumaa, eri maissa eri pit

kää, ja lasin polttoväliä; siten esim. vanhan lasku-

tavan mukaan n:o 10 lasi oli linssi tahi silinteri,

joka yhdisti valosäteet 10 tuuman päässä. V:sta

1875 on yhä yleisimmin alettu käyttää yksikkönä
metriä ja polttovälin asemesta polttovoimaa

;
sel-

laisen linssin polttovoimaa, joka yhdistää valu-

säteet 1 m:n päässä, sanotaan dioptriaksi (mer-

kitään D). 2 D:n voimainen lasi taittaa siis va-

lon yhdistymään —=50 cm:n piiassa j. n. e.

Koska 1 m on n. 40 engl. tuumaa ja polttoväli ja

polttovoima ovat päinvastaisia suureita, saamme
vanlian numeron uudeksi ja päinvastoin jaka

maila luvun 4(1 sillä näistä, joka on tunnettu;

siten on esim. vanlian järjestelmiin numero 4 =

40 .
40

, •„.,.. ..

-r = 10 D ja 8 D = -rr=5 vanhassa järjestelmässä.

Suoja- s. tehdään joko paksusta akkunalasista,

kiilteestä, selluloidista tahi teräslankaverkosta,

kun tahdotaan suojella silmiä metalli-, kivi- tahi

hiilisiruilta. Liikaa valoa ja kuumuutta vastaan

käytetään värillisiä, etenkin harmaita tahi kellan

vihreitä s : ja. Tummia s:ja on karteltava ellei
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ole pätevää syytä, sillä ne saattavat tehdä sil-

mät yhä enemmän valonaroiksi. A. W :ra.

Silmälihakset ks. Silmä.
Silmäluomet ks. Silmä.
Silmälääketiede (o f t a 1 m i a t r i i k k a, of-

talmologia), oppi silmän ja sen lähimmän
ympäristön taudeista ja niiden parantamisesta.

Jo vanhalla ajalla oli assyrialaisilla, intialaisilla,

kreikkalaisilla y. m. silmälääkäreitä, ja Hippokra-

tes, Celsus ja Galenus tiesivät sangen paljon ker-

toa silmätaudeista ja niiden hoidosta, mutta
keskiaikana silmienhoito joutui suureksi osaksi

puoskarien (kiertävät kaihenpistäjät) haltuun, ja

halveksittuun asemaan. Vasta 1700-luvulla s. taas

saavutti enemmän huomiota. S :n uudistajista

mainittakoon ransk. Maltre-Jean ja göttingeni-

läinen llichter. Valo-opin (Huyghens, Euler,

Young, Fresnel, y. m.) fysikaalisten tutkimus-

menetelmien ja fysiologian edistyminen (Don-

ders, Cramer, Helmholtz, Ruete, Listing, Förster,

Hering, Holmgren y. m.) on tehnyt s:n tie-

teeksi nykyaikaisessa merkityksessä. Viimevuosi-

sadan lopulla taas bakteriologia, antiseptiikka

ja asept iikka tekivät mahdolliseksi leikkaus- ja

hoitotapojen valtavan kehityksen. — Helsingin

yliopistoon perustettiin s:n ylim. professorin

virka 1870. A. W-ra.

Silmämuna ks. S i 1 m ä.

Silmänheikkous ks. Astenopia.
Silmänhoito, oftalmobiotiikka, aletaan

jo vastasyntyneellä tipauttamalla ensi kylvyn jäl-

keen silmiin pari pisaraa 2% :n lapisliuosta (n. s.

Creden menetelmä, joka vähensi silmätippurin

synnytyslaitoksilla n. 10%:sta 0,i-0,2 % :iin).

Toinen huolenpito pienokaisen silmistä on se, että

varotaan niitä liian voimakkaalta valolta peittä-

mällä jonkun verran akkunoita ja kääntämällä
kehto niin, että lapsen pää on valon puolella. Kun
lapsi muutamien viikkojen perästä alkaa katseel-

laan seurata esineitä, ei niitä saa asettaa kovin

lähelle silmiä, sillä kierosilmäisyys voisi siitä

olla seurauksena. — Kouluaikana ja kehitysiällä

yleensä tahtoo likinäköisyys enimmin lisääntyä,

ja sitä on vastustettava hyvän valaistuksen, so-

luvan lukuetäisyyden (vrt. Pulpetti) ja silmä-

lasien avulla ; on huomattu, että likinäköisyys li-

sääntyy vähemmin lapsilla, jotka ovat käyttäneet

sopivia silmälaseja. •— Myöhemmällä iällä tule-

vat etupäässä kysymykseen tomun, liian voimak-
kaan valon ja kuumuuden sekä onnettomuuksien
estäminen silmästä ja myös turhan rasituksen

välttäminen ilmanvaihdon, sopivan valaistuksen,

luonnollisen asennon ja työetäisyyden sekä suoje-

lus- ja lukulasien avulla.

A. W:ra.
Silmäntulehdus ks. Silmätaudit.
Silmänvipajaminen ks. N y s t a g m u s.

Sihnäpasko ks. P a s k o.

Silmäpeili (oftalmoskooppi) on peili-

laite, jonka avulla voi nähdä silmän sisään. S:n
keksi 1851 Helmholtz. Hän käytti kahta reunak-

kain asetettua peilinkappaletta, joilla lian heijasti

valoa silmän sisään, ja katseli kappaleiden väliin

jätetystä raosta. Nykyinen yksinkertaisin s. on
pieni tasainen tahi kovero peili, jonka keskessä

on tähystysreikä. Yleisesti käytettyjä ovat esim.

Liebreichin, Rothin ja Mortonin malliset s :t, niissä

voi pienillä linsseillä korjata valontaittumisvir-

heet. Suurempia laitteita ovat Thornerin ja Gull-

strandin s :t, joilla saa silmänpohjasta sivuheijas-

tuksia vailla olevan kuvan. A. W :ra.

Silmäripset ks. S i 1 m ä.

Silmäruoho (Euphrasia), naamakukkaisheimon
suku, pieniä, puoliloisina heinäin juurilla elin iii

ruohoja, joilla on juovikkaat, sinipunorvat kukat

ja pienet, sahalaitaiset lehdet. Niityillä, ahoilla,

laitumilla j. n. e. kasvava yleinen s. (E. offi-

cinalis) on meillä jaettu 9 eri lajiksi. S:oa on en-

nen käytetty paljon silmälääkkeeksi. K- L.

Silmäsiipi (plcrygium), tulehdusperäinen sil-

män sidekalvon paksuntuma, joka kasvaa sarveis-

kalvon pinnassa sen reunasta (limbiis) keskukseen
päin, luomiraon kohdalla, tasakylkisen kolmion
muotoisena. S. on leikattava pois, ennenkuin se

ehtii kovin lähelle sarveiskalvon keskustaa, sillä

sen jättämät arvet huonontavat näkövoimaa.
A. W:ra.

Silmätaudit ovat usein jonkin yleistaudin (tu-

berkuloosin, syfiliksen, reumatismin, munuaistau-
tien y. m.) seurauksena tai rinnakkaisilmiönä,

toisinaan kuitenkin aivan paikallista laatua (esim.

trakomi). Lukuisimmin s. esiintyvät lapsilla ja

vanhuksilla. Lapsilla on etupäässä tulehduksia,

koulua käydessä lisääntyy likinäköisyys eniten,

keski-iällä tapaturmat vaanivat varsinkin mie-

hiä, ja vanhuuden mukana kaihi sekä glaukomi

käyvät tavallisemmiksi.

Synnynnäiset poikkeuksellisuudet (anomaliat) ja

epämuodostukset ovat suureksi osaksi suvuissa

perintönä kulkevia, joko suoraan polvesta toiseen,

tahi jonkun polven yli hyppäämällä periytyviä.

Mainittakoon niistä synnynnäinen yösokeus 1.

kanasokeus (hremeralopia), silmänvipajaminen (ks.

Nystagmus), glaukomi, synnynnäinen kaihi,

astigmatismi, myopia, hypermetropia, valontaittu-

misen erilaisuus toisessa silmässä (anisometria)

,

iriksen erivärisyys (heterokromia), pupillien eri-

kokoisuus (anisokoria), synnynnäinen täydellinen

tahi osittainen värisokeus (dyschromatopsia 1.

daltonismi). vrt. Perinnöllisyys. Glau-

komi näyttää esiintyvän nuoremmissa sukupol-

vissa ja perheen nuoremmissa jäsenissä aikaisem-

malla iällä kuin vanhemmissa (n. s. an (cvi patio).

Daltonismi kulkee usein isästä terveen tyttären

kautta tämän pojalle. Hyvin huonoon näkövoimaan.

jopa täydelliseen sokeuteen viepä verkkokalvon

mustassa väriaineessa ensin huomattava perinnöl-

linen tauti n. s. retinitis pigmentosa on keske-

nään sukua olevien vanhempain lapsilla tavallisin.

Aikaisemmin käytettiin nimitystä oftalmia (=

silmäntulehdus) kaikille niille s:lle, joissa tuleh-

dusta oli ulkonaisesti huomattavissa, kuten luo-

mien, sidekalvon, sarveiskalvon ja silmäterän-

kehän tulehduksissa, mutta tarkemmin määritte-

levät nimitykset ovat nykyään sen syrjäyttäneet.

S. voimme ryhmitellä seuraavasti, samalla mai-

niten muutamia tärkeimpiä äimiä:

I. Silmäluomien taudit: tulehdus t. hil-

seileminen luomen reuna-ihossa (blepharitis), oh-

ranjyvä 1. märkänäppy (hordeolum), näärän-

näppy (chalasion), silmäraon ahtaus (blepharo-

phimosis), luomien puutteellinen sulkeutuminen

(lagophlalmos), asentovirheet (ks. E k t r op i u m
ja Entr o pium), yläluomen velttous 1. riippu-

minen (ptoais), ripsien väärfi asento (trichiaais,

distichiasis). Kasvannaisista mainittakoon vaa

raton keltainen ihokasvain (xantclasma), syylä

(ncBvus), syöpä (carcinoma) ja solukasvain (sar-
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horna). — II. K y y n e 1 1 i e h y i d e n ja -r a u-

h a s t e n taudit: kyynel rauhastulehdus (dak-

ryoadcniiis), kyynelpussintulehdus (dakryocysti-

tis), ahtaus kyynelteissä (dakryostenosis), kyynel-
ten poskellevaluminen (epifora). — III. Side-
kalvon taudit: tulehdus (eonjunctivitis ca-

larrhalis, c. blenorrhoica et gonorrhoica, c. folli-

i-t(ii>s'i. c phlyctcenulosa, c. pseudomembranacin, c.

trachomatosa, <. vemalis), luomi- ja silmänpinta-
sidekalvon yhteenkasvettuma 1. luomiliittymä l.

kiintoluomi (symblepharon), verenpurkauma (su-

gilhilio subcoiijunctivulis), rasvakasvain (Upoma).
- IV. Sarveiskalvon taudit: tulehdus

(keratitis ), rokahtuma (herpes), haava (ulcus).

V. K o v a n k a 1 v o n taudit: tulehdus
(scleritis), pullistumat (ks. Stafylomi). —
VI. Uveaaliseudun taudit: tulehdus

Iriksessä (iritis), koko uveassa (uveitis 1. iridocho-

rioiditis). - - VII. Mykiön taudit, samen-
nukset 1. kaihi (cataracla) ks. Kaihi, mykiön
asentovirheet (cktopiu, luxatio lentis), mykiöttö-
myys (aphakia). — VIII. Paineen kohoa-
ni i n e n silmässä: n. s. vihreä kaihi (vrt.

Glaukomi ja Kaihi). — IX. Näköher-
mon ja verkkokalvon taudit: tulehdus
(neurilis, papillitis, neuroretinitis, retinitis),

näköhermon surkastuminen (atrophia nervi optici),

verkkokalvon irroittuminen (ablatio retinä),
hermotukikudoskasvain (glioma). — X. R e f r a k-

tsioni- ja akkommodatsioniviat:
pitkänäköisyys (hypermetropia, ks. t.), likinäköi-

syys, ks. t. (myopia), astigmatismi (ks. t.). —
XI. Häiriöt silmäterän liikkeissä:
liika laajuus (mydriasis). pienuus (miosis), liik-

kumattomuus (iridoplcgia). — XII. Ulkoisten
silmälihasten taudit: heikkous (insuffi-

cicntia), halvaukset (paresia, paraplagia), kiero-

silmäisyys, ks. t. (strabismus). — XIII. Silmä-
kuopan taudit. — XIV. Silmän ja sen
lähimmän ympäristön tapaturmat:
vieras esine (corpus alienum), haava (ulcus. vul-

nus), loukkaantuminen (contusio), toista silmää
kohdanneesta tapaturmasta johtuva toisenkin sil-

män tulehdus (ophtalmia 1. iridochorioiditis sym-
pa t li ica)

.

S:sta maassamme yleisimpiä on trakomi
ikreik. trakhys = karhea)

,
jolla kansan keskuu-

dessa on nimenä ,,silmäpasko" (ks. Pasko).
Toinen sangen yleinen tauti, joka varsinkin

lapsuusiällä usein saa aikaan korvaamattomia
vaurioita silmässä, on keratoconjunctivitis 1. con-

pmctivitis phlyktcemdosa (c. eczematosa, c. lympha-
tica, c. scrophulosa). Todennäköisesti sen saavat
aikaan t uherkelibasillin ja muutamien märkä
bakteerien myrkyt yhteisesti, siis tauti itsessään

on tarttumaton. Se esiintyykin tavallisimmin
risataut isissä lapsissa, joilla on töiden aiheutta-

maa ihottumaa päässä tain yskän ja nuhan joh-

dosta rohtumaa suun tai sieraimien ympärillä,

samoin myös rokkotautien ja hinkuyskän jäl-

keen. Lievimmissä tapauksissa punottaa vain

sidekalvo, ja sarveiskalvon reunaan tahi muualle
silmän pinnalle nousee joku pieni näppylä, joka

saattaa muutamassa päivässä hävitä. Mutta nämä
lievätkin tapaukset saattavat silmän näkökyvylle
merkitä paljon jos phlykteeni. joksi näppyä 1.

pesäkettä sanotaan, muodostuu keskelle silmä
terää, sillä se jättää aina arven, milloin ohuem-
man (nubecula), milloin paksumman (macula).

Vaikeammissa tapauksissa ovat luomet turvon-
neet, haavoittumia esiintyy silmän pielissä, sil-

mät ovat kovasti valonarat (vrt. Luomi kou-
ri st us), ja esiintyy phlykteenejä sekä veri-

suonien laajentumista sarveiskalvolla. Usein sar-

veiskalvo puhkeaakin. josta taas saattaa olla seu-

rauksena koko silmämunan märkiminenkin
(panophtalmitis) ja kutistuminen (phtisis). Ikä-
vintä tässä taudissa on sen uusiintuminen.
.Monet sairastavat sitä useana talvena peräkkäin,
toiset voivat saada sen heinäkuun helteelläkin,

jos varomattomasti antavat tuulen ihoonsa puhal-

taa. Tuberkuloosin vastustaminen on tietysti

tehokkain tämän taudin estämiskeino, mutta jos

se jollakin jo on havaittu, voi uusiutumisvaaraa
vähentää ja parantumisen helpottaa puhtauden,
raittiin ilman, varovaisen karkaisun, yleisvoinnin

kohottamisen ja pahempien vilustumisten välttä-

misen avulla. Lääkärin hoitoa on myös mahdol-
lisimman pian hankittava.

Kotieläintemme s :s t a on, tapaturmia
lukuunottamatta, ainoastaan kaihella suurempaa
merkitystä. Jalorotuisia hevosia ja koiria saate-

taan useinkin kaihileikkauksella uudelleen käyttö-

kelpoisiksi. .1. W:ra.
Silmäterä ks. Silmä.
Silmäteränkehä ks. S i 1 m ä.

Silmätippuri ks. Silmätaudit.
Silmävaltimo ks. Silmä.
Silmävesi, silmän hautomista varten tehty

mieto lääkeliuos. Meillä käytetään yleisimmin
2%:n boorihappo- ja V2%:n lyijyasetaatti-

vesiliuosta. Viimemainittu ei ole sopivaa jos

silmäterässä on haavoja, sillä lyijy saattaa
takertua näihin lähtemättömiksi täpliksi. Hau
teeksi mitä sopivinta on puhtaaksi kiehautettu,
lämmin n. 1

/2 -l % keittosuolaliuos. Salanimillä
kulkevia kalliita, ehkä vahingoittaviakin silmä-

vesiä kartettakoon. A. W :ra.

Silo, paikka muinaisessa Palestiinassa, Josuan
aikana liitonmajan paikka ja uskonnollinen ja

yhteiskunnallinen keskus. Menetti merkityk-
sensä, kun filistealaiset veivät pois liitona rkin.

7 :nnellä vuosis. assyrialaiset hävittivät S :n.

Siloa (nyk. 'A i n Silvan), lähde muinaisessa
Jerusalemissa, kaupungin kaakkoisosassa, maini-
taan U:ssa T:ssa (Job. 9 7 ) sokeana syntyneen
parantamisen yhteydessä.

Silohansikasnahka 1. g 1 a c 6-n a li k a ks.

N a li k a.

Silokalliot, jään hiomat kalliot, joissa on huo-

mattavissa muinaisen mannerjään kulkusuuntaa
vastaan kääntynyt uurteinen, pyöristynyt ja sileä

rastasivu ja rosoisempi suoja-sivu. Koko Etelä

ja Keski-Suomessa ovat s:n vastasivut luodetta

kohti, mikä ilmiö on huomattavissa kaikkialla.

missä kallionnyppvlöitä on paljastuneina.

p. /•:.

Siloti [-&-], Alexander (s. 1863). ven.

pianisti, N. Rubinsteinin ja Lisztin oppilas.

loimi 1880-90 professorina Moskovan konserva-
torissa ja sittemmin orkesterinjohtajana Mosko
vassa (1901-02) ja Pietarissa (1903-04). /. K.
Silpha ks. K a a t o k u o r i a i s e t.

Silphium, mykerökukkaissuku, josta laji 8. laci-

niatum kuuluu kompassikasveihin (ks. t.). —
Vanhalla ajalla nimitettiin S :ksi erästä pahan-
hajuista itämaista sarjakukkaista, luultavasti

Scorodosma foetidumia,, samoin erästä hyvän-
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Kuva 4. Trajanuksen silta Tonavan yli Trajanus-

patsaan korkokuvan mukaan.

Kuva 3. Riippusilta.

Kuva 5. Vaarnapalkkisilta, satulapuinen

keskituki.

Kuva Oa. Ponnikeansassilta, julkisivu ja pituusleikkaus.

Kuva 6b. Poikkileikkaus. Ku\ .pulmitta Duluthissa Aineriikassa.



(S.H.) Silta II.

Kuva 8. Maantiesilta, riippuansas, (»I

havan joen yli. Rautatiesilta (Tornion

radalla) takana samoilla pilareilla.

Kuva 9. Ensiinä itien vakava lautasilta (Severn-joen

vii Englannissa).

Kuva 10. Menai'n ketjusilta nykyisessä asus-

saan.

Kuva 11. Britannia-silta Englannissa. Keski-
aukko 140 m.

Kuva 12. Forth-vuonon silta Skotlannissa. Keski- Kuva L3. Katusilta Reinin yli Bonnissa. .Iän

jänteet 521 m. teet 32.5+93.6+187.2+93.6 m

Kuva 14. Kaarisilta Niagaran alapuolella. Jänne 260 m. — Kuva 15. sillan kansiristikko iin, an

kantta. Pääkannattajina kaideansaat, joihin liittyvät levypalkit; välitukena rautaiset pilarit.
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hajuista, Kyrenaikassa kasvanutta vihanneskas-

via, jota Iaivalastittain tuotiin Kreikkaan. Ei ole

vieläkään varmaa tietoa siitä, mikä kasvi jälki-

mäinen oli. K. L.

Silpoherneet ks. H e r n e.

Silppukone, olkien leikkelemiseen 1. silppua-

miseen käytetty työase. S :n muodostaa tavalli-

sesti pitkä laatikko, johon oljet lasketaan, syöttö-

laitos, joka syöttää oljet terään siten, että saa-

daan määrätynkokoisia silppuja, ja terä, joka

toimittaa leikkelemisen. S :ta käytetään joko kä-

sin tahi konevoimalla. Käsi-s:n työmäärä las-

ketaan tunnissa n. 150 kg:ksi 20-25 mm :n pi-

tuisia silppuja ja 40-50 kg:ksi 8 mm:n silppuja.

Voimantarve on n. 0,08-0,25 hevosvoimaa, joten

useimmat s:t soveltuvat vain lyhempiaikaiseen

käyttöön, noin yhden tai kahden tunnin työhön,

käsivoimalla.

J. A. $-11.

Silta on rakenne, joka johtaa tien, kadun,
rantatien tai kanavan sellaisen esteen yli, jota

ei liikenteellisistä, teknillisistä, taloudellisista tai

kauneussyistä voida poistaa täytepenkerettä käyt-

tämällä. Tällaiset esteet ovat vesistöjä, laaksoja,

rotkoja, soita, toisia kulkuteitä tai kallista

maata. S :t ovat välittämänsä liikenteen mukaan :

m a a n t i e-, k a t u-, käymä- 1. j a 1 k a t i e-,

r a u t a t i e-, k a n a v a- ja kuljetu s-s :ja

joukkoaineiden kuljetuslaitoksia varten ; esteen

mukaan : jok i-s : ja, 1 a a k s o-s :ja 1. viaduk-
t e j a, y 1 i k ä y t ä v ä-s :ja rautateiden t. katu-

jen yli sekä rumpuja pienten ojien yli; asen-

tonsa puolesta esteen pääsuuntaan nähden s u o-

ria s :ja sekä vinoja s:ja; liikkuvaisuuteen

nähden : kiinteitä ja liikkuvia s : ja.

jotka voidaan siirtää paikoiltaan, niin että nii-

den katkaisema kulkuväylä tulee vapaaksi

;

esteen yli jännitettyjen osien rakennusaineen
mukaan puu-, rauta-, kivi-, betoni- ja

r aut ab et on i-s : ja. Kantotapansa puolesta

(staattisessa suhteessa) palkki-s:ja (kuva 1),

joissa s:lle tuleva kuorma synnyttää tukikohtiin

pystysuoria paineita, p o n n i k e- ja k a a r i-s :ja

(kuva 2), jotka kuormattuina aikaansaavat tu-

kiinsa vinosuuntaisia paineita, ja riippu-s:ja
(kuva 3), jotka ripustetaan kahden tuen välille

jännitetyn ketjun t. köyden varaan. S:ssa on
kaksi pääosaa : alusrakenne, maatuet (ks. t.)

ja pilarit perustuksilleen, sekä päällys-
rakenne, tukien välisen aukon yli jännitetyt

p ä ä k a n n a t t a j a t ja näiden kannattama
s i 1 1 a n k a n s i sekä sen kiinnitteet pääkaniiat-

tajiin ja lisäksi erikoiset siteet ja jäykisteet.

Alusrakenteen pilarien ja maatukien väliin jää
yksi (yksijänteine n s.) tai useampia
(kaksi-, kolme- j. n. e. jänteinen s.)

vapaita s:n aukkoja, jotka yleensä ovat

pienemmät kuin s:n pääkannattajien tuki-
viilit 1. j ä n n e m i t a t, s. o. tukipintojerj

keskiöiden väli. Useampijänteinen s. on jat-
kuva, jos pääkannattajat keskeytymättä jatku-

vat välitukien yli. (vrt. Palkki.)
1'uu-siis.sa. päällysrakenne on puuta ja alus-

rakenne puusta tai kivestä. Niitä rakennettiin

jo (iainella vuosis. e. Kr. Babylonissa setripuun

rungoista kivipila reille. Roomalaisten puu-s:ista
•ovat kuuluisimmat Caesarin Reinin yli rakennut-
tamat paalu-S:t ja Tra Januksen 104 teettämä
kaari-S. (Tenavan yli nyk. Romaaniassa), jonka

sillanaukot olivat 35 m leveät ja kiviset pilarit

18 m paksut ja 45 m korkeat (kuva 4). Uudem-
malla ajalla varsinkin Sveitsissä rakennettiin
pitkiä katettuja puu-s:ja (Limmat-s:n jänne
11!) m), mutta erittäinkin Ameriikassa ne sai-

vat laajan käytännön sekä korkeina teline- että
ristikko- (ks. II o \v e n-r i s t i k k o) ja kaari-
sana rautateitäkin varten (Cascade-kaari-s :n
jänne 84 m). Vielä Helsingin-Hämeenlinnan ja
Riihimäen-Pietarin radoilla rakennettiin useim-
mat s:t aluksi puusta. Puu-s :jen tulenarkuus,
lyhyt ikä, suuret kunnossapitotyöt sekä junien
suuresti lisääntynyt paino on kokonaan lopetta-
nut puu-s :jen käytännön rautateillä. Puu-s : jen

tavallisimpia muotoja ovat yksinkertaiset palkki-
s:t, satulapuilla ja vinotu'illa varustetut palkki-
s:t (kuva 5, ks. myös liitekuvaa Japani I,

Sum id a n s.), tukiansas-s :t (kuva 6, ks. myös
Helsinki, palsta 298 Vantaan s.), riippu-
ansas-s:t (kuva 8, ks. Nokia 2) ja kaari-s :t.

Kansi tehdään tav. kaksinkertaisesta lankku-
kerroksesta. Maatuet ja pilarit ovat joko kivestä
tai imusta: puuarkkuja (ks. P e r u s t u s r a k e n-
n u s) ja riviin tai kimppuihin lyötyjä paaluja.
Jokipaikoissa pilarit suojataan joko niiden yhtey-
teen tai niiden eteen rakennetuilla jäänmur-
tajilla.

Kauta-s:t. Rautaa käytettiin s:ihin ensinnä
siten, että useampia rautaketjuja (Kiinassa jo
l:sellä vuosis.) ripustettiin rinnan rantakallioi-
den väliin ja näiden päälle poikittain pantiin
puita kanneksi, jota pitkin voitiin kulkea. Vasta
v:n 1800 vaiheilla Ameriikassa sillankansi ripus-
tettiin tällaisten kannatinketjujen alapuolelle ja
ketjuja tukivat rannoilla korkeat patsaat, joiden
yli ne jatkuivat vinosti alas ja kiinnitettiin
maahan upotettuihin ankkurimuureihin. Ensimäi-
sen vakavan rauta-s:n rakensi engl. Darby 1779
Severn-joen yli (kuva 9). Se on 100 jalan jän-
teinen valurautainen kaari-s., jonka osat valet-

tiin samassa Coalbrookdalen rautatehtaassa, jossa
ensimäiset rautatiekiskotkin (ks. Rautatie);
se on vieläkin käyttökunnossa. Engl. Telford ja
Rennie rakensivat 19:nnen vuosis. alulla useita

suuriakin (jopa 7;) m ai) valurautaisia kaari-s :ja.

mutta pitemmille jänteille käytettiin riippu-s:ja,
kuten 1826 valmistuneessa Menai-salmen s:ssa

(Bangorin luona) (kuva 10), jonka jänne on
176,5 m. Silloiset riippu-s:t (vrt. Bristol,
kuva Clifton-s.) olivat epävakaiset ja sortuivat-

kin usein eikä niitä voitu rautatie-s :ina käyttää.
Siksipä rakennettiin 1840-46 saman Menai-salmen
yli R. Stephensonin, veturien rakentajan pojan
(ks. Rautatie), johdolla kuuluisa Britannia-s.
(kuva 11) takoraudasta ja niin suuren nelikul-

maisen putken muotoisena, että rautatie]una hy-
vin mahtui sen sisällä kulkemaan kuin tunne-
lissa. Sen koko pituus on .">.">S.4 m ja kaksi keski-

jännettä 140 m. Saksassa pidettiin tällaista täysi-

seinäistä s. -muotoa liian raskaana ja rakennet-
tiin (1844-57) Dirschaun s:aan Veikselin yli -

Berliinin-Königsbergin radalla — kuusi 131 m:

n

pituista s.-jännettä, joiden sivuseinämäl olivat

vanneraudasta tehtyjä tiheitä häkkiristikoita
(ks. R a u t a k o n s t r u k t s i o n i. kuvasarja
lt a n t a r a k e n teit a. kuva 2) ja laki ja pohja-
seinämät aivan harvaa ristikkoa. Samoihin aikoi-

hin rakennettiin Euroopassa pienempiä rauta

s:oja puuristikkojen tapaan harvempisilmäismä.
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(S.H (s.n i

Kuva Iti. Kuivajoen --ilta Tunnu
18+30+18 m:n jantt-et.

Kuva 17. [ijoen silta Tornion radalla. Kaksi NO m:n
jonnetta. Rautatie yläpaarteilla; maantie sillan si-

sällä alapaarteilla.

(S.H i (S.H.)

Kuva is. Haukiputaan silta Tornion radalla.

25+45+25 m:n jänteet

pft A,

a in. Maantiesilta Oulujoen Ammänhaaran
vii : jiinne 80 m.

(S.H.)

Kuva 'JO. Ki mi joen Isohaaran silla: jänne 125 m

mmamm

Kuva 22. Rautabetonisilia lävistetyillä pääpaikoilla.

(S.H.)

Kuva 21. Imatran 3-nivelinen kaarisilta. Jänne Kuva 2:'.. silta Mosel-joen yli, ''• kpl. 46 m:n
jänteistä betonihoh ia
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(S.H.) Kuva 24. Pengersilta. (S.H.) Kuva 25. Rautabetonisilta Stuttgartin luona:
jänne 30 m.

na '2(i. Rautatiesilta rautabetonista;
jänne 48 m.

(S.H.) Kuva 27. Kaksivartinen kääntösilta.

(S.H.) Kuva 28. Herraskosken kanavan yli johtuva yksivartinen kääntösilta.

ja näistä muodostuivat vähitellen, teorian var-

sinkin Navierin, Culmannin, Sclnvedleriu, Mohrin.
Ritterin ja Miiller-Breslaun johdolla kehittyessä,

nykyaikaiset palkkisiltamuodot, joiden jänne-

mitta yksinkertaisissa nousee jo 200-250 m:iin
ja nivelpalkki-s :issa jopa 521,2 m:iin, Forth-
vuonoii (ks. t.) sillassa (kuva 12) Skotlannissa.
V. 1854 rakennettiin ensimäinen kaari-s. tako-

raudasta — Arcole-s. Pariisissa (ks. t., kuva
Hotel de Ville) — ja sitten aina isompia,

kunnes 1898 suurimmat, Reinin s. Bonnissa
187,2 m:n (kuva 13) ja Clifton-s. (jänneväli

260 m) Niagaran yli (kuva 14). Riippu-s:jen ra-

kenteessa engl. Brown jo n. 1820 käytti ketjuja
pitemmistä, pulteilla toisiinsa liitetyistä litteä-

rautalenkeistii, ja saks.-amer. Röbling (ks. t.)

v:n 1850 vailieilla teräsköysiä m. m. ensimäi-
sessii Niagaran yli 1855 rakennetussa (250 m:n)

rautatieriippu-s :ssa. Käyttämällä sillankannen

kohdalla erityistä jäykistyspalkkia saatiin riippu-

s:t kyllin vakaviksi maantie- ja katuliikkeelle, ja

ne ovat semmoisina taas tulleet käytäntöön, mutta
rautatie s :iksi korkeintaan vasta hyvin pitkä-

jänteisinä, kuten Röblingin 1870-83 New Yorkiin

rakentama Brooklyn-s. (ks. Brooklyn, kuva),

jonka keskijänne on 488 m. Suomen ensimäinen

riippu-s. Kiviniemen virran yli (jänne 74. * m)
rakennettiin 1877 ja

sen puinen jäykistysris-

tikko vaihdettiin rau-

taiseen 1903. S:ihin

käytetty takoma ratit a

oli ensin putlausrautaa,

mutta sittemmin, kun
valantarautaa opittiin <?$ Rautaisen paikkisilian

1 tukilaaken. a knntea, folnk-
valmistamaan, .Martin- kuva.
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valanta rautaa, joka nyt on yleisintä s. -rautaa.

Viime aikoina on varsinkin suurissa s:issa alettu

myös käyttää lujaa erikoisterästä ja nikkeli-

terästä i terästä, jossa on 2,o-4,5$ nikkeliä, ks.

Lujuus), koska siten saadaan keveämpiä ja

helpommin yhteenliitettäviä rakenteita.

.Silta radan, joka rauta-s:ssa on joko pää-

kannattajien päällä taikka niiden välissä alhaalla,

muodostavat p o i k k i k a n n a 1 1 a j a t 1. -pal-
kit, poikittaiset niskat ja niiden välissä ole-

vat. s:n pituussuuntaiset, viili- 1. pitki ttäi s-

palkit (kuva 15) sekä näiden kannattama
kansi, jona rautatie-s:issa on ratapölkyt kiskoi

rieen ja harva [ankkupeite tai kuperat, soralla

täytetyt levyt, joilla raide lepää ; maantie-stissa
kaksinkertainen lankkupeite tai vastamainitun-

laisel levyt tai erikoiset muotoraudat. joiden

päällä sora tai betoni, puu-, asfaltti- t. kivi

laskoksineen. Pääkannattajat sidotaan toisiinsa

vaakasuorassa tasossa tav. kannen alla olevalla

t u u 1 i s i d e r i s t i k o 1 1 a, jommoinen sijoite-

taan pääkannattajien toisenkin reunan - paar-

teen — tasalle, jos siilien vain on tilaa, sekä
samoin pystyristikoillakin tai jäykillä kehillä.

elleivät ne estä liikettä s :11a. Pääkannattajien
muodon ja rakenteen mukaan s :t saavat eri nimi-
tyksiä. Tavallisimpia palkki-s:ja ovat seuraavat.

Levy-s:t (kuvassa 16 sivujänteet). pienempiä.

n. 20 m:iin, s:ja. joiden pääkannattajat ovat

täysiä levypalkkeja (ks. R a u t a k o n s t r u k-

tsioni). K a i d e a n s a s-s :t (kuva 16, keski-

jänne). joiden pääkannattajat ovat tasakorkeat
ristikot, paarteet (reunasauvat i yhdensuuntaiset
ja väli- 1. rist ikkosauvat joko vuorotellen pystyt

i vertikaalit
|
ja n. 4ö° kulman muodostavat vinot

(diagonaalit), n. s. N. -ristikko, tai vuorottain
30°-45° kulmassa vastakkain vinot (Y-ristikko)

(ks. R a u t a k o n s t r u k t s i o n i, kuvasarja
Rautarakenteita, kuva 3, ylempi silta)

.

Poikkikannattaja on aina sauvojen nurkkakoh-
dassa. Isoissa s:issa ristikko on kaksi- tai

u seampijakoinen (kuva 17) — rist ikkosau-

vat käyvät ristiin, niin että näyttävät jakautuvan
kahteen tai useampaan osaan — taikka varus-

tettu erityisellä täyte ristikolla. Par a b e 1 i-

s :t (kuva 18 ; ks. Hämeenlinna. Heinola),
joissa pääkannattajien toinen (tav. alempi) paarre
on suora ja toisen paarteen nurkka- 1. taite-

pisteet (itse sauvat ovat kaikissa ristikoissa suo-

rat i ovat parabelikaarella, ristikkosauvat samoin
kuin edellisessä tai kaikki diaponaalit parittain

ja ristissä. Puoliparabeli-s:t (kuva 19
:

ks. Oulu II. joiden kannattajissa paarteet kuten
paraheli-s :ssa, mutta eivät yhdy tuen kohdalla
kärjeksi, vaan niiden väliin jää siinäkin verti-

kaali, j"ka suuremmissa s:issa on niin korkea,

että ne liikettä estämättä ylhäältä voidaan sitoa

portaali- (kamana-) palkilla ja yläpaarteet-
kin tuulisideristikolla; ristikkosauvat muutoin
kuten kaideansaassa. Uudemmissa s.-muodoissa
pääkannattajien yläpaarre muodostaa erimuotoi-
sia taiteviivoja ja alapaarre on suora (monio-
k annatta ja), ristikko (kuva 20) muutoin
edellisten kaltainen. Uloke- 1. nivelpalkki-
1. G e r 1) e r-s :ssa pääkannattajat ovat joko täys-

levyisiä (pieniä) tai ristikkomäisia, erimuotoisia
(kuva 12) nivelpalkkeja (ks. Palkki) (osien

rakenteesta y. m. ks. R a u tako n st r n k-

1 s
j o n i). Pääkannattajien tukikohdissa olevista

tukilaakereista s:n toisessa päässä olevat

ovat kiinteitä, eivät salli liikuntaa s:n
pituussuunnassa, vaan ainoastaan vääntymän
vaakasuoran akselin ympäri S:n taipuessa — ja

toisessa liikkuvat, jotka paitsi taivuntaa
sallivat s:n vapaasti muuttaa pituuttaan lämmön
ja kuorman vaihdellessa. Ne tehdään tav. valu-

teräksestä. Maatuet ja välipilarit tehdään tav.

kivestä, edelliset varustetaan joko S:n suuntai-

silla tai vinosti ulospistävillä sivu- 1. siipimuu-
teilla tiepenkereen rajoittamiseksi ja tukemiseksi
(kuval ti. Hi ja 17). Pilarit sovitetaan suoraan
virran suuntaan ja virran vastainen pää jääty-

vissä joissa tulvan korkeudelta jatketaan viis-

toon alenevalla harjalla kiilamaiseksi tai puoli-

pyöreäksi jäänmurtajaksi (kuvat 16. 17. 18).

Pilarit joskus korkeammissa Iaakso-s:iss.a tehdään
raudasta nelikulmaisiksi ristikkotorneiksi tai

pendelipylväiksi (ks. kuva 15 : ks. R a iitakon-
struktsi o n i, liitekuva Rautaraken-
teita, kuva 3 ja K a u p unkirata). Ka a r i-

srssa (ks. Pariisi, liitekuvat I. II. Mos-
k o v a. liitekuvat I. II) pääkannattajat ovat kaa-

ria, jotka rasittavat tukiansa vinolla paineella.

Ne ovat k o 1 m i n i v e 1 i s i ä. jos kaaren laessa

ja kummassakin kannassa on helposti taipuva ni-

vel; kaksinivelisiä, jos niitä on ainoastaan
kannoissa, ja j ä y k k ä k a n t a i s i a 1. n i v e-

1 e 1 1 ö m i ä. Sillankansi on joko (tav.) kaarien
yläpuolella ja lepää näiden päällä pystytukien va-

rassa (kuva 14 ; ks. Rautakonst ruktsioni,
kuvasarja Rautarakenteita, kuva 5), jota-

paitsi kannen ja kaaren välinen ala voi olla täy-

tetty koristeellisesti (ks. Rautakonstruk-
t s i o n i, liitekuva Rautarakenteit a, kuva
1) tai kantavaan kaareen kuuluvalla ristikolla

(kuva 21 ; ks. Rautakonst r u k t s i o n i,

kuvasarja Rautarakenteita. kuva 3.

alempi s.; kuva 13, sivujanne) tahi joko kokonaan
tai osittain kaarien alapuolella riippuen tästä suo-

rien riippukankien varassa (kuva 13, keskijänne).

Tällöin kannen alla usein on kaaren kantoja yh-

distävä vetokanki. joka hävittää kaarista johtu-

van sivusysäyksen. niin että rakenne rasittaa

tukiaan kuin palkki. Itse kaari on joko täysi-

pintainen levykaari ( ks. Rautakonst-
ruktsioni. kuvasarja Rautaraken-
teit a, kuva 5) kuten levypalkit, tai ristikko-
kaari (kuvat 13. 14. 21) taitteisine paartei-

neen ja ristikkosauvoineen kuten palkkiristikois-

sakin. Pääkannattaja-kaaria s:issa on kaksi tai.

maantie- s :issa (joissa kaaret ovat kannen alla).

useampiakin. Maatuet ovat tukevia leveäpohjai-

sia muureja niille tulevan vinon kaaripaineen
takia. R i i p p us : j

e n (kuva K'; ks. New-
York, liitekuva I. Brooklyn. Budapest,
liitekuva li. kannattajat ovat pitemmistä useampi
keltaisista. syrjällään olevista litteärautalen-

keistä pulteilla yhteenliitettyjä ketjuja tai

teräsköysiä, jotka jännitetään korkeiden tuki-
patsaiden väliin, niin että keskeltä riip-

puvat V7-V10 jänneniitasta tukikohtia alem-
pana (nuolikorkeus) ja näiden yli jatku

vai p idät i n k e t j u i n a 1. -k ö y s i n ii

mailiin päin tukevan maatuen yhteyteen muo-
dostettuun ankkur ii n. Sillankansi ripus-

tetaan r i i p p u k a. n gil 1 a ketjuun t. köyteen
ja jäykistetään kahdella tav. kaideansaan 1.

levvpalkin muotoisella j ii y k i s ty sp alk il] a.



1341 Silta 1342

josta riippukanget lähtevät ja jonka päät lepää-

vät tuilla kuten palkki-s :issa. Ketjut tehdään
erikoisen hyvästä raudasta t. teräksestä, köydet
lujasta (lujuus 12,000-14,000 kg/cm2

) 4-6, B mm
paksusta teräslangasta joko punomalla ja val-

miina paikoilleen sijoittamalla tai ripustamalla

kukin lanka erikseen paikoilleen ja sitten kiertä-

mällä niiden ympäri sitova ja suojaava peite peh-

meää galvanoitua lankaa (Röblingin keksintö)

.

New-Yorkissa olevan Manhattan s:n (keskijänne

448 m valm. v. 1911) 54 cm: n läpimittaisissa

kannatinköysissä (4 kpl.) on kussakin 9,472 yh-

densuuntaista galvanoitua 5 mm:n teräslankaa.

Tukipatsaat, joita rasittaa melkoinen puristus,

ovat tav. kivestä, joskus raudasta ja kannatin-

ketju t. -köysi lepää niiden päällä liikkuvan laa-

kerirakenteen välityksellä. Ankkuroimista varten

tehdään suuret ja tukevat muurit, joihin ketju

t. köysi viedään sisälle ja päätetään ankkuri-
laattoihin.

Kivisiä (kuvia ks. Firenze, liitekuva

TI; Praagi, Dresden, liitekuvat I, II;

Lontoo, liitekuva I ; Pariisi, liitekuva I ;

Geneve, Kiina liitekuva II) holvisiltoja ra-

kensivat tiedettävästi ensinnä roomalaiset, sillä

ennen heitä oli vain pieniä s.-aukkoja katettu kivi-

paasilla. Holvit he tekivät aina puoliympyräkaa-
ren muotoisiksi. Niitä on meidän aikoihin säily-

nyt m. m. akvedukteissa (ks. t.) ja parhaiten Rans-
kassa Pont du Gard-s :ssa(kuva ks. A k v e d u k t i)

jonka holviaukot ovat 25 m ja koko korkeus 50
m. Keskiajalla (ks. Dresden, liitekuva I, nyk.
revitty vanha Augustus-s.) kivi-s:ja raken-

sivat varsinkin benediktiläis- ja sistersiläis-

munkit ja arvatenkin he keksivät matalakaarisen
holvin käytännön. V. 1760 Pariisiin perustettu

insinööriopisto (fieole des ponts et chaussees) vai-

kutti tuntuvasti holvi-s:jen teorian ja rakennuk-
sen kehittymiseen erittäinkin Ranskassa (Perro-

net, engl. Smeaton, Telford. Rennie) . Rauta-
s :jen rinnalla jäivät kiviset s :t ensinnä var-

joon, mutta myöhäisempi aika on niiden suurem-
paan kestävyyteen ja vakavuuteen sekä pienem-
piin ylläpitokustannuksiin kiinnittänyt täyden
huomion ja rakentanut niitä maanteitä, katuja
ja rautateitäkin varten. Viime vuosis. lopulla

otettiin vanhastaan tunnettu betoni s:issa enem-
män käytäntöön ja tällä vuosis. on raudalla jäy-

kistettyä betonia, rautabetonia. käyttämällä luotu

kivi-s:ille aivan uusia ja erilaatuisiin tarkoituk
siin ja olosuhteisiin sopivia muotoja. Rakennus-
aineena käytetään siten luonnollista tai keino-

tekoista kiveä (tiiliä), betonia ja rautabetonia.

Paitsi kivipaadella peitettyjä pieniä tierumpuja
tehdään kivisiä palkki-s :ja vain rautabetonista
(ks. t.). Niissä kansilaatan alla on kaksi t.

useampia palkkeja tähän yhteen valettuina n. s.

laattapalkeiksi, jotka joko tukilaakerin välityk-

sellä vapaasti lepäävät tukiensa varassa taikka
usein jäykästi liittyvät ja jatkuvat betonisiin

tukiseiniin ja pilareihin niin. että niiden kanssa
muodostavat yhtenäisen raudoilla jäykistetyn
kappaleen, (ks. Rautabetoni I, kuva 4).

Kansilaatta suojataan kosteudelta kattamalla se

eristyskerroksella (asfaltilla), jonka päälle tulee

tiesora tai laskos. Kahta palkkia käyttäen ne
toisinaan tehdään kapeat ja korkeat ja asete-

taan kansilaatan sivuille, jolloin ne ulotetaan
sen yläpuolelle s:n kaiteiksi ja voidaan aineen

säästämiseksi varustaa nelikulmaisilla reijillä-

kin (kuva 22). Ristikko-s :jakin tehdään rauta-
betonista tav. parabeli-s:n muotoisia. Rautajäy-
kisteet sovitetaan s:ssa samojen periaatteiden
mukaan kuin muissa rautabetonirakenteissa (ks.

Rautabetoni); joskus käytetään myös suu-
rempia I palkkeja, joiden ympärille valetaan
betoni. Kivi-s:jen luonteenomaisin muoto on
ympyrä tai korikaarenmuotoinen, hakatusta tai

louhitusta kivestä, joko kylmiltään (laastitta)

tahi laastia käyttäen tehty, betonista tai rauta-
betonista valettu holvi vahvoine, tukevaan poh-
jaan ulottuvine kanta- ja perusmuureineen. Hol-
vin vahvuus tav. lisääntyy kantaan päin ja sen
päällä on kantapuolella paksuneva erikoinen

p ä ä 1 1 y s m u u r a u s. Holvi peitetään eristyk-

sellä ja sen kummallekin sivulle tehdään tien-

pinnan korkeuteen ulottuvat rintamuurit.
joiden väli täytetään soralla. Isoissa s :issa täyt-
teen ja siitä johtuvan painon säästämiseksi teh-

dään holvin päälle toisia pienempiä s :n suuntai-
sia tai poikittaisia täyteholveja (kuva 23),
joiden päälle joko suorastaan tai käyttäen ohueh-
koa täytettä muodostetaan tienpinta. S:n kansi
tehdään myös rautabetonista palkki-s :jen tapaan
(kuva 25 ; ks. Rautabetoni, liitekuva I, 3)

ja tuetaan holviin (tav. betoniseen) rautabetoni-
pylväillä. Jäykistämällä betoniholvi raudoilla

(rautabetoni) voidaan se tehdä ohuempi ja siten

keveämpi ja sirompi. Jäykisteinä käytetään pyö-
reitä rautoja lähellä holvin sekä sisä- että ulko-

pintoja tai jäykkiä ristikonmuotoisia rautakaa-
ria, joita haudataan useampia rinnan betoniin
(Melan'in rakennustapa). 1890-luvulla alettiin

holvi-s:ja rakentaa nivelellisiä. Niveliä sovitet-

tiin kumpaankin kantaan ja lakeen (ks. Betoni-
sillat). Siten holvit tulivat staattisesti sel-

vemmät ja varmemmat ja niissä esiintyvät jän-

nitykset miltei riippumattomiksi tukien pienistä

siirtymistä ja lämpötilan vaihteluista, jotka ta-

vallisissa nivelettömissä holveissa päinvastoin

ovat hyvin vaikuttavia. Tämän takia nivelelli-

siä holvi-s:ja voidaan rakentaa matalampia ja

pitempijänteisiä ja epävarmemmallekin perus-

tukselle kuin nivelettömiä. Itse holvi tehdään
silloin jänteen neljänneksien kohdalta paksumpi
kuin laesta ja kannasta. Nivelet tehdään joko

panemalla kivien väliseen saumaan 15-20 mm
paksuinen kapeahko kovalyijykaistale tai sitten

ne tehdään kahdesta lujasta betonista tai haka-

tusta kivestä tehdystä kivestä, joista toinen on
kupera ja toinen hiukan laakeammin koverrettu.

taikka myöskin teräksestä kuten rautaisten

kaari-srjen nivelet. — Holvien asemasta käyte-

tään myös yksityisiä kapeahkoia rautabetoni-

kaaria (ks. Rautabetoni. liitekuva T. 3),

joita sitovat yhteen joko ohukainen laatta tai

muutamat poikittaiset sidepalkit. Jos kaaria on

vain kaksi, voidaan ne tehdä niin korkeat, että

s:n kansi ripustetaan niiden alapuolelle kaarista

lähtevien ripustuskankien varaan (kuva 26), jol-

loin sillankansi samalla voi olla kaaren kantoja

yhdistävänä vetokankena kuten rauta-s :issa. —
Kivisiä holvi- ja kaari-s:ja on jo rakennettu yli

100 m jänteisiä ja palkki-s rjakin useamman
kymmenen m:n mittaisia.

Liikkuvat sillat. Kun tie-s. on raken-

nettava vesikulkureitin yli eikä sitä voida tehdä

niin korkealle, että alukset, esim. purjealukset.
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voisivat kulkea sen alitse, tehdään s. liikkuva,

niin että se tarpeen tullen voi aluksille jättää

niiden tarvitseman kulkuaukon vapaaksi. Tällaisia

liikkuvia s :ja oval m. m. n o s t o-s:t (ks. t.),

joiden päällysrakenne korkealla olevalta kiin-

teältä nostotelineeltä kulkevilla köysillä ja vasta-

painoilla kohotetaan niin ylös, että alukset pää-

sevät sen alitse kulkemaan ; työntö- 1. pyörä-
s:t, pieniä S:ja kanavasulkujen y. m. s yli.

jotka rannalla olevien pyörien päällitse vedetään

toiselle rannalle vastapainon estäessä sitä keik-

kua ma -i a ; k ä ä n t ö-S:ja, k a k s i v a r t i s i a

(kuva 27), joissa s., paitsi kummassakin
päässään, on keskeltä tuettu pilarilla, jolla ole-

van pystytapin ympäri s. käännetään vesitien

suuntaan niin, että kulkuväylä pilarin kummalla-
kin puolella jää vapaaksi, ja yksivartisia
(kuva 28). joissa kääntötappi on toisella — asian-

mukaisesti laajennetulla — rantaniuurilla. ja sen-

puoleinen s:n varsi lyhyt, mutta vastapainolla

kuormitettu, niin että s. käännettäessä pysyy

tasapainossa. Kääntötapin ympärillä on tuella

kellään taivutettu kisko (kuva 281 ja sen ulko-

puolella kaarenmuotoinen kammaskanki. Edellistä

pitkin kulkevat s:aan kiinnitetyt ja sitä tukevat

juoksupyörät, kun s:aa käännetään hammaskan-
keen purevalla hammasrattaalla, jonka pysty

akselia väännetään s :11a olevalla ratas- ja kampi
laitteella. Kääntö-s :jen rakenne ja tukemistapa

on useammanlaatuinen ja kääntövoimana usein

sähkö tai painevesi vastaavine koneistoineen.

Vanhoissa linnoituksissa y. m. s. käytettiin valli-

hautojen ja kaivantojen yli veto-s:ja, jotka

toisen tukensa ympäri vääntäen vedettiin pys-

tyyn portin päällä olevien pyörien yli kulke-

villa ja vastapainoilla kuormitetuilla köysillä.

Uusimpia liikkuvia s:ja ovat 1 ä p p ä-s :t, jotka

avautuvat kuten veto-s:t, mutta joissa käyttö-

vei ma, s. o. sähkö tai painevesi, vaikuttaa ham-
maskangen ja hammasrattaan välityksellä joko

vääntymisakselin kohdalle tai sen ohi, ranta-

muuriin säästettyyn kammioon, ulottuvaan palkin-

jatkoon (ks. Lontoo, liitekuva I. Tower
Bridge, läppä-s. avattuna, jolloin kulkijat voi-

vat käyttää ylempänä olevaa tornien kautta his-

sillä saavutettavaa s:aa. sivujanteet ovat jäykkiä

riippu-s :ja). Uivia s: ja käytetään lyhyempi-
aikaista tarvetta varten, koska ne voidaan no-

peaan pystyttää ja purkaa (s o ti 1 as-s:t), sekä
silloin kun perustuksen laatu on niin huono,

että kiinteä s. tulisi kovin kalliiksi. Niitä ovat

yhteennidotuista lautoista tehdyt lautta-s:t,
vierekkäin ankkuroiduille veneille rakennetut

vene-s:t ja tätä tarkoitusta varten erikoisesti

puusta, raudasta tai rautabetonista tehtyjen alus-

ten, proomujen t. ponttonien kannattamat p o n t-

toni-s:t (ks. Pori, kuva: Puuvillatehdas),

jotka kootaan 2 t. :'> kiinteästi yhteonkyt keltyä

ponttonia käsittävistä osastoista. Pönttöni! ank-

kuroidaan tukevasti paikoilleen, mutta jäidenläh-

dön varalta uivat s:t talveksi usein hajoitetaan
osastoihinsa ja viedään suojaan. Vapaampi kulku-

aukko saadaan s:aan irroittamalla yksi osasto

ja uittamalla se sivulle, kiikkuviin s rillin lue-

taan vielä riippui autat (kuva 27), joita

varten rakennetaan korkeiden rautaisten ris-

tikkotornien varaan kiinteä s. ii i i n korkealle.

että mastolliset alukset voivat kulkea sen alitse.

Tällä s :11a olevilla kiskoilla liikkuu vaunu, josta

riippuu ilmassa rantalaiturien korkeudella lautta-

lava, jolle kulkijat, raitio- ja rautatievaunutkin
voivat, siirtyä. Lautalta käsin pannaan .sähkövirran

avulla juoksuvaunu liikkeelle, jolloin lauttakin

nopeasti (aina 2 m sek.) siirtyy rannalta toiselle.

Ensimäisen riippulautan rakensi ransk. Arnodin
1893 Bilbaossa Espanjassa ja niitä on sitten

rakennettu useita varsinkin vilkasliikkeisten sata-

mien suihin. [Teknillinen käsikirja; Strukel,

„Der Briickenbau" ; Esselborn, „Tiefbau"; Melan.

,,Der Briickenbau"; Mehrtens, ,,Der Briicken-

bau"; ..Ilandbuch der Ingenieurwissenschaften"

;

Kersten, ,,Briieken in Eisenbeton"; Foerster,

,.Balkenbrucken in Eisenbeton"; ,,Handbueh fiir

Eisenbetonbau" y. m.] J. C-en.

Siltala (Silfvenius), Antti Johannes
(1878-1910), eläintieteilijä, yliopp. 1896, fil. kand.

1901, fil. lis. 1906, nimitettiin eläintieteen dosen-

tiksi yliopistoomme 1906. Monivuotisesta sairau-

desta ja aikaisesta kuolemasta huolimatta S.

ehti tiedemiehenä suorittaa tärkeän ja huomatta-
van työn erikoisalallaan, yökorentojen (Tricho-

ptera) eri kehitysasteiden ja elämäntapojen perin-

pohjaisena tutkijana. ,.Luonnon Ystävä"-aikakau~-

lehden ahkerana avustajana ja toimittajana sekä
suomentajana y. m. S. on huomattavasti edistii nyt

suomenkielisen kasvi- ja eläintieteellisen oppi-

sanaston kehitystä. Teoksista mainittakoon

:

,,<Jber die Metamorphose einiger Phryganeiden
und Limnophiliden" (1902, II 190".. III 1904),

„Beiträge zur Metamorphose der Trichopteren"

(1905, II 1908), „Trichopterologische Unter
suehungen. I. t)ber den Laich der Trichopteren"

(1906, väitöskirja), ,,II L'ber die postembryonale
Entwickelung der Trichopteren-Larveu" (1907

1

sekä (yhdessä G. Ekmanin kanssa) ,,Luurankois-

ten rakenne leikkelyharjoitusten perustalla. I"

(1910).

Siltavarustus ks. S i 1 1 a n p ä ä v a r u s t u s.

Siltaveljet (lat. fratres pontifices). uskonnol-

linen veljeskunta Etelä-Ranskassa, joka harrasti

siltojen, lauttojen, vierasmajojen rakentamista;
säännöt vahvistettu 1189. hajoitettu 1460.

Siltavouti. 17:nnen vuosis. loppupuolelta pi-

täjän kunnallinen järjestysmies etupäässä teiden

ja siltain silmälläpitoa varten, myöhemmin
alempi maalais-kruununpalvelija. joka avusti

nimismiestä yleisen turvallisuuden ja järjestyk-

sen voimassa pitämisessä y. m. V:n 1892 alusta

entisten s:ien, samaten kuin muidenkin alempien

kruununpal veli jäin, jahti voutien, neljännesmies-

ten ja käskyn-ajajain virat, lakkautettiin ja nii-

den tehtävät siirrettiin valtion palkkaamille

maalais-poliisikonstaapeleille. Silta- ja

j ah ti v out i ka p a t. joita oli suoritettu mai-

nituille palvelusmiehille kaksi kappaa eli yksi-

toista litraa jyviä kultakin talolta ja samassa
suhteessa talonosalta, peruutettiin tämän muu-
:!. en johdosta kruunulle maksella vaksi maa-
veroksi. (Asetus 10 p:ltä helmik., julistus 20 p: Itä

Iokak. 1891). El. K. & K. .1
.

N.

Siluetti (ransk. silhouette), varjo- 1. ääriviiva-

kuva, jonka yksivärisessä, tavallisesti mustassa
pinnassa ainoastaan ulkopiirteet näkyvät (ihmis-

kuvissa enimmäkseen profiili). Nimensä s. on saa-

nut ransk. raha-asiainministerin Etienne de S i 1-

houetten il7'»7-ti7) mukaan siksi, että hänen
aikalaisensa, suuttuneina hänen säännöksiinsä,

pilkallisesti nimittivät kaikkea ylen sääste-
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liäältä tai köyhältä näyttävää nimityksellä ä la

Silhouette. S. oli 1700-luvun keskivaiheilta

alkaen n. sata vuotta hyvin yleinen muotokuva-
taiteen haara; n. v:een 1800 s. oli useimmiten
maalattu lasiin, jälkeen v:n 1800 s. on tavalli-

sesti leikattu mustasta paperista. Valokuvauk-
sen keksimisen jälkeen s. menetti merkityksensä.

Viime vuosis:n tunnetuimpia s.-kuvien leikkaa-

jia on esim. P. Konewka (ks. t.). S.-kuvien leik-

kelijoistamme on E. Cedercreutz huomattavin.

[Corsep, „Die Silhouette" (1899).] E. R-r.

Silundumi, eräs silisiumkarbidilaji, jota saa-

daan kuumentamalla hiiltä ja piitä sähköuunissa.

Esineitä s:sta valmistetaan siten että muovail-

laan valmiiksi hiilestä esine, joka peitetään kar-

borundumijauhoon ja kuumennetaan sähkö-

uunissa. S:sta valmistetaan elektrodeja, osia

sähkökeittolaitteisiin, sulattimia (upokkaita)

y. m. S. S.

Siluuri ks. Siluurisysteemi.
Siluurikausi, se geologinen ajanjakso, jonka

kuluessa siluurisysteemin (ks. t.) muodostumat
ovat syntyneet.

Siluurinen muodostuma ks. S i 1 u u r i s y s-

t e e m i.

Siluurisysteemi (s i luurit, roomal.-aikana

Biitanniassa asunut kelttiläiskansa, ja sys-
teemi, ks. t.), varsinaisesti kambri- ja devoni-

systeemien väliset kerrosryhmät paleozooisessa

sarjassa. Uudemman käsitystavan mukaan (ks.

Geologiset muodostumat), joka pyrkii

s:iin alimpana osastona yhdistämään ennen itse-

näisenä muodostumana pidetyt kambriset
kerrostumat (Olenus-, Paradoxides- ja Olenellus-

ryhmät), tarkoitetaan s:llä kaikkia vanhimpia
(esidevonisia), selvästi fossiilinpitoisia paleozooi-

sen sarjan kerroksia. Seuraavassa tarkoitetaan

nimityksellä varsinaista s:iä. Kerrossarjan
kokonaisvahvuus on melkoinen, Brittein-saarilla

6,000-9.000 m. Systeemi jaetaan yleisesti kahteen
pääosastoon : 1. Alasiluuri 1. o r d o v i c i u m
ja 2. Yläsiluuri 1. gotlandium.
Valtamerien tulvehtimista laajoilla aloilla nyk.

manneralueiden yli, mikä alkoi kambrikauden
jälkipuoliskolla, huomataan edelleen ordovikisella

ajalla. Euroopassa meren laajeneminen suuntau-
tui luoteesta etelään ja itään päin, Pohjois-Ame-
riikassa jäi sen valtoihin suuri kambrilainen
manner, eteläisellä pallonpuoliskolla Austraalia

ja Etelä-Ameriikka. Silmiinpistävä eläimistölli-

nen yhtäläisyys Pohjois-Ameriikan ja Euroopan
merialueiden välillä osoittaa vapaiden yhteyssuh-

teiden vallinneen niiden kesken. Euroopassa voi-

daan selvästi erottaa kolme siluurialuetta: 1.

Böömin-Välimeren allas, 2. Baltilainen meri-alue,

3. Pohjois-Atlantin meri-alue (Englanti, Belgia,

Pohjois-Ranska), joiden huomattavat faunistiset

eroavaisuudet viittaavat siihen, että euroopp. si-

luurimeressä oli olemassa erottavia maakaistaleita.

Alasiluurin merikerrostumissa ovat voitolla ter-

rigeniset sedimentit, s. o. runsaskivettymäiset

(trilobiitteja, lonkerojalkaisia. nilviäiskuoria)

merkelit, liuskeet, hiekkakivet ja konglomeraatit,
mutta laajoilla aloilla antavat osastolle leimansa
myös kalkkikivipat jat suurine koralliriuttoineen

ja kivettynyt syvänmereuliete luonteenomaisille

graptohitteineen (graptoliittiliuske), radiolaarei-

neen (piiliuske) y. m. pelagisine muotoineen. Pur-
kautuneita aineksia, tuiieja, diabaaseja ja por-

43. VIII. Paineltu »/e 16.

«„.;,; 0L*ti i.l

\F7) /iu«»».,; E3 a."^-i- K3 Au-iU^ri

(S.H.) Kaaviollinen profiili Suomesta Saarenmaan, Gotlan-
nin ja Ölannin saarien poikki Ruotsiin.

fyyrejä, kuuluu myös muodostumaan, vähemmän
mannerkasauniia. — Ordovikisia sedimenttejä
leviää laajoina kerroksina jääkautisten sorapatjo-

jen alla Itämeren alueella. Ne ne pääasiassa muo-
dostavat m. m. vuoriperustan ölannin saarella ja

ulkonevan rantatörmän, n. s. klintin, Viron ran-

nikolla. Huomattavia tähän kuuluvia vuorilajeja

ovat kivettymärikas ortocera s-k a 1 k k i (pää-

asiassa isoja ortoceratiitteja, ks. t.), väriltään har-

maa tai punertava, rakennuskivenä yleisesti käy-
tetty (Helsingissä esim. yliopiston ja Ateneumin
portaat) vuorilaji, joka on levinnyt Inkerinmaalta
Norjaan asti, Itämeren-maakuntain niinikään
harmaa tai punerva glaukoniittikalkki,
Skänen 130 m:n vahvuinen graptoliitti-
liuske-kerrostuma (osaksi yläsiluuria). Skan-
dinaavian sisäosissakin, Taalainmaalla, Jämtlan-
dissa y. m. on monin paikoin hajallisia alasiluu-

risia muodostumia. Suomessa tavataan fossiilin-

pitoisia, siluurisia kalkkivuorilajeja, etupäässä jo

mainittua ortoceras-kalkkia, irrallisina siirto-

lohkareina Ahvenanmaalla ja Turun-saaristossa.

Ne ovat todennäköisesti peräisin lähellä olevista

merenpohjasyvanteiden kerroksista, suuren maa-
jään irti tempomia ja hajalle sirottamia. Huo-
mattavan vahvoina alasiluuriset kerrostumat esiin-

tyvät Brittein-saarilla (hiekkakiviä, liuskeita,

harmajavakkoja, tuiieja) sekä Böömissä (hieta-

kiviä, liuskeita). Viimemainittuihin faunistisessa

ja petrografisessa suhteessa läheisesti liittyvät

muun Euroopan, s. o. Ranskan, Pyreneitten ja

Balkanin siluurimuodostumat. — Euroopan ylä-

siluurille aivan tunnuksellisia ovat kalkkikivet.

joskin näiden ohella monin paikoin tavataan myös
matalan meren sedimenttejä, esim. hiekkakivipat-

joja; viimemainitut syntyivät muin. siluurimeren

rannalla, meren vallasta jälleen vapautuvien maa-
massojen aineksista. Yleinen regressioni näet

alkoi. Tähän osastoon kuuluvista kerroksista on
esim. Gotlannin saari muinaisine koralliriuttoi-

neen ja joukoittain kasaantuneille kivettymineen
(sienieläinten, korallien, piikkinahkaisten y. m.

rankoja) kokonaan muodostunut; vuorilajia sano-

taan Gotlanni n-k a 1 k i k s i. Muualla Euroo-

passa on yläsiluurin muodostumia pääasiassa

samoilla alueilla, kuin alasiluuria, sitäpaitsi esim.

Etelä- Venäjällä. — Itämeren altaan ympärillä

leviävät siluuriset kerrokset miltei häiriytymättö-

män vaakasuorina, Skandinaavian vuoriston lie-

peillä ne ovat toisikäisesti olleet alttiit siluuri-

ja devonikausien rajauksessa tapahtuneelle viiori-

jonopoimuttumiselle ja niin muuttuneet, että niitä

on sekoitettu alkuvuoreen. Brittein-saarilla poi-

mutus tapahtui keskellä siluurikautta. Tuliperäi-

nen toiminta oli yleensä heikkoa. S. sisältää

hyödyllisiä kivennäisiä: rautaa, vaskea, hopeaa,

sinkkiä, lyijyä, antrasiitt ia. suolaa. — Eläi-
mistö oli siluurikaudella kambrikauteen verra-

ten tavattoman runsas ja monipuolinen: kaikki

pääjaksot olivat jo edustetut. Ylit. yli 10,000 la-

jia, pääasiassa merieläimiä, tunnetaan, yksin Got-



1347 Silvanus—Simbabve 1348

lännin kalkista selitetty yli 1,000 lajia. Tr ilo1

biittien ja lonkeroj aikaisten, ainoi-

den kambrisella ajalla runsaasti edustettujen

eläinryhmien lajimäärä yhä kasvoi. Niiden rin-

nalle ilmestyi pääjalkaisten tärkeä ryhmä
(yli 1,500 ortoceratiittia) ja näiden seuralaiset,

kookkaat, tukevakuoriset simpukat. Aivan
tai miltei uusia tulokkaita olivat myös koral-
lit, merililjat ja jo main. gr apto 1 i i t i 1

(ks. t.t. eriskummainen pelaginen onteloeläin-

ryhmä, joiden hiiltyneet jätteet ovat parhaimpia
opaskivettymiä tämänaikuisille kerroksille. Hyvin
omituinen oli suolattomissa vesissä eläneiden j ii

t

-

tiläisäyriäisten. e u r y p t e r i d i e n ryhmä, suu-

rimmat lajit toista m :iä pitkiä. Ensimäiset k alat,
haikalojen ja panssarikalojen edustamina, tun-

netaan yläsiluurista. Maaeläimistä oli olemassa
ainakin h ä m ä h ä k k i e 1 ä i m i il (skorpioneja)

ja t uh at j ai k a i si a. Pohjois-Ameriikan si-

luurikerroksista tunnetaan ensimäisten m a a-

kasvien, s. o. suomu- ja sinettipuiden ja

saniaiskasvien jätteitä. V. .1. K-io.

Silvanus fsiira'-] (< lat. silva = metsä) , mui-

naisit. metsänjumala. myös karjan, laidunmaan
sekä yleensä maaseudun suojelusjumala, oik. sama
kuin Kannus (ks. t.i; runoilijoilla myös = Pan
ja Seilenos (ks. n.). S:ta kuvataan tav. parrak-

kaaksi mieheksi, jolla on talja vasemmalla käsi-

varrellaan, pinjanoksa vasemmassa ja viini-

köynnösveitsi oikeassa kädessään. K. J. H.

Silvester f-c'-J, neljän paavin nimi. 1. S. I

(paavina 314-335), pyhimys, kastoi tarinan mukaan
Koustantinus Suuren parannettuaan hänet ensin

spitaalista ja sai tästä kiitokseksi n. s. Konstan-
tinuksen lahjakirjalla oikeuden n. s. Pietarin

perintöön. Mainittu asiakirja on kuitenkin

8 :nnella vuosis. tehty väärennys. 2. S. II

(paavina 999-1003). maallikkonimeltään G e r-

b e r t. Opiskeltuaan m. m. Espanjassa ja Roo-
massa S. tuli Reims'in koulun johtajaksi. Kei-

sari Otto III. jonka vallanperimysoikeutta hän
oli tehokkaasti puolustanut, käytti häntä paljon

neuvonantajanaan ja valitutti hänet 991 Reims'in,

998 Ravennan arkkipiispaksi sekä 999 paaviksi.

S : n ihanteena oli keisarin ja paavin rauhalli-

nen yhteistyö kristikunnan menestykseksi. Aikansa
oppineimpana miehenä S. on jättänyt pysyviä

jälkiä matematiikan, astronomian ja musiikin
tutkimukseen, mutta myöskin joutunut loitsijan

maineeseen. | Schultess. „Papst S. II als l.ehrer

und Staatsmann" (1891); Pieavet, „Gerbert, un
pape philosophe" (1897): Lux. „Papst Silve-

sters II Einfluss auf die Politik Kaiser Ottos III"

(1898): Ilavet. ..Lettres de Gerbert" (1890).] -

3. S. III (paavina 1045-46), roomalaisten kohot-

tama Benedictus IX :n vastapaaviksi. - 4. S. IV
(paavina 1105-11), Kooman aateliston ja Ankonan
maakreivi Wernerin kohottama Paschalis II:n
vastapaaviksi. .1. •/. P-ä.

Silvestre [-e'str], Paul Armand (1837-

litiil'. ransk. kirjailija. S:n tuotanto oli hyvin
monipuolinen. Varsinaisen maineensa hän -aa

vutti mehevillä ja rivoilla. Rabelais'n tapaan

kirjoitetuilla kertomuksillaan : „0ontes pantagrug-

liques et galantes", „Histoires inconvenantes",

„Contes audacieux", „Contes salös" y. m. Aivan
loista laatua on muu hänen tuotantonsa. Hän
on julkaissut vakavia näytelmiä, esim. ..(iriseli-

dis" (1891), „Sapho" (1893) ja uskonnollisen näy-

telmän ..Le- (lrames sacres" (1893) sekä joukon
oopperatekstejä. Myöskin Lyyrillisiä runoja s.

on sepittänyt sekä toiminut taidearvostelijana.

//. AY- h.

Silvestri-Falconieri /-rv'- -f/ -J, Francesco
di (s. 1871), (12:s) Lebonan ja Meridinan hert-

tua, il. kirjailija, lakimies, julkaisi 1912 täydel

lisen suorasanaisen italiankielisen käännöksen
Kalevalasta. Käännös, johon liittyy laajanlainen

johdatus, on tehty alkukielestä, käyttämällä
apuna etenkin Leou/.on I.e Duein ranskankielistä

käännöstä. [Valvoja 1909, siv. 336-7; 1913, siv.

582-5.] A'. V. S.

Silvretta /-<'-/. vuoriryhmä Reetisissä Alpeissa,

Sveitsissä ja Itävallassa, AJbula-solan, Davosin
laakson. Sehlappiner Joeliin. Moutafonin. Silber-

t a li n ja Engadinin välissä, jakaantuu aeljään
ryhmään, jotka etelästä alkaen ovat S e a 1 e t t a

(Piz Kesh 3.422 ml. Fermunt 1. varsinainen S.

(Piz Linard M.414 mi. Samnaun (Muttler
3,298 m) ja Fervall (Kuchenspitze 3,170 m).

Silybum marianum, piikkinen, kalju, mykerö-
kukkainen ruoho, jolla on suuret valkotäpläiset,

kiiltävät lehdet ja punaiset kukat. Kotimaa
Välimeren seuduilla. Villiytynyt ja suuresti levin-

nyt Ameriikan pampaksilla. Komea koristekasvi

puutarhoissa, meillä jokseenkin harvinainen.

A\ L.

Sima, pääasiallisesti hunajasta ja vedestä val-

mistettu käynyt juoma, jota vuosituhansia on
käytetty Euroopassa ja joka oli muinaisten
skandinaavien lempijuoma (isl. mjixtr, ruots.

m jöd i

.

Simake ks. A n t h o x a n t h u m.
Simananniemi, maatila (perintötila) Liperin

pitäjässä Oriveden rannalla 3 km kirkolta jok-

seenkin etelään; käsitti 24 eri tilaa v:een 1903,

jolloin osa tilasta myötiin. V. 1910 Suomen
valtio osti j alellejääneet S:n tilukset, paitsi

kantatilaa, m. m. Siikasalmen iks. t.) kartanon
(yhteensä 1,233 hai. jotka sittemmin on palstoi-

tettu pientiloiksi. S :n omistajina oli 1700-luvulla

IIoupberLr- ja Porthan-sukujen jäseniä, seur.

vuosis :11a tuomari Mollerus, senaattori Henrik
Ervast. joka möi kartanon vävylleen tuomari
J. Hällströmille. sekä siitä alkaen ITällström-suku,

jonka hallussa kantatila yhä ( 1916) on. Vv. 1869-

1906 oli tilalla meijerikoulu (2-vuotinen oppi-

jakso; toinen maamme kahdesta ensimäisestä)

sekä sitten yksivuotinen karjanhoitokoulu V:een

1910 ja 1886-1909 maanviljelyskoulu. Taitekattoi-

nen. puinen päärakennus iks. Maatalous
opetus, liitekuva) on v:lta 1812. .1. Es.

Simancas /-ma'-/ (lat. Septimanca)
,
pieni kau-

punki Espanjassa. 11 km Yalladolidin lounais-

puolella. Kaarle V sijoitti 1540-luvulla valta-

kunnanarkiston S :D linnaan. Vaikka Espanjan
valtioarkisto ei enää sijaitsekaan S:ssa. on siellä

edelleen säilössä suuri joukko vanhempia asia-

kirjoja, niiden joukossa myöskin sellaisia, jotka

valaisevat Ruotsin historiaa m. m. sikäläistä

katolista reaktsionia, kolmikymmenvuotisen sodan

aikaa. Kristiina kuningattaren hallitusta y. m.

Simasalo (Simsalö), saari Sipoon pitäjässä. Si-

poonselän pohjoispuolella, 21 km Helsingistä.

Höyry laivalaituri. \'ene\ eistämö.

Simbabve (myös Zimbabye ja Zimbabwe),
alkuaan yleinen nimitys Rhodesiassa, Sambesi'n
ja Limpopon välisellä alueella tavatuille omitui-
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sille kiviraunioille, mutta sittemmin vain se

raunioryhmä, joka on Etelä-Rhodesian itäosassa,

n. 300 km Sofalasta länteen. Rauniot ovat

osaksi suuria kehämuureja (aina 9 m korkeita),

osaksi pienempiä, ehkä asuinrakennusten jät-

teitä, kaikki kyhätty graniitti- ja dioriittilohka-

reista ; laa. tia on harvoin käytetty. Uusimpien
tutkimusten mukaan ne ovat syntyneet aikaisin-

taan 1300-1400-luvulla, ja niiden rakentajat eivät

ole, kuten ennen luultiin, Salomonin, Saaban
kuningattaren tai arabialaisten lähettämiä kullan-

etsijöitä, vaan verraten kehittynyttä maanvilje-

lyä (on tavattu kastelukanavaverkon jätteitä) har-

joittanut bantu-kansa, joka samalla myös kaivoi

kultaa. Rakennukset olivat jonkinlaisia kraaleja.

[D. Randall-Mac Iver, ,,Mediaeval Rhodesia"

(1906), R. N. Hall, ..Great Zimbabwe" (1905).]

E. E. K.

Simberg f-bärj], Hugo Gerhard (s. 1873),

taidemaalari; opiskellut Taideyhdistyksen piirus-

tuskoulussa Helsingissä 1893-95, sitten A. Gallen-

Kallelan johdolla Ruovedellä, ollut opintomat-

koilla Lontoossa. Pariisissa ja Italiassa. Maa-
lannut vanhanaikaisesti tyylittelevään tapaan
romanttisen haavemaisia. allegorisia ja humoris-

tisia pienoiskuvia, jotka enimmäkseen ovat vesi-

värimaalauksia (lukuisia , .kuoleman" ja „pirun"

esityksiä), realistisia henkilökuvia' (esim. „Pe-

runatyttö", Turun taidemuseossa; ,,Täti", Antel-

lin kokoelmissa, molemmat 1898), Tampereen Jo-

hanneksen kirkkoon koristeellisia freskoja (1904-

06, esim. ,,elämän seppelettä" kantavien poikien

friisi lehteririntamuksessa). muotokuvia, maise-

mia y. m. Tehnyt myös radeerauksia. Ollut Tai-

teilijaseuran puheenjohtajana (1910-11), v:sta

1907 opettajana Taideyhdistyksen koulussa Hel-

singissä.

Simbirsk [-hi'-]. 1. Kuvernementti (ven. Sim-
birskaja gubemija) Iso-Venäjän itäosassa, Vol-

gan länsipuolella; 49.495 km3
, 2,030,000 as. (1913),

41 km2 :llä. — Pitkin Volgan (joka virtaa 480 km
S:n itärajalla, missään kapenematta 1 km:iä ka-

peammaksi) länsirantaa kulkee korkea vuoren-

seinämä (etelässä 351 m yi. merenp.), joka on
niin tehokas vedenjakaja, että vain pari pientä

puroa pääsee suoraan S:n alueella Volgaan.

S:n pinta viettää aivan päinvastaiseen suuntaan
kuin Volga juoksee, niin. etelästä pohjoiseen.

S:n korkeimmat osat etelässä ja idässä ovat

hyvin epätasaiset, täynnä jokien ja. purojen kai-

vamia syviä hautoja ja uomia. Pohjoisempana
maa käy tasaisemmaksi ja luoteisosa on melkein
tasankoa. Mustaa multaa tavataan osassa S:iä.
— Pääjoet Volgan ohella ovat Volgan lisäjoet,

pohjoiseen juoksevat Sura ja Svijaga (virtaa

aivan lähellä Volgaa, S :n kaupungin luona vain

kaupunki erottaa sen Volgasta). Kuljettavia

vesiteitä 965 km, josta höyryaluksilla 927 km.
Ilmasto mantereinen, talvea kestää 4-5 kk. V:n
keskilämpö S-.n kaupungissa -)- 3,3° G tammikin
— 13,4° C. heinäkin -4- 20,s° C. Vuotuinen sade-

määrä 374-483 mm. Osa maasta on aroa; met-

siä 1907 oli 28.7% pinta-alasta'. — Asukkaista
venäläisiä 68.2 %, turkkilais-t at. (tataareja, tsii-

vasseja, mestserjaakkeja) 19.3 %, suomensukuisia
(mordvalaisia, etelässä) 12. s %. Kreik. -katolisia

011 91,i %, muhamettilaisia 8,6 %. Lukutaitoisia

15,6% (Euroopan Venäjän keskimäärä 22,9%).
— Maataloutta harjoittaa 84,3 %. käsi- ja tehdas-

teollisuutta 5,7 %, kauppaa ja liikennettä 2,8 %.
Maanviljelys tuottaa: ruista 724,900 ton., kau-
raa 318,200 ton.. hirssiä 111.000 ton., vehnää
98,700 ton.. vähän ohraa, herneitä y. m. sekä

perunoita 341.100 ton. (1913). Puutarhanhoito
mainittava, samoin kasvitarhanhoito (bahtsc-

vodstvo, meloonien y. m. s. viljely). Karjanhoito
kehittymätön

;
mainittavin hevoshoito, jota koete-

taan edistää hevostarhoilla. V. 1913 oli hevosia

315,100, nautakarjaa 366.800, lampaita ja vuohia

671,700 sekä sikoja 66,300 kpl. Mehiläishoitoa
tavataan metsäseuduilla (mordvalaiset ja tsu-

vassit). Kalastus huomattava; metsästystä har-

joittavat tsuvassit. Tehdasteollisuus verraten
vähäinen : aksiisista vapaan teollisuuden tuotanto-

arvo 43,5 milj. mk., työväestö 11,919 henkeä
(1910). Aksiisin alaisissa tehtaissa sam. v. työs-

kenteli 755 henkeä. Teollisuuslaitoksista huomat-
tavimmat sahat, verka- ja viinatehtaat. Mine-
raalikunnan tuotteita vain asfaltti (jota 1908
saatiin 12,600 ton.; 98% Venäjän asfalttituo-

tannosta). Kotiteollisuus monessa piirikunnassa
melkoinen (etenkin valmistetaan puu- ja nahka-
teoksia). Ansioiden puutteen ja maatilojen pie-

nuuden takia vuosittain suuret määrät kansaa
muuttaa Siperiaan (1913 10,748 henkeä).— Rauta-
teitä 706 km (1912). — Kansakouluja 1.195 (oppi-

laita 81,729), keskikouluja 15 (opp. 4,647), amma-
tillisia keski- ja alempia kouluja 12 (opp. 2,013;

1912). Sairaaloita 72, lääkäreitä 95 (1911).

S. jakaantuu 8 piirikuntaan. — Vanhojen arab.

matkailijain tietojen muk. nyk. S:n alueella 900-

luvulla asui burtasseja ja mordvalaisia. Tataarit

saapuivat sinne 1200-luvulla. Ven. uutisasukkaita

alkoi suuremmassa määrässä asettua alueelle

1500-luvun jälkipuoliskolla; seur. vuosis. keski-

vaiheilla rakennettiin lounaisosan poikki suojelus-

valli vihollishyökkäyksiä vastaan. V. 1780 muo-
dostettiin S:n käskynhaltiakunta, josta 1796

tehtiin kuvernementti. — 2. Edellämain. kuver-

nementin pääkaupunki korkealla (125-150 m)
kannaksella Volgan ja Svijagan välissä (etukau-

punkeja molempien jokien vastaisilla rannoilla),

vastarakennetun, Ufan kaupunkiin päättyvän ra-

dan varrella (radan rakennushistoriassa kuu-

luisa Buguljman ..panama") ; 64,072 as. (1911)

— Kannaksen korkeimmalla kohdalla olevasta

keskiosasta kaupunki laskeutuu penkereittäni

Volgan ja Svijagan kapeille rantakaistaleille.

Yli 30 kirkosta, joista yksi luterilainen ja yksi

roomal. -katolinen, huomattavimmat Kolminaisuu-

den ja Nikolain tuomiokirkot. Pari luostaria.

Oikeuspalatsi, kuvernöörin talo. Karainzinin

muistopatsas. Mies- ja naislukio, kadettikoulu,

hengellinen seminaari. Karamzinin kirjasto;

kreik. -katolisen piispan asunto. Harjoitetaan

sekalaista teollisuutta, kauppaa ;
suuret eläin-

markkinat, joilla myödäiiu varsinkin hevosia. -

S. perustettiin 164S: l s > T < > sitä menestyksettä

piiritti Stenjka Pazin. Kuvernementiu pääkau-

punki v:sta 1796. E. E. h.

Simeon (hepr. simton = kuultu) , Raamatussa

esiintyvä henkilönimi. 1. Patriarkka Jaa-

kobia 2:nen poika. -- 2. Luuk. 2...r,- 3 5 mainittu

hurskas vanhus, vrt. S i m o n.

Simeon Pylväspyhä ks. I' 3 l \ B s 1» y li i m y s.

Simferopolj /-'"'-/ (tat. Ah-Metsei = ..valkoi-

nen moskeia"), kaupunki Etelä-Venäjällä, Tau-

rian kuvernementin pääkaupunki, Krimin etelä
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ojassa, Jaila-vuoriston pohjoisjuurella, Salgir-

joen ja Kurskin-Sevastopolin radan varrella;

69,666 as. (1911), venäläisiä, tataareja ja armee-

nialaisia. — S. jakaantuu vanhaan, kapeakatui-

seen tat. kaupunkiin, ja uudenaikaiseen ven.

kaupunkiin. Yli 20 kirkkoa (kaksi armeenia-

laista, yksi protestanttinen, yksi roomal. -katoli-

nen), joista mainittavin Aleksanteri Nevskijn
tuomiokirkko, 12 moskeiaa, useita synagogia.

Semstvorakennus (jossa luonnonhist. museo)
;

ruhtinas Dolgorukijn muistoksi pystytetty obe-

liski. Katariina II :n muistopatsas kaupungin-
puutarhassa. Pari lukiota, hengellinen seminaari,

tat. opettajaseminaari ; kreik. -katolisen piispan,

mufti'n sekä VII:n armeiakunnan esikunnan

asunto. Harjoitetaan puutarhanhoitoa, vähäistä

teollisuutta (säilykkeitä) sekä kauppaa maatalou-

den tuotteilla. — .S:n paikalla oli skyyttalaisen

ruhtinaan Skilurin v. 100 e. Kr. rakentama kau-

punki Neapolis. Tataarilaiset perustivat sen rau-

nioiden lähelle 1500-luvun alussa kaupungin Ak-
Metset, joka 1600-luvulla oli armeian ylipääl-

likön asuinpaikkana. Venäläiset polttivat sen

1736, 1783 se Krimin keralla joutui Venäjälle ja

1802 siitä tehtiin Taurian kuvernementin pää-

kaupunki. E. E. K.

Simia ks. Oran g-u t a n i.

Similitimantti (lat. similis = samankaltainen),

valetimantti, tekot imantti.

Simkevits (S c h i m k e v i t s e h) [-?-], Vla-
dimir Mihajlovits (s. 1858), ven. eläin-

tieteilijä, tuli 1889 ylimääräiseksi, 1895 varsinai-

seksi eläintieteen professoriksi Pietarin yliopis-

toon. Monipuolinen tutkija, liikkunut sekä fau-

nistiikan ja systematiikan että vertailevan ana-

tomian ja embryologian, viime aikoina etenkin

kokeellisen embryologian, aloilla; tunnettu myös
oppikirjain laatijana. S. on ottanut osaa Vie-

nanmeren tutkimiseen, myös hän on käsitellyt

osia it. ,,Vettor Pisani"- ja pohj.-amer. ,,Alba-

tros"-syvänmerenretkikunnan kokoelmista. Teok-

sista mainittakoon vain : ,,l5tude sur le develop-

pement des Araignees" (1885), „Havaintoja Vie-

nanmeren eläimistöstä" (ven., 1889), ,,Comptes

rendus sur les Pantopodes" (1894), ..Studien iiber

parasitische Copepoden" (1896), ..Experimentelle

Untersuchungen an meroblastischen Eiern. 1.

Cephalopoden" (1899), 2. „Die Vogel" (1902). -

S:n erinomaisen selkärankaisten vertailevan

anatomian oppikirjan saks. käännös ,,Lehrbuch

der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere"

(1910) on meilläkin käytännössä.
/. V-s.

Simia, piirikunnan pääkaupunki Intian luo-

teisosassa, Koillis-Punjäbissä, lähellä Sutlejta

125 km Umballasta (josta haararata) poh-

joiseen, kauniilla paikalla metsäisellä Hima-
lajan haarakkeella. 2,000-2,400 m yi. merenp.

;

13,960 as. (1901), kesäisin asukasmäärä nousee

melkein kolminkertaiseksi. — Terveellisen, ver-

raten vilpoisen ilmastonsa (v:n keskilämpö

+ 12.7 C, tammikin -f 4, 6 ° C. kesäk:n + 19,s° C)

ja Luonnonkauneutensa takia S-.sta on tullut usean
keskushallintoviraston vakinainen sekä Intian

varakuninkaan, Punjabin hallinnon ja lukuisain

virkamiesperheiden kesää suin paikka. Varakunin-
kaan palatsi, kaupungintalo, useita oppilaitok-

sia, teatteri, sairaala, magneet t is-meteorologinen

observatori. Olutpanimolta. N. 5 km:n päässä

Jutoghin sotilasasemapaikka. — Ensimäinen
euroopp. asunto rak. S :aan 1819. E. E. K.
Simmel [zimolj, Georg (s. 1858), saks. filo-

sofi ja sosiologi, on toiminut v:sta 1885 dosent-

tina ja v:sta 1900 ylimäär. professorina Berlii-

nin yliopistossa. Julkaissut teräväjärkisiä ja pe-

rusteellisia tutkimuksia, m. m. ..Soziale Differen-

zierung" (4: s pain., 1910), ,,Einleitung in die

Morahvissenschaft" (2 os., 3:s pain., 1911), ,,Pro-

bleme der Geschiehtsphilosophie" (3:s pain., 1907),

,,Philosophie des Geldes" (2:nen pain., 1907).

„Soziologie" (1908). A. Gr.

Simmenthalin lehmärotu ks. Lehmä, palsta

734.

Simo. 1. K u n t a, Oulun 1., Kemin kihlak.,

Simon nimismiesp. ; kirkolle Viantien rautatie-

pysäkiltä 2^2 km, Simon rautatieasemalta 10 km.
Pinta-ala 2,251,7 km2

, josta viljeltyä maata
(1910) 3,751 ha (siinä luvussa luonnonniityt
3.017 ha). Manttaalimäärä 16 272

/288> talonsavuja

197, torpansavuja 82 ja muita savuja 527 (1907).

4,403 as. (1914); 497 ruokakuntaa, joista maan-
viljelys pääelinkeinona 246 :11a (1901). 314 hevosta,

1.409 nautaa (1913). — Kansakouluja 5 (1915).

Haara-apteekki (Iin pääapteekin) S:n aseman
luona. — Teollisuuslaitoksia: Kallion saha (Simo-

niemen kylässä); Väinölän saha (S:n aseman
luona) ; Castrenin mylly ja tiilitehdas (S:n ase-

man luona) ; Granholmin mylly (Simonkylässä)
;

Hämärin mylly ja saha (Jokikylässä). — Kirkon-
kylän nimitys Simoniemi. — 2. Seura-
kunt a, konsistorillinen, Kuopion hiippak., Kemin
rovastik.

;
perust. 1695 Kemiin kuuluvaksi rukous-

huonekunnaksi, muodostettiin kappeliksi kunink.
käskykirj. 4 p:ltä elok. 1796; määrättiin ero-

tettavaksi Kemistä omaksi khrakunnaksi keis.

käskykirj. 23 p:ltä tammik. 1865 (ensimäinen
vakinainen khra v:sta 1880). Osa S:oa (n. s.

Ylisimo) tulee (sen. päät. 7 p:ltä marrask. 1899)

erotettavaksi S :sta ja liitettäväksi uuteen

Ranua nimiseen khrakuntaan. — Kirkko (toi-

nen järjestyksessä) puusta, rak. 1846. [Z. Cast-

ron, „Vanhan ajan muistoja Kemin, Tervolan ja

Simon seurakunnista" (Suom. muinaism.-yhd.
aikak. XIV).] — 3. Rautatieasema (V 1.)

Oulun-Tornion rataosalla Kuivaniemen ja Kemin
asemien välillä, 80 km Oulusta, 25 km Kemiin:
etäisyys Helsingistä 834 km. Aseman luona Cast-

renin mylly ja tiilitehdas sekä Väinölän saha

ja S:n apteekki. L. H-nen.

Simojoki, joki Pohjois-Poh janmaalla. pit. n.

160 km, sade-alue n. 3,400 km2
, alkaa S i m o j ä r-

vestä (ks. t.), virtaa mutkitellen lounatta

kohti ja laskee Pohjanlahteen n. 15 km kaakkois-

puolella Kemijoen suuta. S:n erottaa Kemi-
joesta Kivalon vuoriselänne.

Simojärvi, n. 30 km pitkä järvi Kuusamon
ylängön läntisellä reunustalla, pohjoisosa Rova-
niemen, eteläosa Pudasjärven pitäjän alueella.

pinta-ala n. 90 km2
, suurin lev. n. 6 km. korkeus

n. 200 m yi. merenp. Suurin saari. Porosaari

ipit. 5 km), on järven eteläosassa. S:n lasku-

jokena on Simojoki.
Simola, rautatieasema (IIT 1.), Kouvolan-Vii-

purin rataosalla, Pulsan ja Vainikkalan asemien

välillä 81 km Kouvolasta, 50 km Viipuriin. S :sta

lähtee 19 km pitkä haararata Lappeenran-
taan (vrt. Riihimäen-Pietarin rata).

Simolin f-li
fnj, Johan Mathias (1720-99),
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ven. diplomaatti, Tallinnan ruots.-suom. seura-

kunnan kirkkoherran Mathias S :n poika, suom.

sukua Turusta, mainitaan jo Turun rauhan
aikana olleen Venäjän ulkomaanministeriön pal-

veluksessa ja lähetettiin sen jälkeen, luultavasti

Ruotsi-Suomen oloja ja kieliä hyvin tuntevana

henkilönä, Venäjän Tukholmassa olevan lähetys-

tön sihteeriksi, jona hänen mainitaan uutterasti

ottaneen osaa niihin keskusteluihin, jotka olivat

käymässä Venäjän hallituksen ja tyytymättömäin
myssyjen välillä. V. 1751, näiden juonien tultua

ilmi, S. siirrettiin pois Ruotsista ja toimi sitten

eri paikoissa diplomaattina; tuli 1770-luvun

alussa Venäjän lähettilääksi Tanskaan, 1775

samaan virkaan Tukholmaan, mutta kutsuttiin

Kustaa III:n pyynnöstä 1778 pois sieltä; 1780

hän oli Lontoossa ja siirrettiin 1787 Ranskaan.
S. m. m. auttoi kuninkaallisen perheen tunnettua
pakoyritysta 1791 antamalla kuningattarelle

rouva von Korffin nimeen laaditun passin.

S. nimitettiin lopulta Pietarin oikeuskollegin

presidentiksi. Korotettiin aateliseen ja vapaa-

herralliseen arvoon. A'. G.

Simon. l.Kananeus 1. Kiivailija, eräs

Jeesuksen opetuslapsista, joka aikaisemmin oli

kuulunut zeloottien 1. kiivailijain lahkoon. Hänen
myöhäisemmästä toiminnastaan ei ole mitään tie-

toa. — 2. S. M a g u s, Ap. t. 8 luvussa mainittu
taikuri, joka rahalla tahtoi ostaa Pyhää Henkeä.
Apokryfisessä kirjallisuudessa S. Magus esiintyy

Pietarin vastustajana ja gnostilaisen harhaopin
perustajana. Samarian kansa nimitti häntä

,,Jumalan suureksi voimaksi" (Ap. t. 810 ), ja

itse hän lienee pitänyt itseään jonakin juma-
luuden inkarnatsionina. E. K-a.

3. S. Pietari ks. Pietari.
Simon [-mö'], Jules (hänen itsensä ottama

nimi, alk. Jules Francois Simon Suisse) (1814-

96), ransk. filosofi ja valtiomies, synt. Bretag-

nessa, toimi v:sta 1839 filosofian opettajana Parii-

sin yliopistossa, Cousin'in sijaisena, valittiin 1848

kansalliskokoukseen. Erotettiin 1851 toimistaan,

kun Napoleonin toimeenpaneman vallankaappauk-
sen jälkeen kieltäytyi alistumasta uusiin oloihin-,

oleskeli senjälkeen jonkun aikaa Belgiassa. Pääsi

1863 taas Ranskan eduskuntaan, missä esiintyi

vastustuspuolueen ehkä etevimpänä puhujana.
Tuli syksyllä 1870 ministeriksi ja „kansallispuo-

lustuksen hallituksen" jäseneksi, oli 1871-73 ope-

tusasiain ministerinä, 1876-77 pääministerinä.

Julkaisi filosofisia erikoistutkimuksia muinais-

ajan filosofian alalta, esim. ,,Histoire de 1'ecole

d'Alexandrie" (2 os., 1844-45)
;
siveys- ja valtio-

opillisia teoksia idealistiseen henkeen, niinkuin

,,Le devoir" (1854), ..La liberte de conscience"

(1857), ,,La liberte politique" ja ,,La liberte ci-

vile" (1859), jotka herättivät suurta huomiota,
osaksi vastalauseena Napoleonin vallananastusta

vastaan; käsitteli yhteiskunnallisia sekä työväen-
kysymyksiä, esim. kirjoissa ,,L'ouvriere" (1861),

,,Le travail" (1866), ,.La politique radieale" (1868)
;

esitti ihanteellista filosofista maailmankatsomus-
taan m. m. kirjassa ,,Dieu, patrie, libertö" (1883) ;

vielä 1889 hän julkaisi ,,boulangismia" vastaan
kirjasen ,,Souviens-toi du 2 döcembre!" S. oli kai-

kissa vaiheissa väsymätön taistelija tosivapauden
sekä maltillisen, kaikille yhtäläistä oikeutta suo-

van tasavallan puolesta. A. Gr.

Simon [-mö'], Richard (1638-1712), ransk.

katolinen jumaluusoppinut, tieteellisen raamatun-
kritiikin perustaja. V. 1685 hän julkaisi teok-

sen „Histoire critique du Vieux Testament",
jossa ensi kertaa tieteellisellä tarkkuudella tut-

kittiin V:n T:n tekstin laatua ja historiaa.

Myöhemmin ilmestyivät : ,,Histoire critique du
texte du Nouveau Testament" (1689), ,,Les ver-

sions" (1690), ,,Les principaux commentaires"
(1693), ,,Nouvelles observations'' (1695). Näiden
julkaisujen takia hän tietenkin joutui kirkon
vihoihin. S. oli laajasydäminen ja osasi antaa
arvoa protestanttienkin työlle. [Bernus, .,R. S."

(1869).] E. K-a.
Simonia, Ap. t. 8i8

-
24:ssa mainitusta Simon

noidasta nimensä saanut kirkollisen vihkimisen
rahalla hankkiminen. Keskiajalla käsite laajeni

semminkin kirkollisen ja maallisen vallan välis-

ten taisteluiden vaikutuksesta. S :ksi ei luettu

ainoastaan kirkollisten virkojen ostamista ja

myymistä, vaan myöskin niiden hankkiminen
persoonallisten suhteiden, lupausten ynnä kaiken-
laisten mukautuvien sovittelujen perustuksella,

jopa lopulta kaikki ruhtinaiden toimittama piis-

pojen nimittäminen. [J. Drehmann, ,,Papst

Leo IX und die Simonie" (1908).] A. J. P-ä.

Simonides [-möiii'di's]. 1. S. Amorgok-
s e s t a ks. S e m o n i d e s. — 2. S. Keolai-
nen (556-468 e. Kr.), kreik. runoilija, syntyisin
lähellä Attikaa olevalta Keos-saarelta, jonka
asukkaat olivat heimoltaan joonialaisia. S. oli

maineikas runoilija, joka liikkuessaan laajalti

kreikkalaismaailman piirissä kaikkialla sai osak-

seen kunniata ja auliutta. Hän oleskeli m. m.
Ateenassa peisistratidien hovissa ja heidän kar-

koituksensa jälkeen Thessalian ruhtinaiden luona,

sittemmin jälleen Ateenassa ja viimeksi Sisi-

liassa, jossa hän samoinkuin useat muut runoi-

lijat sai nauttia varsinkin Syrakuusan yksin-

valtiaan Hieronin aulista suosiota. S:n aika oli

koorilyriikan (ks. K o o r i) varsinainen kukoistus-

aika, ja S. oli, Pindaroksen esiintymiseen asti,

tämän runoudenlajin etevin mestari. Koorilau-

luissaan hän ei käyttänyt joonialaista kotimur-

rettaan, vaan doorilaisista, aiolilaisista ja eepillis-

joonialaisista aineksista muodostunutta taide-

kieltä. S. käsitteli kaikkia koorilyriikan aloja;

niinpä hän sepitti hymnejä jumalien ylistykseksi,

dithyrambeja, epinikioneja (lauluja suurissa

urheilukilpailuissa saavutettujen voittojen kun-

niaksi), enkomion-lauluja (ylistyslauluja, joihin

lienevät luettavat runo Artemisionin taisteluista

ja Thermopylain sankarien kunniaksi laadittu

laulu, josta on säilynyt ihana katkelma), itkuja

y. m. Yleensä hänen lauluistaan on säilynyt vain

katkelmia; laajin ja kaunein on eräs (kenties

itkulauluun kuulunut) runopätkä, jossa runoilija

mitä viehkeimmin kuvaa Danaeta, nuorta kunin-

kaantytärtä, joka vastasyntyneen lapsukaisensa

kanssa on puisessa arkussa heitetty meren aalto-

jen ajeltavaksi. Paitsi koorily liikkaa S. viljeli

myöskin elegiarunoutta ; niinpä hän sepitti ele-

gioja Marathonin. Salamiin ja Plataiain taiste-

lujen muistoksi. Häneltä tilattiin myös epigram-

meja, suppeita elegiseen runomittaan laadittuja

,, päällekirjoituksia" kaatuneiden hautapatsaisiin

ja voittojen johdosta pyhäköille lahjoitettuihin

muistoesineihin ; niistä lukuisista epigrammeista,

jotka myöhemmissä kokoelmissa ovat merkityt

S:n nimellä, on kuitenkin vain ani harva hänen
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kädestään lähtenyt. — S:n runoilijaluonteen ete-

vimmät ominaisuudel olival luikkii tunne, hieno

äly ja erittäin kehittynyt muotoaisti. Sitäpaitsi

hänen runotuotannossaan ilmenee myös notkean,

aikansa sivistyksen huipulla olevan maailman-
mielien laajasydämistä, hieman velttoa suvaitse-

vaisuutta.

Simoniemi ks. Simo 1.

simonoseki (myös Simonoseki, ennen Akuuni

gaseki)i kaupunki .Japanissa. Eondon saaren

lounaiskulmassa, kapean S :n-salmen rannalla

vastapäätä Kiusiulla olevaa Modzia, Tokiosta

tulevan radan pääl ekohdassa; 58,'2."i4 a~. il!)0Si.

Erinomainen satama, avattu 188!) ulkomai-

selle kaupalle: viedään kivihiiltä, riisiii y. m..

tuodaan sokeria, papuja y. m. Kauppa L911 oli

monta kertaa pienempi (tuonti arvoltaan 0,8 miij-,

vienti 1.4 railj. mk.i kuin edellisinä vv. (esim.

1910 oli tuonti arvoltaan 7,9 milj.. vienti

21,7 milj. mk.). — Väestön vihamielisyyden

takia engl., alank.. ransk. ja yhdysv. laivat

pommittivat S:ia 1864 hävittäen sen suureksi

osaksi. V. 1895 S:ssa tehtiin rauha Kiinan ja

Japanin välillä iks. Japani, palsta 1317).
/;. e. k.

Simonstown [saimsnstaun] (myös 8imon's

Tovon), kaupunki Etelä-Afrikassa, Kap-maan
lounaiskulmassa, Kap-kaupungista etelään Ilyvän-

toivon-niemen itäpuolella olevan False bay-lahden
haarakkeen Simon's bay-lahden rannalla; 6,642 as.

(1904). S. on Englannin Kap-maan ja Itä-

Intian laivastojen pääasemapaikka : korjaus-

pajoja, vetotelakoita ja kuiva telakka suurimpia
sotalaivoja varten. False bay-lahdessa kokonai-

nen laivasto voi olla ankkurissa. — S. per.

1600-luvun lopulla, valittiin laivastoasemaksi

1810 epävarman Table bay-lahden asemesta.

Simony [-rii], F r i e d r i ch (1813-96), itäv.

maantieteilijä, antautui v:sta 1840 alppitutki-

mukseen, jonka alalla hän on saavuttanut sangen
merkittäviä tuloksia; v:sta 1851 Wienin yli-

opiston maantieteen professori. Julkaissut: ,.Das

Dachsteingebiet, ein geographisches Charakterbild

aus den Österreichischen Nordalpen" (1889-95)

y. m.
Simonyi, Zsigmond [simonji iigmond] (s.

1853), unk. kielentutkija, 1885-89 unkarin kie-

len ylimääräisenä ja v:sta 1889 varsinaisena pro-

fessorina Budapestin yliopistossa, kirjoittanut

suuren joukon arvokkaita tutkimuksia varsinkin

unkarin sananjohto-, sanayhtymä- ja merkitys
opin alalta. S :n tavattoman laa jasta. unkarin kie-

len tutkimuksen miltei kaikkia eri puolia käsit-

televänä tuotannosta mainittakoon vain seuraa-

vat teokset : ..A jelentestan alapvonalai" (,,Mer-
kitysopin peruspiirteet", 1881). „A magyar kö-

töszök" (,,Unkarin kielen konjunktsionit", 3 os.,

1881-83), ,,Kombinälo szöalkotäs" (..Sekamuoto-

sanoista", 1888), ,,A magyar hatärozök" (..Unka-

rin kielen adverbiaali-määräykset", 1 os.. 1888-95),

..Lexicon linguse hungaricse »vi antiquioris"

(unkarin vanhemman kirjakielen sanakirja, 3 os.,

1890-9.1. yhdessä S/arvasin kanssa i. ...\ ma-
gyar nyelv" i.. Unkarin kieli", yleistajuinen esi-

tys, 1889, 2:nen pain. 1905; myös saks. ..Die un-

garische Sprache". 1907). ..Tiizetes magyar nyelv-

tan" 1 (1895; laajasti suunniteltu unkarin kieli-

oppi, sisältää äänne- ja muoto-opin: nykyään jo

aivan vanhentuneen äänneopillisen osan on kir-

joittanut J. Balassa), ..A jelzök mondattana"
(«Attribuutti-määräykset", 1913) ;

toimittanut
aikakauskirjoja ..Xyelvtudoniänyi Közlenienyek"
(1892-95) ja »Magyar Nyelvör" (v:sta 1895).

Julkaissut sitäpaitsi sanakirjoja ja oppikirjoja

käytännöllistä tarvetta varten. V. W.
simose, japanilainen räjähdysaine, joka on

eräänlaatuinen pikriinihappoa sisältävä sekoitus.

Simpanssi (Troglodytes niger t. Anthropo-
pithecus troglodytes), . afr. ihmisenmuotoinen
apina (vrt. A nt r o p o id i t), muistuttaa goril-

laa (luetaan yleensä samaan sukuuni, ja eräi-

den s:n ja gorillan muunnosten väitetään niin

lähenevän toisiaan, että rajaa niiden välille on
vaikea vetää. Yleensä s. kuitenkin on pienempi,
pituus n. 1,3-1.6 m :ä. ja vartalo sekä käsivarret

ovat lyhyemmät kuin gorillalla. Pää on verraten

iso, pyöreä, naama leveä ja litteä, nenä matala,

silmät huomattavan isot. korvat ihmisen korvia
muistuttavat, isot. Tyypillisen s:n karvapeite on
aivan mustaa, poskissa ja leuoissa on vaaleampi
parta. Naama on paljas, kellahtava, kämmenet
ja jalkapohjat samoin paljaat, ruskeat. S. tava-

taan Afrikan troopillisessa metsävyöhykkeenä
länsirannikolta Ugandaan saakka. Sitä erotetaan

useita muunnoksia; Ranskan Kongon tschego
(T. tschego) käsitetään usein eri lajiksi. S. on
yksiavioinen ja elää parittain t. perheissä ; iso

pesä on puussa. Maassa s. liikkuu vähemmän
kuin gorilla, puissa se kiipeilee hyvin taitavasti.

Ravintona ovat hedelmät y. m. kasviaineet, pie-

net eläimet y. m. Henkisiltä kyvyiltään s. näyt-

tää olevan korkeimmalle kehittynyt ihmisen-

muotoisista apinoista. Vankeudessa se on osoit-

tautunut vilkkaaksi, älykkääksi ja oppivaiseksi

sekä hyvänluontoiseksi. Suhtautumisessaan ympä-
ristöönsä, tunteiden ilmauksissa y. m. se osoit

taa enemmän ., inhimillisiä" piirteitä kuin muut
apinat, muistuttaen monesti pikkulasta. — Kuva
ks. Apinat. /. V-s-

Simpele, n. 30 km pitkä, saarekas. luonnon-
ihana järvi Parikkalan pitäjässä, Hiitolau- 1.

Kokkolanjoen vesialueen suurin järvi, suurin lev.

n. 6 km, korkeus n. 71 m yi. merenp. Tärkeim-
mät kalat muikku, siika ja lahna. S:n rannalla

sijaitsee Parikkalan kirkonkylä. Elisenvaaran-

Savonlinnan rautatie kulkee Särkisalmessa sil-

taa myöten S:n yli. -- Hinaajalaivaliikennettä.

Simpele, paperitehdas ja puuhiomo Parikkalan
Kivijärven kylässä, Simpeleen järvestä lähtevässä

Iliitolanjoessa olevan Juvankosken (melkein äkki-

jyrkkä, put.-kork. 7.4 m, 864 hevosv. keskivedellä)

varrella, maanteitse 17 km päässä Syväoron ase-

malta ja vesitse 27 km päässä Särkisalmen ase-

malta Elisenvaaraii-Savonlinnan radalla. Tehtaan
perustamiseen ryhtyi 1897 liikemies Matti Roiha,

joka saadakseen tehdasrakennukset valmiiksi luo-

vutti 1899 yrityksen Paperitehdas o.-y. Atlas ui-

miselle yhtiölle (osakepääoma 1,500,000 mk.) , mikä
ennättämättä saada tehdasta käyntiin 1902 teki

vararikon. Yhtiön omaisuuden osti kaksi yhtiön

osakasta, vuorineuvos Seth Sohlberg ja tilan-

omistaja Alliin Kanisten. järjestäen 1906 liikkeen

o.-y:ksi Aktiebolaget Simpele (osake-

pääoma 71)0,000 mk., korotettu sittemmin 974.000

mk:aan). Laitoksel saatiin käyntiin 1906. Käyttö-

voima saadaan Juvankoskesta neljän (yhteensä

900 hevosv.) turbiinin kautta, joiden lisäksi (ma-

talanveden aikana koskesta ei riittänyt tarpeeksi
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voimaa) 1909 hankittiin 320 hevosv. höyrykone
käyttämään hollanterilaitosta ja hiomon sivu-

koneita. Tehdasta laajennettaessa 1910 rakennet-

tiin voima-asema yhtiön omistamiin, 2 km Ju-

vankoskea alempana oleviin Alaridan- ja Lahna-
senkoskiin. Patoamalla ne saatiin 8 m korkea
putous, josta voima (1,000 hevosv.) otetaan 2 tur-

biinin kautta. Sam. v. laajennettiin puuhiomo ja

hankittiin uusi paperikone ohkaisempien paperi-

lajien valmistamiseksi. V :sta 1911 tehtaassa ru-

vettiin luonnonruskean paperin ohella valmista-

maan valkeaa ja värillistä paino-, tapetti- ja

käärepaperia ja 1913 lopetettiin kokonaan luon-

nonruskean paperin valmistus. Vuotuinen valmis-

tus 1907-09 oli keskimäärin 1,200 ton., 1910 se

kohosi 2,000 tonniin, 1912 4,000 tonniin ja 1914

5,780 tonniin, arvoltaan 2.500,000 mk. Tuotteista
x
/e myödään kotimaassa, loput lähetetään Venä-

jälle. — Yhtiö omistaa 3,500 ha metsämaita
(1910). — Työväestö 189 henkeä (1914); asuu teh-

taan huoneistoissa. E. E. K.
Simplicissimus [-itsi's-J. 1. Grimmelshausenin

(ks. t.) ,,Der abenteuerliehe S." nimisen romaa-
nin pääsankari. — 2. Miinchenissä ilmestyvä
pilalehti, per. 1896.

Simplicius [-U'-], paavi (paavina 468-483).

S. otti osaa monofysiittiseen oppiriitaan ja laa-

jensi paavinvaltaa nimittämällä Sevillan piispan
apostoliseksi sijaiseksi. E. K-a.

Simplikios [-U'-J (k. n. 550 j. Kr.), kreik.

filosofi, oli viimeisiä uusplatonilaisia, jotka Atee-

nasta siirtyivät Persiaan, kun keisari Justinia-

nuksen käskystä Akatemian opetus lakkautettiin

v. 529. Hän on jättänyt jälkeensä filosofian

historialle arvokkaita kommentaareja Aristoteleen

teoksiin.

Simplon [ransk. äänt. säplö'] (nimi johtuu
sveits. Simpelnin kylästä; it. Sempione) , sola

Etelä-Sveitsissä, Wallisin-alpeissa, Valais'n kant-
tonissa lähellä Italian rajaa, Rhone- ja Toce-

jokien laaksojen välillä, 2.010 m yi. merenp.
Liikennetienä S :11a oli vain paikallinen merki-
tys, kunnes Napoleon I 1800-06 rakennutti ajo-

tien sen kautta. Sen varrella olevaa majataloa
käyttää vielä vuosittain n. 16,000 matkailijaa.

Vv. 1898-1905 solan itäpuolella olevan Monte
Leonen vuoriryhmän (korkein huippu 3,561 m yi.

merenp.) läpi Brigistä Iselleen puhkaistiin

19.7 km pitkä (maailman pisin) tunneli S :n

rataa varten, joka seur. v. avattiin liikenteelle.

Rakennuskustannukset nousivat tavattomien luon-

nonesteiden (kuumuus, vesirikkaat lähteet y. m.)

takia 77,6 niilj. mk:aan. Työssä käytettiin uuden-
aikaisimpia tekn. parannuksia ja tehokasta ter-

veydenhoitoa, mutta sittenkin ajoittain näytti
siltii kuin työ olisi ollut heitettävä kesken.

Yhden tunnelin asemesta rakennettiin kaksi rin-

nakkaistunnelia 17 m päähän toisistaan ja yhdis-

tettiin ne poikkiaukoilla, joten ilmanvaihto saa-

tiin täysin tehokkaaksi. Rakennuskulut suoritti-

vat Sveitsin valtio, kanttonit ja erinäiset yhtiöt

sekä Ylä-Italian kaupungit. Tunnelin korkein
kohta on vain 705 m yi. merenp. (450 m alem-
pana Sankt Gotthardin tunnelia). Matka Parii-

sista Milanoon on S:n kautta 89 km lyhyempi
kuin Sankt Gotthardin kautta, mutta Keski-
Euroopasta Italiaan mentäessä jälkimäinen tie

oli paljoa edullisempi, koska Bernistä ei päästy
suoraan S :lle, vaan rata kiersi Geneve-järven

rannalle ja sieltä Rhönen laaksoa ylös Brigiin.

Mutkan oikaisemiseksi rakennettiin myöhemmin
Lötsckbergin tunneli (ks. t.). E. E. K.
Simplonin rata ks. Simplon.
Simpson [-son], Sir James Young

(1811-70), engl. lääkäri, tuli 1840 lapsenpäästöopin
professoriksi Edinburghein. S. on etupäässä tun-

nettu siitä, että hän alkoi käyttää kloroformia
nukutusaineena, jonka aikaansaamassa tunnotto-
muuden tilassa voitiin toimittaa vaikeitakin leik-

kauksia. Myöskin rihmaompeleen käyttäminen
operatiivisessa hoidossa on S:n ansioksi luettava.

M. O-B.
Simpson [-S3n], Thomas (1710-61), engl.

matemaatikko, tuli 1743 Wool\vichin sotakoulun
professoriksi; Royal Societyn jäsen 1745. Teok-
sia: ,,A new treatise of fluxions" (1737), ,,Atrea-
tise on the nature and laws of chance" (1740),
,,Essays on several curious and useful subjects

in speculative and mixed mathematics" (1740),

,,The doctrine of anuuities and reversions deduced
from general and evident principles" (1742),

,,Mathematical dissertations on a variety of phy-
sical and analytical subjects" (1743), ,,Miscella-

ueous tracts on some curious and very interes-

ting subjects, in mechanics, physical astronomy
and speculative mathematics" (1757), sekä joukko
nerokkaasti laadittuja oppikirjoja. U. 8:n.

Simpsonin sääntö [-S9?iinj, pinta-alojen (mää-
rätyn integraalin) likiarvon laskemissääntö. Sitä

voidaan suoraan soveltaa abskissa-akselin, käyrän
viivan ja tällä olevista kahdesta pisteestä piir-

rettyjen ordinaattojen rajoittaman kuvion pinta-

alan määräämiseksi, edellyttämällä että kuviota
rajoittava käyrän kaari ei leikkaa abskissa-

akselia ja että mainitut ordinaatat eivät kohtaa
käyrää muissa pisteissä kuin valitun kaaren
päätepisteissä. Olkoot kaaren alkupisteen koordi-
naatit .Ti ja i/i, päätepisteen x2 ja y 2 sekä janan
#2

—

ob± keskipisteestä käyrälle piirretty ordi-

naatta y . Jos lisäksi
2

9 merkitään a:ksi,

n
on kuvion pinta-alan likiarvo m

r(yi.-\-by'-\-2y2).

— S. s:llä on suuri merkitys pinta-alojen käy-

tännöllisessä laskemisessa, kun ei tulla integroi-

misella aikaan. U. S :n.

Simpukat (Acephala, Lamellibranchiata) ovat

kaksikylkisiä ja kaksikuorisia, yksinomaan ve-

dessä, usein pohjamutaan kaivautuneina eläviä nil-

viäisiä. Ne liikkuvat hyvin hitaasti ; vain muuta-
mat voivat tehdä hyppyliikkeitä tai uida vedessä

liikuttamalla kuoriaan vastatusten; monet ovat

alustaansa liikkumattomasti kiinnittyneet. Peh-

meän ruumiin suojaksi kehittyneet hyvin vahvat

kalkkikuoret, joiden sisään eläin tav. voi kokonaan
sulkeutua, korvaavat vaaran uhatessa liikkumis-

kyvyn puutteen. Kuori muodostuu eläintä ympä-
röivien, selkäpuolelta lähtevien vaippaleht ien ulko-

pinnalle, ja suurenee sikäli kuin eläin kasvaa.

Koska s:n kasvu on jaksoittaista, huomataan kuo-

ressa selviä kasvuviivoja. Kuoria liittää toisiinsa

selkäpuolella oleva sarana; sen yli kulkeva kim-

moisa jänne pyrkii avaamaan kuoria, mutta kuo-

rien sisäpuolella on tav. kaksi vahvaa liilasta,

jotka supistuessaan sulkevat kuoret. Kimmoisan
jänteen vaikutuksesta jäävät kuoret eläimen kuol-

tua auki. Saranan kohdalla on muutamilla 3 :11a

hampaan kaltaisia muodostumia, jotka sopivat



1359 Simpukat 1360

(S.H.)

Sinisimpukka. Sinisimpukka avattuna, a
vaipan reuna, b jalka, c

byssusrihmoja, d suu, e ja',1

kiduslehtää, £ Buuliuskat.

%*$?

I Hl
Jokihelmisimpukka, vasemmalla

helmi.

Kampasimpukka.

Jalohelmisimpukoita.

« ii

Hietasimpukka. Sydän-(hertta-)simpukka
(Cardium), a sisään-, b ulos-

johtotorvi, c jalka.

Lomittain muodostaen siten vahvan lukon. Kuo-
ren rakenteessa huomataan 3 kerrosta: uloinna
ohut sarveisaineinen piritakalvo, keskellä paksu
kalkkisärmiökerros ja sisinnä usein kauniskiil-

toinen helmiäiskerros. Kuoren ja vaipan väliin

joutuneiden vieraiden ainehiukkasten ympärille
muodostuu helmiäistä; näin syntyvät helmet.
Päätä s :11a ei ole; ruumiissa on vain kaksi osaa,

sisälmyspussi ja jalka. Jalkansa avulla, joka on
tav. kiilamainen, kuorien välistä ulkoneva hel-

posti paisuva ja supistuva elin, simpukka voi

liikkua pohjassa: muutamilla erittyy n. s. jalka
rauhasesta pitkiä, hienoja rihmoja (byssus,
ks. t.), joiden avulla eläimet kiinnittyvät kiviin.

paaluihin tai muuhun alustaan. S. hengittävät
kiduksilla; ruumiin kummallakin puolella vaippa-
lehden alla on useimmilla 2 kuoren suuntaista
kiduslehteä, jotka ovat litteitä lehtimäisiä muo-
dostuksia (siitä nimi lehtikiduksiset. Lamelli-
branchiata) . llengitysvesi ja sen mukana ravinto-
aineet joutuvat simpukan kidusonteloon kuoren
toisessa päässä olevasta hengitysraosta ; kidus-
ontelon seinämät (vaippa, jalka ja kiduslehdet)
ovat värekarvojen peittämät, jotka panevat veden
virtaamaan kiduksien välitse ja poistumaan heti

hengitysaukon yläpuolella olevasta hylkyaukosta.
Eläimen suuaukko on ruumiin toisessa päässä
kuorien sisässä kahden suupurje parin
ympäröimänä. S. eivät kykene hakemaan ruo-

kaansa, vaan saavat sen hengitysveden mukana.
Muutamilla lajeilla, jotka elävät syvällä pohja-
hiekkaan kaivautuneina tai laittamissaan koloissa,

vaippalehdet ovat kasvaneet reunoiltaan yhteen
ja muodostaneet 2 usein pitkää torvea (sipho),

jotka tav. ovat ulkopuolelta yhteenkasvettuneet.
Toisesta torvesta (aukosta) vesi kulkee sisään, toi-

sesta, kloaakkiaukosta, ulos. Suoli on pitkä ja

mutkitteleva, siinä on selvästi huomattava laa-

jennus, maha, jonka kummallekin puolelle avau-
tuu tiehyt suuresta maksasta. Suolen loppuosa
kulkee sydänkammion läpi ja päättyy kloaakki-
aukkoon. Sisälmyspussissa on useimmilla s :11a

selkäpuolella suuri, sydänpussin ympäröimä sydän
;

siinä on kammio ja kaksi eteistä. Eteisiin tulee

veri suoraan kiduksista; kammiosta lähtee veri-

suoni oraalisuuntaan ja toinen muutamilla lajeilla

aboraalisesti. Munuaisia (Bojanuksen elin) liit-

tää putki sekä sydänpussin että kidusontelon
yhteyteen. Hermoston muodostaa 3 hermosolniu-
paria, aivo-, jalka- ja sisälmyssolmut. sekä näitä
yhdistävät hermosäikeet. Aistimista on kaikilla

s :11a tasapainoeliminä toimivat kuulorakkulat
jalkasolmujen luona; aistimina on myös pidettävä
suupurjeita ja paria pientä epitelipaksunnosta
kiduksien juurella (hajuelin). Muutamilla lajeilla

on suuri joukko silmiä vaipan reunalla: nämä
ovat aivan toisenlaisia muodostumia kuin muiden
nilviäisten silmät. Pienet tuntorihmat. joita on
niinikään vaipan reunalla, osoittavat, että tämä
toimii myöskin tuntoelimenä. — Useimmat s. ovat
yksineuvoisia. Niiden munat kehittyvät varsin-

kin suolattoman veden muodoilla (joki-s :11a)

kiduslehtien sisäisissä onteloissa pieniksi tou-

kiksi (glochidium, ks. i.\ :
useimmilla meri-

s :11a on monimutkainen trochofora- 1. vei i-

g e r-toukka, jonka pinnassa on runsaasti värekar-

voja. Monet simpukka-lajit ovat syötäviä. Paitsi

helmiä, saadaan s:sta helmiäistä, josta valmiste-

taan nappeja ja kaikenlaisia koristeita. Muuta-
mien lajien kuorista poltetaan kalkkia: suurim-
pien kuoria käytetään astioina. — Useimmat s.

ovat merieläimiä, niitä tunnetaan n. 6.000 lajia,

jotka voidaan ryhmittää seuraavasti: 1. Proto-

conclia. Kidukset joko kampamaiset tai nauhamai-
set; muutamilla lajeilla (Pecten, Ostrea) lehtimäi-

set. Vaipan reunat vapaat, poikkeustapauksissa
hiukan kuoreen kiinnikasvettuneet. Kaksi kuorten
sulkulihasta (Dimyaria), tai niistä etumainen sur-

kastunut (Heteromyaria) tai puuttuu kokonaan
(Monomyaria). Tähän ryhmään kuuluvat Area
Noce, pystysimpukka (Pinna nobilis), sini-
simpukka (Mytilu8 edulis), osteri (Ostrea),

kampasimpukka (Pecten i, ks. n., sekä
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jalohelmisimpukka 1. varsinainen
helmisimpukka (Meleagrina margaritifera),

joka elää Intianmeren ja Ison valtameren kuu-

missa osissa sekä Länsi-Intiassa ja josta saadaan

kalleimmat helmet (ks. H e 1 m e n p y y n t i) .

—
2. Ilcieroconclia. Kidukset aina lehtimäiset. Vaippa
useilla torveksi venynyt; toisilla vaipan reuna

sileä (Iniegripalliata), toisilla torven takia mut-
kikas (Sinupalliata). Kuorien molemmat sulku-

lihakset yhtä vahvat. Integripalliata-Tyhmääii

kuuluvat m. m. j o k i s i m p u k a t (ks. t.). joissa

erotetaan 3 sukua: virtaavaa vettä rakastava,

varsinainen jokisimpukan suku (Unio), johon

kuuluvilla lajeilla on paksu kuori ja selkäpuoli-

sen saranan luona lukkohampaita
;
jokihelmi-

simpukka (Margaritana), ja j ä r v i s i m p u-

kan suku (Anodonta), johon kuuluvilla lajeilla

on ohut kuori, mutta ei lukkohampaita. Umo-
ja Anodonta-sukuihin luettavia muotoja tavataan

Etelä- ja Keski-Suomen maavesissä kaikkialla

sangen yleisinä, mutta jokihelmisimpukkaa (Mar-
garitana margaritifera), jolla on raskas, tasa-

leveä kuori, tavataan vain Lapin joissa, paikoin

Satakunnassa ja Itä-Karjalan vesissä. Suurin
tunnettu simpukka on jättiläissimpukka
(Tridacna gigas), ks. t. Meressä elävä (myös
meillä edustettu) suku on Cardium ; suolattoman-

veden muotoja (m. m. meillä) Sphcerium, pienet

Cyclas ja Pisidium.— Sinupalliata-Tjhmästä mai-

nittakoon kauniskuorinen venussimpukka
(Cytherea), pitkätorvinen. syvälle hiekkaan meren-
pohjalle kaivautuva hietasimpukka (Mya),
Tcllina haltica, kairasimpukka (Pholas),

matosi m pukka 1. laivamato (Teredo).

P. B.

Simpukka. 1. ks. Simpukat. — 2. Kor-
van näkinkierästä (ks. K u u 1 o e 1 i n) käytetty

nimitys.

Simpukkareki 1. 1 o h n a ks. Ajoneuvot.
Simpukkasilkki, pystysimpukan {Pinna nobi-

lit), ks. t., lujista, joustavista ja metallinkiiltoi-

sista, n. 30-60 mm pitkistä kiinnityskuiduista

(ks. B y s s u s) kehrätyt lanaat. Niiden saanti on
vaikeata ja tuotanto niin vähäinen, että tuotteilla

on vain jonkun verran merkitystä Välimeren
rannikkoseutujen kotiteollisuudessa. E. J. 8.

Simpukkaviiva ks. K o n k o i d i ja Pas-
calin simpukka.
Simput (Coitus) ovat suuripäisiä, tav. suomut-

tornia, mutta piikeillä ja kyhmyillä varustettuja

piikkieväisiä pohjakaloja. joilla on hyvin suuret

evät (varsinkin rintaevät). Kaksi selkäevää.

Uimarakkoa ei ole. Posket luukilpfen peittämät,

pieniä hampaita leukaluissa ja useimmilla vannas-
luussa, mutta ei kitaluissa. — Tunnetuimmat lajit

meillä ovat : kivikala, iso simppu ja merihärkä.
— K i v i k a 1 a 1 1 a (G. gobio) iho ja päälaki
ovat sileät, kiduskannet piikittömät, etukannessa
yksi ainoa ylöspäin käyristynyt piikki. Väril-

tään ruskeanvihreä, tummanruskeatäpläinen ja

poikkijuovainen, alta vaaleampi. Pituus n. 10-

12 cm. Oleskelevat yksitellen matalassa vedessä

rantakivien alla ja välissä, missä ne väijyvät
saalistaan : pieniä äyriäisiii, kalanpoikasia, hyön-
teistoukkia, matoja ja muita pieniä eläimiä.

Liikkuu hyvin nopeasti piilopaikasta toiseen,

mutta, ei ui koskaan pitempiä matkoja. Kutee
keväällä rantakivien välissä: koiraskala vartioi

ja suojelee mätiä 4-5 viikon aikana. On ihmi-

sen ravintona arvoton. Kivikala on yleinen kai-

kissa maamme sisävesissä, Laatokassa sekä Etelä-

ja Länsi-Suomen saaristossa. Tavataan koko
Euroopassa, Pohjois- ja Länsi-Aasiassa. — Iso
simppu (C. scorpius) on 20-30 cm pitkä meri-

kala, jonka päälaella on sileitä kyhmyjä ja kidus-

kansissa useampia piikkejä, sivuviiva sileä.

Väriltään mustanruskea, harmaankirjava, kupeet
vaaleatäpläiset ; koiras alta punertava, naaras
valkea; evät kirjavat. Elämäntavoiltaan saman-
lainen kuin edellinen laji. Kutee talvella. Liha
huonoa ; koiraskalaa pidetään myrkyllisenäkin.
Yleinen Itämeressä sekä Pohjanlahdessa ja Suo-

menlahdessa Suursaareen asti, Pohjanmeressä,
Norjan rannikolla ja monessa paikassa Pohjois-

Jäämeren rannikoilla. Merihärkä (C. quadri-

cornis) on sekin merikala, mutta tavataan relikti-

muotona suolattomassa vedessäkin, kuten Laa-
tokassa, Saimaassa ja Päijänteen vesistöissä,

Ruotsissa Vettern-järvessä ja Siperiassa Baikal-

järvessä sekä monessa virrassa. Muuten levin-

nyt Jäämereen, Englannin rannikoille. Pohjan-
meren eteläosaan. Itämereen ja sen lahtiin. Meri-
härällä on päälaella 4 karkeata kyhmyä, jotka

sisäjärvien muodoilla ovat paljoa pienemmät kuin
meressä elävillä t. puuttuvat kokonaan. Kidus-
kannen luut monipiikkiset

;
pitkin ruumiin ku-

peita yksi tai useampia rivejä karkeita kyhmyjä.
Väri ruskeanharmaa, tummatäpläinen; koiras

alta vaalea, kellanruskea, naaras valkoinen.

Pituus 20-25 cm. Merihärkä oleskelee kivien alla

tai merilevien välissä; se syö erittäinkin kilk-

kejä ja. myös kaloja, hyönteisiä, nilviäisiä y. m.
Kutee talvella. Liha syötävä, maksaa pidetään

herkkuna. Kuva ks. Kalat, liitekuva Meri-
kaloja. P. B.

Simrishamn (< Summaros, ,,Summarä-joen
suu"; sitten kirjoitettu Cimbrishamn, josta joh-

tui taru. jonka muk. S. olisi saanut nimensä
kimmerialaisista), pieni kaupunki Etelä-Ruotsissa,

Malmöhusin läänin itäosassa, Itämeren rannalla
;

2,176 as. (1911). Huomattavia rakennuksia vain

vanha S :t Nikolai-kirkko (1100-luvulta). Harjoi-

tetaan laivaliikennettä ja kauppaa vauraan maa-
seudun kanssa. — Vähäpätöinen, mutta ikivanha

kaupunki.
Simrock [ei-], Karl Joseph (1802-76),

saks. runoilija ja filologi, v:sta 1850 muinais-

saks. kirjallisuuden professorina Bonnissa, on

saavuttanut mainetta etupäässä niillä erinomai-

silla runokäännöksillään, joissa hän siirsi nyky-

aikaiseen saksaan joukon entisajan kirjallisia

merkkiteoksia (..Nibelunrrenlied", 1827, lukuisia

myöhempiä painoksia, ..\Yaltker von der Vogel-

\veide". ..Gottfried von Strassburg", y. m.). S:n
itsenäisen runoihin tuloksia ovat eepos „Wieland

der Schmied" (1835), kokoelma ..Gedichte" (1844)

y. m. Hänen tieteellinen toimintansa kohdistui

pääasiallisesti satuihin ja kansanlauluihin (..lland-

buch der deutschen Mythologie" 1853. ..Die deut-

schen Yolksbiicher" 1844-67. ..Die deutschen Volks-

lieder" y. m.). //. 8-hti.

Simsalö ks. s i m a s a 1 o.

Simsetti (ransk. chemisette), paidanrintamus,

rinnanedus.
Simsiönvuori, n. 130 m yi. merenp. kohoava

vuori Lapualla, kirkolta lounaaseen ; laaja näköala.

Simskäla [SelaJ, 2 asuttua saarta. Itäinen-

ja Läntinen-S.. Ahvenanmaan koillisreunustalla
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\ irclun pitäjässä n. 6 km pitijän \ i isaaresta

pohjoiseen.

Simson (hepr. simsöfi < ehkä diminut. semes,
aurinko, siis = aurinkoinen 1. „auringonmies")

,

Danin heimon kansallissankari, jota kuvaavat
kertomuksel (Tuom. 13-16) ovat historian, tarun
ja sadun sekaisia. Niiden historialliseksi taus-

taksi ovat ajateltavat varhaisemman tuomarien
ajan raa'al tavat Kanaanissa ja riidat israeli-

laisten ja filistealaisten välillä. Kun S:n 1< < «t

i

paikan Zorean (Länsi-Juudassa lähellä Jerusale-

mia) lähellä on m. m. Betsemes (=auringon huone)

ja hänen nimensä viittaa aurinkoon, niin on

lähellä olettamus, että S:n kertomuksissa on

aineksia auringontarusta. Sankarin pitkät hiuk-

set voiman lähteenä muistuttavat auringonsäteitä.
Sitii vastoin on sangen epäiltävää, onko äänen
rakastajattarensa Delilan nimi yhteydessä hepr.

lajil (=yö) sanan kanssa. \'ertauskoht ia tarjoa-

vat myös kreikkalaiset tarut, joissa sankarin
jokunen hius (tai kolme hiusta, S :11a seitsemän
kuiria!) on voiman, elämän ja voiton lähteenä,

mutta jonka sankari kadottaa naisen petoksen
vuoksi ja siten joutuu turmioon. S:n ketut,

joilla hän polttaa filistealaisten viljavainiot

(Tuom. l-">i seur.i. lienevät poudan polttaman vil-

jan vertauskuvia ja muistuttavat roomalaisten
tapaa päästää cerealia-juhlassa joukko kettuja.

palavat kekäleet hännässä, circus maximukseen.
S:n kertomuksissa kuvastuu monta muutakin san-

gen alkuperäistä tapaa ja käsitystä Eänen ensi-

mäinen avioliittonsa filistealaisen naisen kanssa
(Tuom. 14 seur.) edellyttää, että vaimo ei asu
miehen kotona, vaan mies. milloin soveltuu, käy
hänen luonaan. Kuvauksessa jalopeurasta ja

hunajasta (S:n arvoituksessa) esiintyy se kreik-

kalaisilla ja roomalaisillakin tavattava kansan-
luulo, että mehiläiset syntyvät eläinten haas-
kasta. Melkoisella osalla ainehistoa on kuitenkin
paikallistarinan luonne. Kun S. nuorella aasin-
leukaluulla (jossa on hampaaton syvennys ja joka
senvuoksi hyvin soveltuu käsiteltäväksi) lyö

kuoliaaksi 1,000 filistealaista ja kun paikkaa,
mihin hän sitten heittää aseensa, nimitetään
,,leukaluunkukkulaksi" (hepr. Ramath-Lehi) , niin

on todennäköistä, että kertomus on alkuaan liit-

tynyt tuohon tuntemattomaan, ulkonäöltään ehkä
leukaluuta muistuttavaan kukkulaan (Tuom. 15i7 ).

Ja kun sankari, Herkulesta muistuttaen, nostaa
hartioilleen Gazan kaupungin portit (Tuoni. I61-3),

niin on syystä arveltu, että noilla seuduin on
ollut ,,Gazan portti" niminen paikka ja että

tarina on siitä saanut alkunsa. Joka tapauk-
sessa S. on alkuaan ajateltu voimaa uhkuvaksi
luonnonhuorukaiseksi. Myöhempi aika on tehnyt

hänestä ..pyhiin miehen", nasiirin (ks. t.i ja joh-

tanut hänen voimansa Jahven hengestä: vieläkin

myöhemmin on hänestä tullut koko Israelin tuo-

mari (Tuom; 1Ö20»- [„Zeitschr. f. Völkerpsycho-
logie" II. siv. 129 seur.: Wietzke, „Der bibl. Sim-
son" iisssi: Zapletal. ..Der bibl. Samson" (1906)

;

H. Stahn, ..Die Sinisonsage" il'.insi : Carus. ..The

storj oi Samson" (1907); 11. Gunkel, ,,Simson,
Reden und Aufsätze" (1913).] I. /'. l'-o.

Simssi isaks. Gesims, vrt. Ky m ai. seinä-

pinnasta ulkoneva, erikokoisista laatoista, lail-

listuvista ja kovertuvista muötoaineksista (»pro-
fiileista") sommiteltu, rakennuksen tai

jonkin sen osan päättävä tai sen Osat toi-

sislaan erottava, tai ulkonevasta osasta,

kuten sokkelista taantuvaan seinään välit-
t ä v ii ja t 11 k e v a vaakasuora, kalteva tai kaar-
tuva muotojäsen, lista. Esim.: rakennuksen
ylin ]i tukiin s., kattolista, räystäs pui
tiiii rakennuksen ja suojelee seinää katolta valu-

valta sadevedeltä, jonka tippumista jo kreikka-
laisilla oli riippulaatan alireunasjsa n. s. vesi

nenä ohjaamassa; ovi- ja ikkuna-s:1 katta-

vat seiniiaukkoja
;

v y ö t ii i s-s. 1. kerros-
lista erottaa kerrokset toisistaan; .sukkeli-
in jalka-s:t sokkelin yläreunassa muodoste-
taan ylösalaisin käännetyistä kantavista ja päät

tavista profiileista ja renkaista (paisumista.

,~,makkaroista") ; s:ejä ovat lisäksi paneli- ja

rintamus-s:1 panelin reunassa ja ikkuuain
alla. y. m. Järkiperäisen taiteellisen s :n muoto
cu alkuaan kreikkalaisten kehittämä. Ydin-
osana oli riippulaatta, jota tanakammat ali-

jäsenet olivat kantamassa, päätöksen muodosti-
vat kepeämmät rikaskoristeiset ylijäsenet. joista

ylimpään ky maan (ks. t.i 1. rännilistaan sa-

malla oli muodostettu vesikouru. Lisäämällä
kantaviin ali jäseniin (hammaslistan ja) konso-
lit ja koristamalla kaikki s :n osat roomal. -ko-

rinttilainen tyyli aikaansai runsaan dekoratiivi-

sen vaikutuksen; romaanisessa tyylissä on pyörö-
kaarilla tiima tehtävä. Rakenteeltaan yksinkertai-

sessa goottilaisessa s:ssä on pääosana myöskin
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ulkoileva laatta, mutta sen sekä ylä- että ala-

reuna on viistetty suorakulmaisesti yhtyväksi

nirkoksi ja aliviistous on lisäksi syvälle kover-

rettu, joten se muodostaa vesinenän. S: ien

muodostetulle aineella (puulla, kivellä, tiilellä)

yleensä on mitä suurin merkitys, s:t itsessään

ovat fasadi jäseninä tärkeitä tyylinmäärääjiä.

ks. Lista ja Pylväs järjestöt. U-o N.

Simulatsioni (lat. simulaatio), teeskentely,

johon ihminen joskus petollisessa tarkoituksessa

antautuu jonkin päämäärän saavuttamiseksi.

Esim. päästäkseen vapaaksi asevelvollisuudesta

hän saattaa teeskennellä huonokuuloisuutta tai

näönheikkoutta tahi jotakin muuta viallisuutta,

mikä voisi aiheuttaa vapauttamisen. — S i m u-

1 e e r a t a, teeskennellä, olla tekevinään.

Simultaanihavainnot (lat. simul - samalla ker-

taa) 1. s a manhetkise t h a v a i n n o t, tähti-

tieteelliset t. meteorologiset havainnot, jotka toi-

mitetaan eri paikoilla samana hetkenä, riippu-

matta paikallisajasta. H. R.

Simultaanikoulut (lat. sim ui - samalla kertaa).

Saksassa sanotaan s :ksi sellaisia kouluja, joissa

eri uskontokuntiin kuuluvia oppilaita opetetaan

yhdessä. Tunnetuimmat ovat ent. Nassaun herttua-

kunnan s., jotka järjestettiin lailla 24 p. maalisk.

1817. Tämä laki jäi voimaan vielä senkin jäl-

keen, kuin Nassau 1866 yhdistettiia Preussin

kuningaskuntaan, joten s. entisissä Nassaun
maissa ja paikoittain muuallakin ovat vieläkin

voimassa. S:ssa annetaan varsinainen uskonnon-

opetus tunnustuksellisesti, muu opetus sitävastoin

kaikille yhteisesti koettamalla välttää kaikkea,

mikä voisi loukata toista tai toista uskontunnus-

tusta. Tämmöinen järjestely on miltei välttä-

mätön monin paikoin Saksassa, siellä kun asuu

samassa kylässäkin sekaisin luterilaisia, refor-

meerattuja ja katolisia. M. S.

Simultaaninen (lat. simul = samalla kertaa),

yhtäaikainen, samalla kertaa tapahtuva, vasta-

kohta s u k s e s s i i v i n e n (ks. t.).

Sin (myös S I, S e, sumer. E n-z u , .tiedon

herra"), bab.-ass. kuunjumala, jonka kultin pää-

paikkoina olivat Ur ja Mesopotamian Harrän.
K. T-t.

Sinä, vanha, latinisoitu Kiinan nimitys. Ptole-

maios nimittää kiinalaisia nimellä sinai.

Sinai, kolmionmuotoinen niemimaa Etu-

Aasiassa, Afrikan (Egyptin) rajalla, Punaisen-

meren pohjoispäässä Suezin- ja Akaban-lähtien

(S. H.) Palmulehtoja Feiranissa, taustassa Dzebel Serbal.

'V-'i'
;;: '":' '"":-

(S. H.) Pyhiin Katariinan luostarin rakennusryhmä.

välissä, kuuluu valtiollisesti Egyptiin, 64,000 km 2
.

Etelässä niemimaan täyttävät etupäässä alkuvuo-

resta syntyneet, monihuippuiset S:n vuoret

(Dzebel Katkerin 2,602 m, Dzebel Musa 2,244 m
ja Dzebel Serbal 2,052 m yi. merenp.), joihin

nyk. vedettömät joet aikanaan ovat uurtaneet

syviä, rotkomaisia laaksoja. Vuoriston juurella

on kapea rannikkotasanko. Niemimaan pohjois-

osa on kalkkiylätasankoa. S. on saileköyhää.

pysyviä jokia ei ole ollenkaan, n. 70 % on erä-

maan, 28%. aron luontoista maata. Asukkaat

ovat arabialaisia, lukumäärältään n. 10.000. —
S. mainitaan historiassa jo varhain (ensi kerran

5280 e. Kr.); siellä oli Egyptin kuninkailla tur-

koosikaivoksia, joissa ajoittain työskenteli 700

miestä. Useimmat tavatut kirjoitukset koskevat

juuri turkoosikaivoksia. Tunnetuksi S. on tul-

lut Israelin heimojen matkasta S:n erämaiden

kautta sekä lain taulujen antamisesta „S:n vuo-

rella". Uudempi tutkimus ei ole saanut selvite-

tyksi, mikä S:n monista vuorenhuipuista main.
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..S:ii vuori" on; se saattaa olla joku alussa mai-
nituista. Pyhiinvaeltajat käyvät Dzebel Musalla
(,,Mooseksen vuori") ja sen rinteellä on linnoi-

tuksen tapaan rakennettu Pyhän Katariinan
luostari (1,528 m yi. merenp.), jota sanotaan
keisari Justinianuksen 527 perustamaksi, sekä
Eliaksen kappeli (2,097 m yi. merenp.). [A. Hjelt,

..Matka Siinaille" 1 1 914) ; Flinders-Petrie. „Re-
searches in S." (1906); Schönfeld, „Die Kaihin
sei des S." (1907).] E. E. K.
Sinaia [-a'ia], kaupunki Romaaniassa, kau-

niissa asemassa Karpaattien etelärinteellä. Buka-
restista Siebenbiirgeniin Brassöhon vieviin radan
ja Prahova-joen varrella; 2,210 as. (1899). -

Vanha luostari (per. 1695), joka ennen oli kunin-
kaan kesäasuntona ja jonka kirjastossa säilyte-

tään Gantacuzino-suvun kalleuksia, kuninkaan ja

kruununperillisen linnat, paljon ylimystön palat

seja, hotelleja y. m., terveyslähteitä, kylpylä. —
S. oli alkuaan vain mitätön taloryhmä Luostarin
ympärillä, kunnes viime vuosis. loppupuolella

tuli Romaanian hienoston suosimaksi kesän-
viettopaikaksi. E. E. K.

Sinalbiini, valkoisissa sinapin siemenissä
esiintyvä glykosidi. S. S.

Sinaloa [-o'-]. 1. Valtio Meksikossa, Ison valta-

meren rannikkovaltioita; 71,380 km2
, 323,642 as.

(1910). suureksi osaksi intiaaneja. — Rannikolla
on enimmäkseen hiekkainen tasankovyöhyke. sitä

seuraa kumpualue, jonka takana alkavat Sierra
Madre Orientalin vuorijonot. Pääjoet Culiacän,
Fuerte ja S. (molemmat viimem. suupuolelta kul-

jettavia). Ilmasto (terveellinen muualla paitsi

rannikolla) vaihtelee korkeusasteiden muk. (v:n
keskilämpötila + 19° C-+ 27° C). Sataa riittä-

västi muualla paitsi pohjoisessa. Vuoriston laak-
soissa kauniita metsiä. Asukkaat harjoittavat
maanviljelystä (tuottaa sisämaassa viljaa ja kan-
sallisjuomaa mescalia, rannikkovyöhykkeessä soke-

ria, kahvia, tupakkaa, hedelmiä y. m.), karjan-
hoitoa (sisämaassa) ja vuorityötä. S. on Meksi-
kon mineraalirikkaimpia valtioita, tuottaen kul-

taa, hopeaa (Eosarion kaivos tuottanut yli

450 milj. mk:n, Nuestra Seflora de Guadaloupe
de los Reyes-kaivos 425 milj. mk :n arvosta
hopeaa), vaskea, rautaa, lyijyä. Muutamia rauta-
teitä. Agiobampon ja Topolobampon lahdet hyviä
satamia. Pääkaupunki Culiacän (10,380 as.

1900; rautatie rannikolle, piispanistuin, kaunis
tuomiokirkko) saman niinisen joen varrella, har-
joittaa puuvilla-, tupakka-, juomatavara- y. m.
teollisuutta. — 2. Kaupunki edellämain. valtion

pohjoisosassa, S:n-joen varrella; 2,192 as. (1900).

E. E. K.
Sinapis ks. Sinappi.
Sinappi, ristikukkaisheimon suku Sinapis (ks.

Narsku) t. eräiden sen lajien siemenistä val-

mistettu mauste, jota saadaan 3:sta eri s. -kasvi-

lajista: keltasiemenisestä valkeasta s:sta (S.

alba), joka on kotoisin Etelä-Euroopasta. mustan-
ruskeasiemenisestä mustasta s:sta (8. nigra),
kot nisin kaakkoisista Välimerenmaista, ja s a-

repta-s:sta (8. juncea), joka on kotoisin Etelä-

aasiasta ja Luoteis-Afrikasta. Kahta ensinmai-
nittua viljellään monin paikoin pelloissa Etelä
ja Keski-Euroopassa, jälkimäistä Etelä-Venä-
jällä, [ntiassa, Kiinassa. Afrikassa ja Pohj.-Ame-
riikassa. Mauste valmistetaan siten, että kuori-
tuista siemenistä puristetaan pois rasva (jota

käytetään teknillisesti, varsinkin polttoöljynä,
myös ruokaöljynä), ja hienoksi jauhettu jäännös
joko sellaisenaan t. jauhoilla y. m. lisättynä
(tässä muodossa se on kauppatavarana) käytetään
veteen hyvästi sekoitettuna ja erinäisillä lisä-

mausteilla (sokeria, etikkaa, viinimehua y. m.)
höystettynä varsinkin liharuokia syötäessä. S:n
luonteenomainen haju ja maku ilmaantuu vasta
siemeniä pureksittaessa t. sekoitettaessa jauhetta
veteen. Silloin näet sinigriini ja myrosiini
nimiset aineet vaikuttavat toisiinsa niin, että

sinigriinin hajaantumistuloksena syntyy m. m.
s. -öljyä, joka on s.-mausteen vaikuttavin, väkevä
osa. Valkean s:n siemenet eivät sisällä siuigrii-

niä. vaan sinalbiinia, joka hajaantuu miedompiin
aineosiin. Valkeasta s:sta yksin käytettynä saa-
daankin vain mietoa maustetta, jota sitäkin pal-
jon käytetään. Tav. sekoitetaan kuitenkin myro-
siinista rikas valkea s. tehtaissa toisten lajien
kanssa. Englanti (valkea s.) ja Etelä-Venäjä
(Sarepta-s.) ovat s. -teollisuuden ja viljelyksen
pääpaikkoja. Runsain on s:n käytäntö Englan-
nissa, jossa s.-kasvin viljelys oli suuri jo 1200-
luvulla. S:n käytäntö on peräisin jo vanhoilta
kreikkalaisilta ja roomalaisilta. Paitsi mausteena
käytetään s:ia rohdoksena (s. -taikina). — Raa-
matussa mainittu hyvin pieuisiemeninen s. oli

luultavasti eräs pensas t. pieni puu, tialvadora
persica (CeiostroHes-parvea)

.

A". L.

Sinappilaastari, sinappijyvästen jauhosta ja
vedestä valmistettu taikina, joka tavalla tahi
toisella iholle asetettuna tarkoittaa ihon kiihotta-

mista jonkin taudillisen ilmiön hoidossa.

Sinappitaikina ks. Sinappilaastari.
Sinappiöljy, jauhetuista sinapin (Sinapis nigra)

siemenistä veden kanssa tislaamalla saatu väri-

tön, hyvin pistävänhajuinen, ihoa ja limakalvoja
ärsyttävä, polttavanmakuinen eetterinen öljy.

Sitä voidaan myös valmistaa synteettisesti allvli-

jodidista. Kem. kokoomukseltaan se on allyli-

sulfkarbimidi, C3H 5NCS. Siemenissä se esiintyy
sinigriini nimisen glykosidin yhteydessä, joka

hajaantuu erään käytteen, m y r o s i i n i n vai-

kutuksesta muodostaen s:yä. Kiehumapiste 150°.

Sen alkoholiliuosta nimitetään sinappivii-
n a k s i. S:yä käytetään ihoa ärsyttämään.

S. 8.

Sinclair f-lidrj. 1. Malcolm S. (1691-1739),
ruots. sotilas; joutui Pultavan tappelussa venä-

läisten vangiksi ja palasi Ruotsiin vasta 1722.

V. 1 7">4 S. liittyi hattupuolueeseen ja tuli maju-
riksi Uplannin rykmenttiin. V:n 1738 valtio-

päiviini hän oli innokkaimpia sotapuolueen jäse-

niä ja lähetettiin sain. v. Turkkiin jouduttamaan
Venäjää vastaan suunnatun liiton tekoa Ruotsin
ja Turkin välillä, mutta paluumatkalla kaksi

venäläistä upseeria ryösti hänen paperinsa ja

murhasi hänet Griinbergissä Sleesiassa, Tämä
ilkityö herätti Ruotsissa tavatonta suuttumusta,
jota vielä kiihotti Odelin sepittämä S:n laulu

(„Sinclairsvisan"), ja vaikutti osaltansa Venäjän
sodan syttymiseen. ,/. E.

2. Fredrik Karl S. (1723-76), puolueen-

johtaja, otti ulkomaisessa sotapalveluksessa ol-

tuaan osaa Pommerin sotaan, jossa haavoittui.

Tuli 1702 perintöprinssin kavaljeeriksi ja esiin-

tyi seuraavilla valtiopäivillä uuden hovipuolueen
johtajana. Tuli 1769 valtaneuvokseksi, jona luovi

puolueiden Välillä, ja määrättiin 1772 Pommerin
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kenraalikuvernööriksi. Korotettiin vapaaherraksi

1766 ja kreiviksi 1771. . K. G.

Sind. 1. ks. I n d u s. — 2. Divisioni Intian

keisarikunnan länsiosassa, Bombay'n presidentti-

kunnassa Belutsistanin rajalla Arabian-meren
pohjoisperukassa Induksen alajuoksun ympärillä;

126,788 km 2 3,513,435 as. (1911), johon lisäksi

tulee S:iin luettu K h a i r p u r in ja S:n s u o-

j el us valtio, 15,672 km2
, 223,788 as. (1911).

— S:n täyttävät suureksi osaksi erämaat, jotka

ulottuvat sen alueelle idästä (Thar) ja luoteisesta

(Pat) ; etelärajalla on Ran of Cutchin suunnaton
rämealue. Lännessä, Belutsistanin rajalla on
aroluontoinen, matalain selänteiden täyttämä
Kohistan ja keskellä on Induksen tulvain (maa-

lisk.-elok.) hedelmöittämä, kuumetautinen, Niilin

laaksoa muistuttava kapea viljelysvyö. Muutamat
S:n seudut ovat maapallon sadeköyhimpiä; pai-

koin ei sada vuosikausiin. Kesä on tavatto-

man kuuma (keskilämpö
-f-

35° C), talvet vii-

leämmät (keskilämpö -j- 15,5° C). Metsiä on vain

n. 2,500 km2
, etupäässä Induksen laaksossa. Asuk-

kaat puhuvat suureksi osaksi sindhin kieltä

(jota puhui 1911 Intiassa kaikkiaan 3,67 milj.

henkeä) ja ovat 3
/4 :ksi muhamettilaisia, kiih-

koisia sunniitteja. He harjoittavat maanvilje-

lystä (kastelukanavaverkko laaja, osaksi ikivan-

hoilta ajoilta peräisin, englantilaisten täyden-

tämä), joka tuottaa vehnää, ohraa, hirssiä, öljy-

siemeniä, papuja, riisiä, puuvillaa, indigoa, ja

karjanhoitoa (yksikyttyräisiä kameleja, lampaita,

vuohia, puhveleita, hevosia y. m.) sekä erilaista

käsiteollisuutta (hopea- ja kultasepänteoksia,

savitavaroita, silkkikankaita, nahkatavaroita, mat-
toja y. m.). Rautatiekeskus on Haidarabad
Induksen varrella, tärkein ulkomaankauppakau-
punki Karachi (ks. t.), joka myös on divi-

sionin pääkaupunkina. — Aasian kansoja puo-

leensa houkutelleen rikkaan Etu-Intian rajamaana
S. on aikojen kuluessa joutunut valloittajain hävi-

tettäväksi ; 695 sinne saapuivat arabialaiset tuo-

den mukanaan Muhamedin opin, 1025 sitä hävit-

tivät ghasnavidit, 1220 mongolit, 1228 hindusta-

nit, 1592 S. liitettiin Suur-Mogulin valtakun-

taan, 1740 persialaiset saivat sen vaikutuspii-

riinsä ja 1758 englantilaiset perustivat sinne

ensimäisen kauppa-asemansa. V. 1843 viimemai-
nitut valtasivat S:n. E. E. K.
Sindbad [-bädj, satuhenkilö, jonka merimat-

koja ja seikkailuja kerrotaan ,,1001 yön" tarus-

tossa, [vrt. Chauvin, ,,Bibliographie des ouvrages
arabes" VII.] K. T-t.

Sinder ks. Z i n d e r.

Sindhi ks. Intian kielet ja kirjalli-
suus, palsta 1020.

Sinding. 1. Christian S. (s. 1856), norj.

säveltäjä, on säveltänyt kaksi sinfoniaa, viulu-,

piano- ja alttoviulukonserton, useita kamari-
musiikkiteoksia, parisataa laulua, monta kym-
mentä vihkoa pianokappaleita y. m. Tästä run-

saasta ja arvokkaasta tuotannosta ovat laulut

omintakeisimmat. /. K.
2. Otto Ludvig S. (1842-1909), norj. taide-

maalari, edellisen veli. Tutkittuaan ensin laki-

tiedettä S. alkoi 1867 opiskella taidetta. Hän
on maalannut historiallisia, laatukuvallisia ja

uskonnollisia aiheita sekä etenkin Lofoten-
saarilta maisemia, jotka kuuluvat luinen pää-

teostensa joukkoon. S., joka myöskin on tehnyt

Asbjornsenin ja Moen satuihin kuvituksia, työs-

kenteli 1890-luvun lopulta teatterimaalarina ja

-ohjaajana Kristiaaniassa ja julkaisi useita runo-

kokoelmia ja näytelmiä. — Hänen poikansa
Sigmund S. (s. 1875) on niinikään taide-

maalari, joka varsinkin pienikokoisissa teoksis-

saan on osoittanut koristeellisia lahjoja.

3. Stephan Abel S. (s. 1846), edellisen

veli, kuvanveistäjä, Tanskan alamainen v:sta 1890.

Opiskellut Kristiaaniassa, Berliinissä, Pariisissa

ja 1880-83 Roomassa, jonka jälkeen asunut pit-

kät ajat Kööpenhaminassa. Täällä hän sai suosi-

jakseen oluenpanija Carl Jacobsenin (ks. t.),

jonka perustamassa Ny Carlsbergin glyptotee-

kissa (ks. t.) on suurin osa hänen veistoksiaan,

esim. hänen ensimäinen suurta mainetta saavut-
tanut marmoriteoksensa ,,Raakalaisnainen, joka
kantaa poikansa ruumista" (1883), ,,Lastaan
imettävä vangittu äiti" (1887), ,,Kaksi ihmistä"

(1891) ja puuveistos ,,Suvun vanhin" (1898).

Muista Kööpenhaminassa olevista töistä mainit-
takoon jättiläiskokoinen marmoriryhmä ,,Maa-
emo" (1900) ja .,Valkyria" (1910, Gronningenissä).
Lisäksi S. on tehnyt useita, arvoltaan vaihtelevia

muotokuvapatsaita: Ibsen, Bjornson, Laura Gun-
dersen (kaikki Kristiaaniassa), Ole Bull (Ber-

genissä) y. m. Yleensä S. ilmaisee teoksissaan
siroa viivakauneutta ja joskus myös tunteen
kiihkeyttä ja tarmokasta käsittelyä. [M. Rapsil-

ber, „S. S." (1902).] E. R-r.

Sinearin maa tarkoittaa Raamatussa (1 Moos.
10 10 , 1

1

2 , 14i y. m.) Babyloniaa. Nimen selitys

on vielä riidanalainen, vrt. S u m e r. A". T-t.

Sinebrychoff [-brylck-], Venäjältä Suomeen
1700-luvulla siirtynyt suku. Nikolai S. perusti

1819 Helsinkiin oluttehtaan, joka nyt on Suo-

men suurin. Hänen veljensä Paul S:n leski

Anna Tichanoff (k. 1904) testamenttasi Hel-

singin kaupungille 150,000 mk., minkä summan
korot käytetään etupäässä vaatteiden, kirjojen

y. m. hankkimiseksi köyhille kansakouluoppi-
laille, ja samaten 150,000 mk. säädökselle ,,De

gamlas vänner". Kauppaneuvos Paul S :11a

(s. 1859) on arvokas taidekokoelma.

Sine dubio [-ÖJ (lat.), epäilemättä.

Sine ira et studio firä -ö], ilman vihaa ja

puolueellisuutta, s. o. puolueettomasti (Tacitus,

,,Annales" I).

Sinekyyri (lat. sine = ilman, ja cura = huoli),

vähätöinen palkkavirka.

Sinenmittaaja 1. syano metri (kreik.

kyan os = sininen, ja metron = mitta), taivaansinen

voimakkuuden mittaamiskoje. Saussure valmisti

ensimäisen sm yhtä suurista berliininsinisellä

maalatuista paperilipuista. jotka ilmaisivat kaikki

vivahdukset valkoisesta mustansiniseen. Vertaa-

malla asteikon väreihin taivaansineä voitiin ]>ää-

teliä, mitä asteikon väriä jälkimäinen vastasi.

Muista s:ista on mainittava Aragon s., jossa

käytetään polarisoitua valoa, ja P a r r o t'n p y ö-

r i n t ä-s. Ei mikään suunnitelluista s:ista ole

aivan luotettava, eikä taivaansinen mittauksilla

ole sentähden ollutkaan sanottavaa merkitystä.

Sinetti (lat. sigillum, signum, mlat. sign&tum),

leimasinpainoskuva vahassa, lakassa tai muussa
pehmeässä tai sulatetussa aineessa; myöskin itse

leimasin. Valtion-s:n hoitoa katsottiin entis-

aikoina erittäin tärkeäksi ja kunniakkaaksi teh-

täväksi. Englannissa tehdään kutakin uutta
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(SH.) Malaijilaiskyla Singaporen saarella.

kuningasta varten uusi hopeinen valtion-s. (greai

s, uh. jota lordikahsleri (Lord Chancellor 1. Kee-

per) säilyttää
;
Ranskassa vastaava tehtävä kuu-

luu oikeusministerille (jonka arvonimi sen joh-

dosta on gardi des sceaux). /.'. E.

Sinettipuu k s. S i g i 1 1 a r i a.

Sinfonia i< kreik. symphöni'ä = yhteensointu-
inineii). mus. 17:iinen vuosis. alussa nimitettiin

s:iksi homofönisia soitinkappäleita yleensä, ero-

tukseksi polyfonisista eanzona ja sonata nimi-

sistä. Sitten s. nimitys siirtyi kaikenlaatuisiin

oopperoissa, oratoreissa y. m. laajemmissa vokaali-

teoksissa käytettyihin orkesterin välisoittoihin ja

toisaalta myös tanssisarjojen alkusoittokappalei-

siin sekä vihdoin it. oopperan alkusoittoon. Tämän
muoto oli 3-osainen; kahden nopeatahtisen osan
välillä oli yksi hidastahtinen. Nykyisen merki-
tyksensä s. nimitys sai n. 1750. jolloin n. s.

mannheimiläisen koulukunnan mestarit sovellut-

tivat orkesterityyliin silloisen kamarimusiikin
jalostetut muodot. Samalla he irroittivat s:n

oopperan yhteydestä itsenäiseksi konserttiesityk-

seksi. S : ii osien lukumäärä eneni neljään (tahi

viiteen) ; tanssisarjojen rakenteesta lainattiin

näet menuetti, joka helppotajuisena ja kevyt-
muotoisena väliosana pantiin s : n varsinaisten

osien lomiin. S :n kehitys jatkui edelleen Haydnin
ja Beethovenin säveltuotannossa. Eaydn elävöitti

yksilöllisellä soitinnuksella edeltäjiltään saa-

mansa valmiin muodon ja tyylin. Beethoven
aateloitti sen teostensa henkevällä sisällyksellä

ja kohotti sinfonisen muotorakenteenkin entistä

korkeampiin ilmaisutapoihin. Menuetin sijalle

tuli muodostukseltaan vapaampi ja rikkaampi
scherzo; pää- ja päätösosissa kohosi a. s. kehit-

telyjakso mitä runsaimpaan draamalliseen voi-

maan, ja sävellysten teemat hioutuivat persoo
nallista yksilöllisyyttä ilmaiseviksi toistensa vas-

tineiksi. Beethovenin jälkeinen s. ei muodoiltaan
enää oleellisesti muuttunut. Mutta Schubertin,

Schumannin, Brahmsin, Tsajkovskijn, Bruck-
neiin. Mahlerin. Cösar Franckin, Sibeliuksen

y. m. teokset oval todisteena siitä, miten moni-
puolinen sisällys yhäti on päässyt ilmenemään
näin saavutetun orke-t ei isä vellysmuodon välityk-

sellä. [Kretzschmar, „Fuhrer durch den Konzert-
saal" I.] /. K.

Sinfoniakuoro, inus., on laulukunta. jonka
tehtävänä on avustaminen orkesterin toimeen
panemissa sinfoniakonserteissa, milloin iiii--,:

i

esitetään suuria orkesterin säestämiä kuoroteok

sia. Helsingin s:n perusti Robert Kajanus 1888.

V:sta 1908 lähtien on ..Suomen Laulu" iks. t.)

jatkanut sen toimintaa. /. K.
Sinfoninen runo, mus., uusimman ajan luoma

orkesterisävellysläji, joka maalaillen pyrkii kuvai-

lemaan oheen liitetyn tarinan vaiheita (ks.

O h j e 1 m a m u s i i k k ii. Muodoltaan s. r. on
epämääräinen; enimmiten se on muunnelmasar-
jan tahi monisikermiiiseii rondomuodon tapainen.

Tämän tyylin mestareina ovat mainittavat Ber-
lioz, Liszt. Saint-Saens, R. Strauss. Smetana,
Svendsen, Sibelius, Borodin y. m. /. K.
Singanfu imyös Hsinganfu, Siganfu ja

Sianfu), Sensi'n maakunnan pääkaupunki Sisä-

Kiinassa, 10 km Veihosta. Hoanghon suurim-
masta lisäjoesta, Pohjois-Kiinasta Keski-Aasiaan
vievän tärkeän liikenneväylän varrella; 1

/ 2 -l milj.

as. — S :ua, joka on 3 1
/2 km pitkä ja 2 km

leveä, ympäröi 12 m korkea. 4-porltinen tiili-

muuri ; keis. palatsi, nyk. kuvernöörin asuntona,

useita kauniita temppeleitä, arkeol. museo, jossa

säilytetään m. m. n. s. nestoriolaista kivitaulua

(pystytetty 781, sisältää m. m. keisarin antaman
suojeluskirjan nestoriolaisille). S. on Kiinan tär-

keimpiä sisämaankauppakaupunkeja. Se välittää

suurta silkin, sokerin, teen. villan, lääkekasvien

y. m. kauppaa. — S. oli ennen usean hallitsija-

suvun aikana Kiinan pääkaupunkina, ja kun
eurooppalaiset valloittivat Pekingin 1900, niin

leskikeisarinna siirsi sinne hovinsa palaten vasta

1002 takaisin Pekingiin. Kiinan sotahistoriassa

S :11a mi ollut huomattava osa. Muhamettilaiset
kapinalliset piirittivät sitä turhaan 1868-70,

mutta taipingil valloittival sen ja hävittivät sitä

1872. (E. E. K.)

Singapore /-'/'«/m/ i< malaijin kiel. Singapura
-..Leijonan kaupunki"), l. Saari Taka-Intiassa,

Malakan -salmen itäpäässä, Malakan niemimaan
eteläkärjessä, josta sen erottaa paikoittain vain
1
/2 km leveä salmi, vastapäätä alankoni. Riouw-
saaristoa, josta sen erottaa S:n-salmi, kuuluu
Englannin Straits Settiements nimiseen siirto-

maa-alueeseen, jonka tärkein osa se on; 555 km 2
,

321,000 as. (1913; 71% on miespuolisia), joista

n. 6,100 eurooppalaista ja ameriikkalaista, 4.900

euraasialaista, loput suurimmaksi osaksi kiina-

laisia (joita suurin joukoin muuttaa S:iin), joi-

den lisäksi on melkein kaikkia Aasian ja useita

Afrikan kansallisuuksia. S. on n. 4:1 km pitkä

ja -'.'• km leveä, kumpuinen, kiinalaisten sangen

huolellisesti viljelemä. Ilmasto (vrt. M a 1 a k k a)
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(S.H ) Satamakuva Singaporen kaupungista.

kuuma ja ilman suuren kosteudenpitoisuuden
takia eurooppalaisia tavattomasti rasittava. —
Saaren osti Englannin Itä-Intian komppania
Johoren sulttaanilta 1 824 maksaen siitä lisäksi

vuotuista vuokraa. Komppanialta S. 1867 siir-

tyi Englannille. — 2. Edellämain. saaren ja

koko Straits Settlements siirtomaan pääkaupunki.
Englantilaisen siirtomaavallan tärkeimpiä kes-

kustoja ja Itä-Aasian liikenteen tärkein väli-

asema, S:n saaren etelärannalla S. -joen suussa,

vastapäätä Blakang Mäti. Pulo Brani y. m.
pikkusaaria, ulottuu n. 10 km pitkin rantaa;

n. 300,000 as. — S. jakautuu moniin, eri kan-
sallisuuksien asumiin kortteleihin. Euroopp.-

kortteli on joen vas. rannalla. Siellä on hallinto-

rakennus, kaupungintalo, kuvernöörinpalatsi,

oikeuspalatsi, anglikaaninen tuomiokirkko ja

muutamia muita julkisia rakennuksia; muuten
rakennukset ovat verraten vähäpätöisiä. Baitio-

tieverkko. Muutamia hallituksen ja lähetysseu-

rain ylläpitämiä oppilaitoksia, kasvit, puutarha,
luonnonhist. museo. S:ssa asuu Straits Settle-

mentsin kuvernööri (joka myös on Malaijilais-

ten 1. liittoutuneiden suojelusvaltioiden, Eng-
lannin Pohjois-Borneon, Brunei'n ja Sara-

vvakin higTi commissioner sekä Labuanin kuver-

nööri), Straits Settlementsin sotavoimien pääl-

likkö, anglikaaninen ja roomal. -katolinen piispa.

- Teollisuus on verraten vähäpätöinen: sotalai-

vaston korjauspaja ja kuiva telakka suurimpia
laivoja varten, säilyke- ja keksitehtaita. Sata-

man eteläpuolella olevalla Pulo Brani'n saarella

on maailman suurin tinasulattimo. Kauppa on
tavattoman suuri, varsinkin välitys- ja läpi-

kulkukauppa, käsittäen etenkin tinaa, riisiä,

kautsukkia, puuvillakankaita, kopraa, kivihiiltä

y. m. Tuonti 1913 oli arvoltaan 1,028 milj.,

vienti 780 milj. mk. (tilastoon sisältyy koko
S:n saaren ulkomaankauppa). Satama on erin-

omainen, lujasti linnoitettu ja varustettu uuden-
likaisilla salamalaitteilla, telakoilla, varasto-

makasiineilla ja hiilivarastoilla. Kaikkien Itä-

Aasiaan Malakan-salmen kautta liikennettä har-

joittavani höyrylaivayhtiöiden alukset käyvät
S:ssa, jossa 1912 selvitettiin 16.4 milj. rek.-ton.

netto (Aasiassa vain Hongkong ja Sanghai siinä

suhteessa voittavat S:n; 1900 selvitettiin S:ssa
9,7 milj. rek.-ton. netto). S. on vapaasatama.
Kaapeleita lähtee usealle suunnalle. — Itä-Intian

komppanian ostaessa S:n saaren nyk. S:n kau-

pungin tienoilla oli vain joitakin kalastajain

majoja. S:n kehitys liittyy läheisesti Suezin ka-

navaan, jonka avaamisen jälkeen laivaliikenne

Euroopan ja Itä-Aasian välillä rupesi kulkemaan
Malakan-salmen kautta käytettyään ennen Sunda-
salmea. E. E. K.

Singer [siift], Isaac Merrit (1811-75), teh-

tailija, perusti 1850 hänen nimellään tunnettu-

jen ompelukoneiden valmistamista varten New
Yorkin kaupunkiin tehtaan, joka 1863 muutet-
tiin osakeyhtiöksi nimeltä The Singer manufac-
turing company. V. 1873 siirrettiin toiminimen
piiat ehdas Port Elizabeth kaupunkiin New Jer-

seyn valtioon. Liikkeen suurentuessa on myö-
hemmin perustettu lisätehtaita Ameriikkaan,
Englantiin ja Venäjälle, ja toiminimellä on kaup-

paa varten noin 10,000 haaraliikettä maapallon
kaikissa osissa. V. II.

Singer [nilpr], Paul (1844-1911), saks.

sosialisti juutalaista sukuperää ; toimi alkuansa
vaatetusteollisuuden harjoittajana; valittiin 1884

Saksan valtiopäiville; oli kauan Saksan sosiaali-

demokraattisen puolueen keskushallituksen jäse-

nenä ja vuosittain kokoontuvain puoluepäiväin

puheenjohtajana. J. F.

Singhaleesin kieli ks. S i n g h a 1 i n kieli.
Singhaleesit ks. S i n g h a 1 i 1 a i s e t.

Singhalilaiset 1. singhaleesit (engl. 8t«'-

halese) ovat Ceylonin pääväestönä. syntyneet

dravidalaisten alkuasukkaiden ja Ceylonille myö-
hemmin tulleitten hindujen sekoituksesta; 1911

heitä oli 2,715.686 henkeä (66,i % koko Ceylonin

asukasmäärästä). S. ovat keskikokoa, n. 1.6-1 ,7 m
pitkiä, kaunismuotoisia (varsinkin naiset kauneu-

destaan kuuluisia), ihonväriltään tav. ruskeita,

tukka pitkä, musta ja hieno. Pukuna takki,

lyhyt hameentapainen ja päähine, tav. musliinia.

Bavinto kasvikunnasta. Uskonto buddhalainen.

Kastijakoa ei ole. — Kielestä ks. Singh ai in
kieli. (E. E. K.)

Singhalin kieli, jonka vanhempaa, vieläkin

runoudessa käytettyä kirjakielimuotoa nimitetään

ehiksi, on Ceylonin suuremman, eteläisen osan

asukkaiden, singlialilaisten (singhaleesien) kieli

;

alkuperältään s. k. on arjalainen kieli, lähtöisin

todennäköisesti jostakin luoteisintialaisesta prä-

kritin murteesta. Kirjallisuus on vanha ja tär-

keä varsinkin buddhalaisuuden historian tutki-

miselle. Kirjoitus perustuu muinaisintialaisen kir-

jaimiston eteläiseen muotoon. [Geiger, ..Literatur

und Sprache der Singhalesen" (..(irundriss der

indoarischen Philologie" I. 1901); Mendis Gunase-

kara, ..Comprehensive grammar of the Sinhalese

language" (1891); sanakirjoja ovat julkaisseet

Clough (1892) ja Carter (1889-91).]

Singulaari (lat. 8ingulä'ris) , y k s i k k ö,

nominin tai verbin muoto, joka ilmoittaa esi-

neitä tai toimittavia persoonia olevan yhden,

ks. N u m e r u s. A. h .

Singulaaripisteet (ks. Singulaari). Jos

tasokäyrällä valitaan mielivaltainen piste .1/

(kuva 1) keskipisteeksi ja

piirretään ympyrä, jonka

säde on hyvin (äärettö

män) pieni, niin sen keliä

yleensä leikkaa käyrää

kahdessa pisteessä ja jän- T

teet mM sekä m'M miltei

yhtyvät pisteeseen 1/ piir- (SM.) Kuva 1.
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\/
?

7 kjy \s
(S.H.) Kuva 2.

(S.H.) Kuva 3.

rettyyn tangenttiin TT. Sellaisia tasokäyrällä

olevia pisteitä, jotka eivät täytä näitä kahta

ehtoa, sanotaan s :ksi. Niitä on useanlaatuisia.

Algebrallisilla käyrillä, joiden aste on korkeampi
kuin kaksi, on tärkeitä siitä. Moninkertais-
pi>teeksi sanotaan käyrän kahden (kaksois-

piste) tai useamman haaran
risteyspistettä. Lemniskata
nimisellä (kuva 2i neljännen
asteen käyrällä on pisteessä

O kaksoispiste. Jos otetaan

huomioon vain tämän käyriin

toinen silmukka, niin on yk-

sinkertaisella pisteellä O se

ominaisuus, että sillä siinä on
kaksi eri tangenttia SS ja

TT'. Sellaista s:tä sanoi aan

kulmapisteeksi. Kun taas kaksi käyrän

haaraa yhtyy pisteessä sillä tavoin, että niillä

siinä on yhteinen tangentti, syntyy rebrous-
sementpiste (ks. t.). Pv-
s ä h tymispiste on siinä.

missä käyrän yksinkertainen

haara jyrkästi päättyy (kuva

3). Eristetyn pisteen vä-

littömässä läheisyydessä ei ole

mitään muuta käyrään kuulu-

vaa pistettä, ei puolella eikä toisella. [Sainion,

,,A treatise on higher curves".] U. 8:n.

Singularis ks. S i n g u 1 a a r i.

Sini, suom. nimitys s i n u s-käsitteelle. ks. S i-

n u s.

Sinigriini, myronihappoineu kaliumi, mus-

tissa sinapinsiemenissä esiintyvä glykosidi, joka

niissä erään fermentin, myrosiiniu vaikutuksesta

kosteassa hajoaa muodostaen sinappiöljyä, soke-

ria ja hapanta kaliumsulfaattia. S. S.

Sinihai (Carcha/rias glaucus) on suurimpia (pi-

tuus 4-5 m) ja raatelevimpia haikaloja; ei hal-

veksi ihmisenlihaa, missä se vain on tilaisuudella

sitä saamaan. Sen selkäpuoli on tumman teräs-

sininen. vatsapuoli valkea ; evät mustareunaiset.

Ivaksi selkäevää, yksi peräevä : silmissä räpytys
kalvo: ruiskutusreikiä ei ole. Synnyttää eläviä

sikiöitä, jotka seuraavat emoansa jonkun aikaa.

Vaaran uhatessa tämä piilottaa poikaset suu-

hunsa. S. on yleinen kaikissa kuuman vyöhyk-
keen merissä ja tavataan lauhkeassakin vyöhyk-

keessä Englannin rannikoille asti. Maksasta val-

mistetaan öljyä. P. IS.

Sinihappo ks. S y a a n i v e t y h a p p o.

Sinihaukka ks. Suohaukat.
Siniheinä (Molinia), heinäkäsvisuku. Ainoa

laji, sinivihreä solmuton s. (.1/. caerulea) on
jokseenkin kookas, litteälehtinen heinä, jolla on

ruskea t. sinipunerva. suppea ja harva röyhy ja

korsi tyveltä, ainoan solmun alapuolelta, sipuli-

maisesti turvonnut. Kasvaa melkoisen yleisenä

lihavilla soilla, rannoilla y. m. K. L.

Sinijuuri (Mercurialis), pieniä Euphorbitict <r-

heimon ruohoja, joilla on mitättömänväriset ja

-kokoiset. 1-neuvoiset kukat ja vastakkaiset leh-

det. Meillä _ lajia, joista m o n i v u o t i n e n s.

' 1/. perennis) on harvinainen lehtnruoho Etelä-

Suomessa. K. /..

Sinijäljennös 1. s i n i k o p i o. valonaralle pa-

perille otettu rakennuspiirustusten y. m. s. jäl-

jenne.-; knttuintti valokuvanegatiivin välitystä

Valonarka paperi asetetaan jäljennöskehykseen

välittömästi piirustuksen alle ja asetetaan valoon.

Valonarkana valmisteena käytetään rautasuoloja.

sillä orgaaniset rautaoksidisuolat pelkistyvät va-

lon kohtaamilta paikoilta rautaoksidulisuoloiksi.

Tavallisimmin s:issä on valkeat viivat sinisellä

pohjalla.

Sinikopio ks. Sini-
jäljennös.

Sinilatva (Polemo-

iniaii i. Poh moniacieee-hei-

moon kuuluva kasvisuku.

Keskikokoisia ruohoja,

joilla on jokseenkin suu-

ret, kauniit, siniset t. val-

keat, ratasmaisel t. kello-

maiset kukat ja parilius-

kaisel lehdet. T a v a 1-

1 i n e n s. (P. cceruleum ),

joka kasvaa harvinaisena
Lehtoruohona Etelä- ja

Ke>ki-Suomessa ja jok-

seenkin usein villivtv- ._, „ . „. ., .

... ..,.. • .

'. (S.H.) Sinilatva.
neena niityillä, on ylei-

nen koristekasvi puutarhoissa. A". L.

Sinilevät, sinivihreät levät, jako-
levät (Cyanophyceoe, Schizophyrcce), hyvin al-

haisella kannalla olevia leväkasveja, joko 1-solui-

sia muotoja, jotka elävät yksittäin t. hyytelön yh-
teenliittämissä yhteiskunnissa, t. varsinkin moni-
soluisia. haarattomina t. haaraisina (valehaarau-

tuminen useilla) rihmoina kasvavia muotoja, jotka

nekin tav. ovat määrätynmuotoisissa limakkoisissa

yhteiskunnissa. Soluissa on seinää verhoava väri-

hiukkanen, jossa on. paitsi lehtivihreää, myös
sinivihreää p h y k o cy a n-ainetta. Yhteyttämis-
tulos on glykogeenia. Solun väritön keskiosa,

..keskihiukkanen", on selitetty joko tumaksi t.

alkulimaksi, jossa tuma vielä ei ole erilaistunut.

Soluseinä, joka on pektiiniä t. kitiiniä muis-
tuttavaa ainetta, on ulko-osissaan tav. Hinautu-

nut (limatuppi), usein värikäs ja aiheuttava hyy-
telöyhteiskuntien synnyn. Useilla rihiuamaisilla

s:llä on paikoitellen tavallisten solujen välissä

muodoltaan, väriltään ja kooltaan erilaisia, jako-

(S.H.) 1 Chroococcus, 2 Gktoeapsa, 3 Nostoc, * Chama*-
siphon, ö Rivularia, 6 Anabaena, 7 Plectonema, 8 Spirulina.

9 Lyngbya; sp itiö, h heterocysti.
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kyvyttömiä erilaissoluja, heterocys-
t e j ä, joiden tehtävä on tuntematon. S. lisään-

tyvät vain suvuttomasti, 1-soluiset solujen jakau-

tumisen ja irroittumisen kautta, useampisoluiset

irroittautuvien, uusiksi yksilöiksi kasvavien
ribmapalasten, n. s. jakorikmojen 1. h o r-

mogonioiden avulla. Paksuseinäiset, toisia

soluja tav. suuremmat leposolut, itiöt, ovat

myös yleisiä varsinkin rihmamaisilla s:llä. Par-
veilusolumuodostus puuttuu. Useilla rihmamaisilla
lajeilla (Oscillatoria y. m.) on ryömivä liikkumis-

kyky, samoin ovat hormogoniot liikkuvia. Liik-

keen aikaansaava voima on tuntematon; väre-

karvoja ei ole. S:llä on paljon yhtäläisyyksiä
bakteerien kanssa ja ne yhdistetään nykyisin
näiden kanssa samaksi luokaksi, Schizophyta.
S:iä on lukuisia lajeja ympäri maapalloa, eten-

kin makeassa vedessä, kostealla maalla t. kivillä,

sammalien seassa j. n. e. Usein ne ovat ensi-

mäisiä eliöitä paljastetulla maaperällä. Plankto-
nissa ne ovat usein runsaita; vedenkukan (ks. t.)

aiheuttavat .tav. s. Pilaantuneissa vesissä on s:iä

tav. runsaasti. Kuumissa lähteissä niitä sama-
ten on ja ne aikaansaavat tuffi-, sinteri- y. m.
muodostusta. Monet ovat jäkäläin gonidioina t.

elävät korkeampien kasvien sisässä. — Yksi-
soluiset muodot {Chroococcus, Aphanocapsa, Glceo-

capsa y. m.) kuuluvat Chroococcacece-heimoon.
Kihmamaisia s:iä on useita heimoja. Sukuja mai-
nittakoon : Oscillatoria (haarattomia, liikkumis-

kykyisiä rihmoja), Phormidium, Nostoc (helmi-

nauhamaisten solurivien muodostamia, tav. pallo-

maisia kolonioja, eräs laji luumunkokoinen)

,

Anabcena, Aphanizomenon, Scytonema, Stigonema,
Kivularia y. m. A". L.

Sinililja (Scilla), lajirikas Liliacece-heimon
suku, keväällä kukkivia, tav. kapealehtisiä van-
han maailman aroseutujen sipulikasveja, joilla

on tav. siniset kukat tertuissa vanan latvassa.

Useita lajeja viljellään siroina koristekasveina
ruukuissa t. puutarhoissa, meillä usein 15-25 cm
korkeata 8. sibiricaa., jolla on nuokkuvat, tähti-

mäisen kellomaiset kukat ja leveän tasasoukat
lehdet. K. L.

Sininauha (engl. Bluc ribbon). 1. Kansain-
välinen raittiusjärjestö. S. -liike syntyi Amerii-
kassa 1877 irl. siirtolaisen Francis Murphy'n
aloitteesta. Se rajoittui alussa siihen, että pan-
tiin toimeen agitatsionikokouksia, joissa kuuli-

joita koetettiin saada antamaan ehdottoman rait-

tiuden lupaus, mikä tapahtui siten, että asian-
omainen pani allekirjoituksensa korttiin, joka
sisälsi lupaustekstin, ja otti puvussa käyttääk-
sensä pientä sinistä nauhaa. S:n kantajat saat-

toivat kuulua eri raittiusyhdistyksiin. Vasta
myöhemmin perustettiin varsinaisia s.-yhdistyk-
siä. Ameriikasta s. -liike levisi muihinkin mai-
hin, varsinkin Isoon-Britanniaan ja Skandinaa-
vian maihin. Keski-Euroopassa sitä vastaa s i n i-

r i s t i 1 i i k e ks. Siniristi.
2. S.-nimitystä käytetään myös ruots. sera-

fiimitähdistöstä. J. F.

Sininen luola (it. Grotta azzurra), matkailu-
paikka Italiassa Capri'n saaren pohjoisrannalla,
50 m pitkä, 30 m leveä, 6-9 m korkea, pohja
15 m syvyydeltä veden peitossa, on saanut ni-

mensä vedenalaisen aukon kautta tunkeutuvan
valon aiheuttamasta sinisestä valaistuksesta. Luo-
laan päästään veneillä 1 1

/s m leveästä ja sa-

44. VIII. Painettu '/„ lfi.

mankorkuisesta aukosta. Takaseinällä vuoto-
kiviä. — Luola keksittiin 1826.

Sininärhi (Coracias garricla), s:ien sukuun ja
heimoon (Coraciidte) kuuluva kirskulintu. Hei-
moon kuuluu variksen
kaltaisia lintuja, joille on
ominaista tyveen saakka
erilliset varpaat ja vahva,
suora, vähän päätä ly-

hyempi nokka. Sieraimet
ovat paljaat. S. on hei-

mon ainoa edustaja maas-
samme. Se on tavattu
useita kertoja siellä täällä

Etelä- ja Keski-Suomessa
ja Pohjois-Suomessakin
Iissä ja Simossa asti.

(SH) Sinin <lrhi -

Kaakkois-Suomessa on lintu pari kertaa tavattu
pesivänä. Närhen kokoinen, lyhytjalkainen lintu.

Väritys on erittäin silmiin pistävää, sinistä,

punaruskeaa ja mustaa. Saalista, suurempia hyön-
teisiä, ilmasta pyydystäessään lintu on vilkas ja
sukkela, mutta muuten se voi istua pitkät ajat
samassa paikassa, kivellä, aidalla t. m. s. paikalla.
Ollen luonteeltaan torainen, se esiintyy etupäässä
yksikseen. E. M-o.

Siniparta ks. Blaubar t.

Sinipuu, e a m p e e h e-p u u. ka m p e t s e-

p u u, on tummanpunaista t. violetinmustaa t.

-ruskeaa, raskasta sydänpuuta Keski-Ameriikassa
ja sen lähitienoilla kasvavasta, 10-12 m korkeasta,
hernekukkaisiin kuuluvasta puusta, Hcematoxylon
cxnnpecliianum, jolla on tasapariset lehdet ja kel-

taiset kukat. S: ta, joka sisältää hematoksyliinia
(ks. t.), kaupitaan suurin määrin joko suurina
kappaleina t. hienonnettuna ja käytetään kiin-
teän t. siirappimaisen ekstraktin muodossa puu-
villan, villan, silkin ja nahkan tummissa vär-
jäyksissä etupäässä muiden väriaineiden ohella.

S:ta käytetään myös kirjoitusmusteen valmista-
miseen, hienoihin puusepäntöihin v. m. K. L.

Sinirautamaa ks. Vivianiitti.
Sinirintasatakieli ks. Satakielet.
Siniristi, raittiusjärjestö, joka on levinnyt

varsinkin Sveitsissä; sen perusti 1S77 kiikku-
herra Eochat Genevessä. S. -liikkeellä on sama-
ten kuin sitä vastaavalla sininauhaliikkeella
uskonnollinen sävy. vrt. Sininauha. J. F.

Sinisiipi ks. L y c se n a.

Sinisimpukka (Mytilus edulis), 3-8 cm pitkä
merisimpukka ; kuoret toiseen päähän suippene-
vat, mustansiniset. Tavataan melkein kaikissa
Euroopan merissä usein hyvin suurin joukoin
paaluihin, kiviin, merileviin y. m. byssus-
rihmoilla kiinnittyneinä. Meidän merenrannikoil-
lamme sen tapaa etenkin rakkoleväpensaissa ja
se näyttää vaativan jotenkin yhtä suolaista vettä

kuin tämä. S. on syötävä ja monin paikoin Keski-
ja Etelä-Euroopan rannikoilla (esim. Kielin, La
Rochellen, Venetsian luona) harjoitetaan sen pyy-
dystystä ja myös viljelystä suuressa määrin.
Kuva ks. S i m p u k a t. /. V-8.

Sinisorsa I. h e i n ä s o r s a (Arias boschas),

huomattavin sorsalintumme, tavataan pesivänä

vanhan ja uuden maailman pohjoisosissa, aina

Pohjois-Afrikkaan saakka. Suomessa se on Etelä-

Suomesta melkein Lappiin saakka yleisin sorsa-

Iajimme. Lapissa on lintu jo harvalukuinen, puut-
tuen kaikkein polijoisiminista osista. Sen tuntee
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(S.H.) Sinisorsa,
puvussa

1 koiras
2 naaras.

kevät-

parhaiten teräksensinisestä siipipeilistä (siitä

nimikin) ja kellanpunaisista koivista (,,puna-

jalkasorsa"). Koi-
ras eroaa, kuten
useimmilla muil-

lakin sälönokkai-

silla, kevätpuvus-
saan naaraasta.

Pää ja kaula ovat
kiiltävänvihreät,

kaulassa valkoi-

nen sepel, kupu,
eturinta ja selkä

ruskeat, alapuoli

ja sivut harteille

saakka vaaleat,

hienosti harmaan-
kirjavat, ylä- ja

alaperä mustat.

Muutamat yläpei

tinhöyhenien kär-

jet ovat ylös-

päin käyristyneet.

Naaras, jota koi-

ras kesäpuvussaan
muistuttaa, on rus-

kean ja karmaan-
kupu ja eturinta punaruskea ; alta vaa-

S. asuu mieluimmin pitkäheinäisillä.

ruovikkoa tai pensaikkoa kasvavilla

ra u noilla. Ravintonsa, etupäässä vesikas-

veja, hyönteisiä ja pieniä nilviäisiä, s. hankkii

matalassa vedessä pohjaan kurottamalla (puoli-

sukeltaja). Tulonsa jälkeen, tav. huhtikuun puoli-

viilissä, s. aloittaa pian pesimisen. Pesä on useim-

miten kaukana vedestä, vieläpä kuivalla mänty-

kankaalla. Munat, 10-14. ovat vaaleanharmaan-

vihreäl ja hautomisen aikana harmaan untuva-

kehän ympäröimät. Suuriin parviin keräänty-

neinä s :t viipyvät meillä myöhäiseen syksyyn

;

poikkeustapauksessa jotkut yksityiset talvehti-

vatkin. Liliansa vuoksi metsästetään s:aa ylei-

sesti, ollen tässä suhteessa huomattavin sälö

nokkainen. Rauhoituksesta k.s. Sorsat. —
S:sta polveutuu tavallinen ankka.

/•;. M-o.

Sinitauti (syanoosi) ei ole mikään erikoinen

tauti, vaan merkki siitä, että verenkierto on

siinä määrin häiriintynyt, että iho ja varsinkin

huulet sekä yleensä limakalvot, mutta vaikeani

missä tapauksissa myöskin kädet ja jalat saavat

laskhnoveren sinertävän tumman värin. S. esiin-

tyy tunnuksellisena oireena muutamissa pahoissa

sydänvioissa ja keuhkosairauksissa sekä ilmenee

myöskin esim. kolerassa y. m. taudeissa vähää
ennen kuolemaa. M. 0-B.

Sinitiainen ks. Tiaiset.
Sillivalas 1. jättiläis v a las < Bala nop-

terä Sibbaldii), n. 25-30 m pitkä uurteisvalas,

maapallon nykyisistä eläimistä pisin (suurin

paino lienee jotenkin sama kuin Grönlannin va-

kirjava,

leampi.

kaislaa.

vesien

(S H.) Sillivalas.

laan, n. 150,000 kg), vastasyntynyt poikanenkin
on 7-8 m pitkä. Ruumis on verraten hoikka,

selkäevä pieni. Väri harmaansininen, sivuilla ja

alla harvassa valkeita pilkkuja. Tavataan Poh-

jois-Atlantissa ja Pohjois-Jäämeressä, tekee usein

pitkiä vaelluksia. Ravintona ovat yksinomaan
pelagiset äyriäiset y. m. pikku eläimet. S:ta

kuten muitakin uurteisvalaita pyydystetään in-

nokkaasti. /. V-8.

Sinivalvatti (Mulgedium), kookkaita mykerö-
kukkaisia ruohoja, joilla on siniset kukat. Meillä

2 lajia, joista suikealehtinen siperialainen
s. (M. sihiricum) kasvaa jokseenkin harvinaisena

kosteilla paikoin, etenkin rannoilla, yleisimmin
pohjoisessa, ei maamme lounaisosissa. K. L.

Sinivihreät levät ks. Sinilevät.
Sinivuokko k s. A n e m o n e.

Siniäinen, nuori tahi, useissa Suomen järvi-

vesissä, pienikasvuinen kuore.

Sinkilä, rautakynsi 1. hirsihaka (ks. t.)
;
myös-

kin johtoja ja putkia pitelevä, niiden yli taivu-

tettu ja päistään kiinnitetty tav. metallista tehty

kiinnitin. Po Po.
Sinkitseminen ks. Sinkkipäällystys.
Sinkki, metalli, kem. alkuaine, merkki Zn, at.-

p. 65.37. S. ei esiinny luonnossa pelkkänä. Sen
tärkeimmät malmit ovat s.-välke, sulfidi (ZnS),

joka puhtaana sisältää 07% :iin saakka s:iä. li-

säksi 12% :iin saakka rautaa ja joskus pienen

määriin kadmiumia; g a 1 m e j a, karhonaatti

(ZnCOs) (52% s:iä); piigalmeja, vedenpitoi-

nen silikaatti (H 2Zn2Si05 ) (54,2% s:iäi: puna-
si n k k i m a 1 m i, mangaanin- ja raudansekaista

sinkkioksidia (72-80% s :iä)
;
frankliniitti,

sinkkimangaanirautaoksidi ((ZnMn)O.Fe2 3 ) (21%
s:iä). S :n valmistuksessa pasutetaan malmi ok-

sidiksi, joka voidaan helposti pelkistää metalliksi

hiilen avulla. Metallinen s. puhdistetaan tislaa-

malla rautaisiin astioihin. Näihin kokoontuu
ensin hienoa harmaata s.-tomua 1. s.-savua.
mikä on s:n ja s.-oksidin sekoitusta. Jos malmi
sisältää kadmiumia, on s.-savu ensin ruskeata.

S:n valmistuksessa käytetään myöskin elektro-

kem iällisiä menet 1 elytapi »ja.

Kaupassa oleva s. sisältää tavallisesti vähän
rautaa ja lyijyä, jotka suuremmissa määrin teke-

vät sen hauraaksi. Puhdas s. on tavallisessa

lämpömäärässä jokseenkin sitkeätä. 100°-150° tie-

noilla se on helposti laottavaa ja valssattavaa.

Kuumennettuna yli 200° s. muuttuu jälleen niin

hauraaksi, että sitii voi survoa jauhoksi. Sula-

mispiste on 410°, kiehumapiste 929°. Sulatetun

s:n ominaispaino on 6,«, taotun tai valssatun 7. is.

Ilmassa 500°:een kuumennettuna s. palaa siner-

tävän valkealla liekillä valkeiksi keveiksi s.-ok-

sidihiutaleiksi. S. säilyttää kuivassa ilmassa kirk-

kaan valkean värinsä; kosteassa sen pinnan
peittää ohut himmeä kerros s. -oksidia tai

emäksistä s.-karbonaattia, joka suojelee metal

Iin enemmiltä muutoksilta. S. on siten ulkoilmas-

sakin hyvin kestävää. S. esiintyy kemiallisissa

yhdistyksissä kahdenarvoisena ja useimmiten
elektropositiivisena, mutta vahvoihin emäksiin

nähden myöskin elektronegatiivisena s. o. happoa

muodostavana alkuaineena (ks. Sinkki-
happo).

S:iä käytetään peltinä katon kattamiseen, as

tioiden valmistukseen, lejeerinkeihin (ks. Mes-
sinki. Pronssi), siihköparisloihin (Danieliin
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elementti), raudan galvanoimiseen (ks. G a 1 v a-

noplastiikka), vedyn valmistukseen sekä

useihin s. -suoloihin.

S. oli jo vanhalla ajalla tunnettu satunnaisena

sivutuloksena lyijyn ja tinan valmistuksessa,

vaikkakaan s:iä itseään ei osattu sen malmeista
erottaa. Nimi johtuu saks. sanasta Zinke
(= kärki, väkä) ja tarkoittaa s:n teräväkärkisiä

kidemuotoja. Ensimäinen s. tuli Eurooppaan Kii-

nasta ja sillä oli silloin nimi s p i a u t e r. Vasta
1700-luvun keskivaiheilla opittiin Englannissa
valmistamaan s:iä malmeistaan. S:n päätuo-

tantopaikkoja ovat Sleesia Saksassa ja New Jer-

sey Pohj.-Ameriikassa. Koko tuotanto v. 1912 oli

891,000 tonnia. E. M-nen.
Sinkkihappo. Kun sinkkisuola- (esim. sinkki-

sulfaatti-)liuokseen kaadetaan vahvaa emästä, esim.

natronlipeää, syntyy valkea höytelöinen sakka
sinkkihydroksidia (Zn(OH) 2 ). Kun nat-

ronlipeää yhä lisätään, liukenee sakka, jolloin

syntyy natrium sinkaattia (NaoZnC^) , s. o.

s:n (H2ZnOs) natriumsuolaa. S. on sama yhdis-

tys kuin sinkkihydroksidi. Se suhtautuu väke-

viin happoihin kuten emäs, väkeviin emäksiin
kuten happo. Sinkillä on siten amfoterinen
luonne. E. M-nen.
Sinkkiharmaa = sinkkitomu (ks.

Sinkki).
Sinkkikelta, emäksistä sinkkikromaattia. Vaa-

leankeltainen, valossa pysyvä ja ainoastaan vähän
myrkyllinen väriaine. Käytetään maalarin- ja

tapettivärinä, myöskin karttuunivärjäyksessä. Liu-

kenee ammoniakkiin.
Sinkkikloridi (buiyrum zinci). S:ia valmis-

tetaan liuottamalla sinkkiä tai sinkkioksidia

suolahappoon ja haihduttamalla liuos kuiviin. Se
on vedettömänä valkeata, läpikuultavaa ainetta,

om.-p. 2,75, sulamispiste 250° ja kiehumapiste
730°. S. on erittäin hygroskooppista, s. o. se

imee itseensä halukkaasti vettä tai tullessaan

orgaanisten aineiden yhteyteen ottaa näistä veden
aineosat vedyn ja hapen. Siten se hiillyttää

«sim. puun kuten väkevä rikkihappo. Samoista
syistä s. tappaa kaikki mikro-organismit. S :ia

käytetään kemiallisessa teollisuudessa vettä pois-

tavana aineena, desinfisioimis-, konserveeraus- ja

syövytysaineena. Puuesineitä, esim. ratapölkkyjä,

joita tahdotaan estää mätänemästä, kyllästytetään
s.-liuoksella. E. M-nen.
Sinkkikukka 1. hydrosinkiitti, emäksi-

nen sinkkikarbonaatti. jota tavataan muuttumis-
tuloksena kaikenlaisissa sinkkimalmilöydöksissä.

P. E.

Sinkkilejeeringit ks M e s s i n k i, P r o n s s i,

[) u s i h o p e a.

Sinkkioksidi, ZnO, valkeaa kevyttä ja löyhää
jauhoa, jota saadaan polttamalla sinkkiä ilmassa,

tai hehkuttamalla sinkin emäksistä karbonaat-
tia. S. muuttuu kuumennettaessa keltaiseksi, jääh-

dyttyään takaisin valkeaksi (ks. Sinkkival-
k o i n e n). E. M-nen.

Sinkkipasta, ihotauteihin käytetty valkoinen
sekoitus, jossa Suomen farmakopean mukaan on
25% sinkkioksidia ja sitäpaitsi tärkkelystä ja

paraffiinisalvaa. S. S.

Sinkkipäällystys, metallin päällystäminen
sinkillä. Varsinkin

. rautaesineet päällystetään

usein sinkillä, jottei rauta ruostuisi. Tätä estä

mään käytetään usein myös tinapäällystystii.

joka itsessään on kestävämpi kuin s. Mutta pääl-

lystyksen täytyy siinä tapauksessa olla eheä, sillä

muuten ruostuu rauta paljaalta kohdaltaan vielä

nopeammin kuin ilman päällystystä. S. sen-

sijaan estää raudan ruostumisen siinäkin tapauk-
sessa, että metallin pinta ei sillä ole täydelleen

peitetty. Tämä on selitettävissä raudan, tinan
ja sinkin asemista jännitysjaksossa (ks. G a 1 v a-

nismi), ja senvuoksi käytetään sinkkiä yleir

simmin raudan päällystämiseksi, jotenka galva-

noidulla raudalla ymmärretäänkin sinkillä pääl-

lystettyä rautaa. Aiemmin upotettiin sinkillä

päällystettävä rautaesine sulaksi kuumennettuun
sinkkiin, jolloinka se peittyi sinkkikerroksella.
Liika sinkki poistettiin puristamalla valssirullien

välissä tai hehkuttamalla hiilijauheessa, kunnes
liika sinkki suli pois. Erinäisten epäkohtien
vuoksi on tästä menettelytavasta viime aikoina
luovuttu ja s. suoritetaan nykyisin galvaanisesti
(ks. Galvanoplastiikka). Elektrolyyttinä
käytetään tällöin lievästi hapanta sinkkisulfaatti-

liuosta. S. K-i.

Sinkkiryhmä, kem. alkuaineiden periodisen
järjestelmän (ks. t.) ryhmän II alaryhmä B,

johon kuuluvat sinkki, kadmiumi ja elohopea.

Sinkkisalva, ihotauteihin käytetty sinkki-

oksidia sisältävä valkoinen salva. Suomen farma-
kopean s. sisältää sinkkioksidia 10%. 8. S.

Sinkkisavu ks. Sinkki.
Sinkkisilikaatti. Luonnossa esiintyy kiven-

näisinä useampia s :eja, jotka kaikki ovat tär-

keitä sinkkimalmeja. Piigalmeja on veden-
pitoista s:ia (rI 2Zn2Si0 5 ) (54,2% sinkkiä).

Kiteytyy rombisesti. Läpinäkyvä, väritön, keller-

tävä, vihreä. Kovuus 5, om.-p. 3,s-3,5. Wille-
m i i 1 1 i on sinkkiortosilikaattia (Zn 2Si04 ) (58 %
sinkkiä), kiteytyy romboedrisesti. Väritön, kel-

lertävä, ruskea, läpinäkyvä, läpikuultava. Kovuus
5,5, om.-p. 4,02-4,18. Troostiitti on sinkki-

mangaaniortosilikaattia (ZnMn) 2Si04 (48-55 %
sinkkiä). Kiteytyy kuten edellinenkin. Valkea,
keltainen, vihertävä, läpikuultava. Kovuus 6,

om.-p. 3,89-4,29. — S. tarkoittaa myöskin vesi-

lasin ja sinkkioksidin sekoitusta, jota käytetään
maalausvärinä.

Sinkkisulfaatti (ZnS0.4 ). Kiteytyy liuoksesta

värittöminä rombisina kiteinä, jotka sisältävät

7 molekylia kidevettä (ZnS04+ 7H 20). Tämä
s i n k k i v i h t r i 1 1 i 1. valkea v i h t r i 1 1 i

on isomorfinen (oikeastaan isodimorfinen) kat-

kerasuolan (MgS04-f-7H 20) ja rautavihtrillin

(FeS04+7H20) kanssa. Sinkkivihtrilli esiintyy

kaivoksissa goslariitti nimisenä kivennäi-

senä. S. saattaa sisältää myöskin 6, 5, 2 ja
1 molekylin kidevettä. Liukenee helposti veteen.

Käytetään värjäysteollisuiulessa, lääkeaineena,.

Danieliin sähköparissa sekit varsinkin galvanoi-

misessa (ks. Galvanoplastiikka).
/.'. M-nen.

Sinkkisulfidi saostuu valkeana liinaisena sak-

kana, kun johdetaan rikkivetyä sinkkisuolojern

liuoksiin. Saostuminen on täydellinen alkali-

sessa sekä neutraalissa ja hieman happamessa-
kin liuoksessa, jos siilien on lisätty alkaliasetaat-

tia. S. esiintyy luonnossa kahtena eri kivennäi-

senä : reguläärisenä sinkki v ii 1 k k e e n ä ja

heksagonisena wu r t si itt in a. Edellinen on,

yleinen ja tärkeä sinkkimaJmi, jälkimäinen har-

vinaisempi. E. M-nen.
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Sinkkisälpä 1. s m i t h s o n i i 1 1 i 1. jalo-
g a 1 m e j a, sinkkikarbonaatti, isomorfinen kalkki-

sälvän ja muiden romboedristen karbonaattien

kanssa. S. on väritön ja kiteisinä massoina tus-

kin huomiota herättävä aiue, mutta kumminkin
kaikilta arvokkain sinkkimalmi. Sitä tavataan
kalkkikiven ja dolomiitin yhteydessä. Tunnetuim-
pia Löytöpaikkoja ovat Altenberg Aachenin lähellä,

Brilon VVestfalenissa, Tarnowitz Sleesiassä, Kaihi

Kärntenissä. Wiesloeh Badenissa. Iglesias Sardi-

niassa ja Santander Espanjassa. Suomessa ei

s :ää ole tavattu. P. E.

Sinkkitomu ks. Sinkki.
Sinkkituhka ks. S i n k k i o k s i tl i.

Sinkkivalkoinen. sinkkioksidia (ZnO). Taval-

linen valkea maalarinväri. Valmistetaan sinkki-

malmista (sinkkivälkkeestä)
s

joka ensin hapete-

taan oksidiksi, pelkistetään hiilellä metalliksi ja

poltetaan uudelleen oksidiksi. Vasta täten saatua

valkeaa, löyhää jauhoa voi käyttää värin val-

mistukseen. S. on pysyvä, se ei mustu kuten
lyi jyvalkoinen. koska sinkkisulfidi on valkea.

mutta se ei peitä yhtä hyvin kuin lyijyvalkoinen.
Sinkkivihreä, sekoitus siukkikeltaa ja ber-

liininsiiiistä. Pysyvä öljy- ja vesiväri. Tapetti-

väri.

Sinkkivihtrilli ks. Sinkkisulfaatti.
Sinkkivälke ks. S f a 1 e r i i 1 1 i.

Sinkografia (kreik. graphein = piirtää)
,

graa-

fillinen menetelmä kivipainolaattojen korvaami-
seksi sinkkilevyillä, joita painolaatoiksi valmis-

tettaessa käsitellään erinäisillä hapoilla tai suo-

loilla samantapaisesti kuin kivilaatan pintaa.
ks. Kivipaino.

Sinkoniini (cinchoniini, k i n k o n i i n i),

kiinakuoressa tavattu alkaloidi, muodostaa veteen
vaikeasti liukenevia, värittömiä kiteitä, jotka

maistuvat hyvin karvailta; vaikuttaa samoin kuin
kiniini, vaikka heikommin.
Sinkotypia (kreik. typos = jäljennös), graafil-

linen menetelmä, jossa painaminen tapahtuu
hapoilla syövytetyistä sinkkisistä kohopainolaa-
toista. Tärkeimmät ja yleisimmin käytetyt lajit

s :iaa ovat fototypia ja autotypia
(ks. n.).

Sinningia speciosa, Brasiliasta kotoisin oleva.

Gesneriaceas-heimooji kuuluva, mukulallinen, hyvin
monimuotoisena, (lloxinia nimisenä viljelty suuri-

kukkainen ja -lehtinen ruohomainen huonekasvi.
vrt. G luxini a. K. L.

Sinologi (vrt. Sinä), kiinan kielen ja kir-

jallisuuden tuntija ja tutkija.

Sinope /-öpej, muinaisajalta Paphlagonian huo-

mattavin kaupunki, sijaitsi Mustanmeren etelä-

rannan keskikohdalla, mereen pistäytyvän niemen
kannaksella. S., alkuaan kappadokialainen asu-

tus, sai varsinaisen merkityksensä v:sta630e. Kr.

lähtien, jolloin miletolaiset sinne perustivat siirto-

kunnan. Tämä paisui aikaa voittaen erittäin mah-
tavaksi kauppakaupungiksi, josta käsin peruste!

tiin suuri joukko siirtoloita pitkin Mustanmeren
rannikkoa. V. 440 e. Kr. Ateenasta lähetettiin

kierukkoja S:een. V:n 375 e. Kr. jälkeen S:n
valloitti persialainen sotapäällikkö Datames,
183 e. 1\ r. taas Pontoksen kuningas Pharnakes,
josta alkaen se pysyi Pontoksen kuninkaiden
asuinpaikkana, kunnes sen valtasi Lucullus

(72 e. Kim. V:sta 45 e. Kr. S. oli roomalainen
kolonia. Vanhalla ajalla tunnetuin S :sta kotoi-

sin oleva henkilö oli kyynikko Diogenes. — Myö-
hemmin S. kuului Itä-Rooman keisarikuntaan,
mutta Liitettiin 1204 Trapezuntin keisarikuntaan,

jolta sen jo 1214 valloittivat seldzukit. V. 1461

sen valloitti Muhammed IT. — S:ii paikalla on
nykyään Kasi a munin vilajeettiin kuuluva Sinob,

samannimisen sandzakin pääkaupunki, n. 10,000 as.

S:n edustalla hävitti venäläinen vara-amiraali
Nahimov turkkilaisen laivaston 30 p. marrask.
1853. [Streuber, ,,S." (1855), Robinson, ,,Ancient

S." (1906).] E. R-n.

Sinoperi i kreik. kinna'bari), kauneudestaan
kuulu punainen maaliväri. Espanjasta, Kiinasta,

Meksikosta \. m. maista, varsinkin Kaliforniasta,

tuodaan s:ia kauppaan hienoksi jauhettuna luon-

nontuotteena suuret määrät. Enin osa s.-väriä, jota

kutetim maalina, kirjelakan \ inn i. saippucihin

y. m., valmistetaan kuitenkin keinotekoisesti s:n

aineosista, rikistä ja elohopeasta. Keinotekoisella

s :11a on tuntuvasti kellertävämpi punainen väri

kuin luonnontuotteella. Tunnetuimpia näistä on
vermillon ja kiinanpuna, joista viimemainittua

- Kiinassa valmistettua — pidetään erittäin

arvokkaana maalivärinä. Kun s. lämmön vaiku-

tuksesta härmistyy (sublimoituu) , voi siinä esiin-

tyvät kivennäisväärennykset helposti saada sel-

.ville, jos sitä kuumentaa. Tällöin nämä jäävät
jauheena jäljelle s:n haihtuessa. Kivihiiliterva-

värin lisäkkeet taas mustuvat, kun s:ia kuu-
mennetaan. S :11a on taipumusta mustua maalauk-
sissa. S. -maalin myrkyllisyydestä ollaan eri

mieltä. V. V.

Sinoperivihreä, sekoitus kromikeltaista ja

berliininsinistä, johon on lisätty hienoksi jau-

hettua raskassälpää, savea tai kipsiä. S. on pysyvä
ja hyvin peittävä öljyväri. Sinoperin kanssa ei

s :llä ole mitään yhteyttä.

Sinteri ks. S i n 1 1 e r i.

Sinto ks. Japanin uskonnot.
sintolaisuus ks. Japanin uskonnot.
Sintrata (saks. Sinter = vuoto- 1. tippukivi).

1. Siivilöityä läpi. — 2. Kutistua kokoon, esiin,

poltettaessa valettuja saviastioita astia sintraa

jonkun verran pienemmäksi.
Sintsi (ven. sentsy), porstua (Raja- ja Venäjän

Karjalassa).

Sintsiang (myös Sinkiang, Hsinkiang), maa-
kunta Länsi-Kiinassa, ulkopuolella Kiinan var-

sinaisia 18 maakuntaa, vastaa suunnilleen Itä-

Turkestania (ks. t.), johon lisäksi on liitetty

Gobin (ks. t.) läntisin ja Dzungarian (ks. t.)

eteläinen osa sekä suurin osa Itä-Turkestania ete-

lässä rajoittavasta Altyntagista; n. 1.426,000

km-, 1,768.560 as. (1910)', kirgiisejä, kalmukkeja,
persialaisia, kiinalaisia y. m. Karjanhoito pää-

elinkeino. Pääkaupunki Urumtsi.
Sintteri, vesiliuoksista erkaantuneet kivennäis-

aineet, jotka ovat muodostuneet kiinteäksi kuo-

reksi maan. kivien ja puiden y. m. pinnalle tai

tippukivipylväiksi luoliin. Edellisen laatuista

s:iä muodostuu etupäässä kuumien lähteiden ja

geysirien ympärille. Se on joko piihappoa (pii-

si ntteri, ks. t.) tai kalsiumkarbonaattia
(k a 1 k k i s i n t t e r i. ks. t.). P. E.

Sint, ut sunt. aut non sint dat.). ..olkoot

Sellaisina kuin ovat tai olkoot olematta": paavi

Siemens XIY:n jesuiitoista antama lausunto.

Sinus (lat. sinus = lahti), lyh. s i n. Suora-
kulmaisessa kolmiossa on terävän kulman vas-
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täisen kateetin ja hypotenuusan suhde tämän
kulman s. Jos piirretään ympyrä, missä tämä
terävä kulma on sentrikulmana ja hypotenuusa
säteenä, on mainittu suhde myös sentrikulman
vastaisen kaaren s. Kaaren voidaan ajatella kas-

vavan 0° :sta 360° :een, ja sillä välin vaihtelee

s:n arvo, niin että se aina pysyy rajojen
-f-

1

ja — 1 välissä (ks. Trigonometria).
Sin 30°= 1

/2; sin 45°= 1
/2 ^T; sin 60° = X

I2VT.— S:n käyttö on kotoisin Intiasta. Arabialaiset

nimittivät sitä dzibaksi, ja kun tämä sana
merkitään arabialaisessa kirjoituksessa samalla
tavalla kuin d z a i b - lahti, niin saatiin tästä

kääntämällä latinaksi nimitys s. U. S:n.

Anat. Monenlaisista onteloista ja laajennuk-

sista käytetty nimitys, esim. nenäontelon yhtey-

dessä olevat s. frontalis otsaluussa, s. maxillaris

yläleuanluussa j. n. e., s. venosus, laskimolaajen-

nus (ks. S y d ä n) y. m.
Sinusbussoli (Int. sinus, ks. t., ja ransk.

boussole = kompassi) ks. Galvanometri.
Sinusoidi (ks. Sinus), käyrä, jonka yhtälö

on y = sin x. S. leikkaa abskissa-akselin äärettö-

män monessa pisteessä.

Sinustromboosi, kovan aivokalvon veriviemä-
rissä esiintyvä tukos, jonka muodostaa hyytynyt
veri. S. aiheutuu keskikorvaa kohdanneesta tuleh-

duksesta tai päähän levinneestä ruususta y. m.
pään tulehdusilmiöistä ja vie usein kuolemaan.
Hoito kirurginen.

Sinus versus ks. Trigonometria.
Sion, perintätiedon mukaan lounainen Jeru-

salemin kukkula, todellisuudessa kuitenkin kaak-
koiskulmassa oleva kumpu, jolla m. m. Salo-

mon temppeli sijaitsi, vrt. Jerusalem, palsta

1369.

Sioninkirkko, kristilli s-k a t o 1 i n e n,

amer. lahko, jonka perustaja on skotl. J. A. D o-

\v i e (Dauie). Dowie esiintyi herätyssaarnaajana
ja sairaiden parantajana; siirryttyään Ame-
riikkaan 1888 hän perusti sinne useita ,,juma-
lallisen parannuksen seuroja". Saavutettuaan
Chicagon maailmannäyttelyssä 1893 suuren menes-
tyksen kaupungin läheisyyteen perustamallaan
Sionin tabernaakkelilla ja sairaskodilla hän
järjesti 1896 ,,kristillis-katolisen S:n", noudat-
taen useissa kohden pelastusarmeian muotoja ja

rakensi Chicagon läheisyyteen Sionin kaupungin.
Lääkäreiltä ja apteekkareilta evättiin pääsy;
tupakka, alkoholi ja sianliha kiellettiin. Dowie
julistautui kirkkonsa ensimäiseksi apostoliksi,

mutta erotettiin, kuoli 1907. Lahkolla on sit-

temmin ollut vähäinen menestys.
Sionin virret, heränneiden keskuudessa suo-

sittu virsikokoelma, joka alkuaan on suomennos
herrnhutilaisiin kuuluneen ruots. papin Andreas
Karl E u t s t r ö m in (k. 1772) „Zions sänger"
nimisestä laulukirjasta (223 virttä; ensi kerran
painettu Kööpenhaminassa 1778). Virret suomensi
Elias Lagus (k. 1819) ja ne julkaistiin ensi

kerran painosta 1790 (Tukholmassa). Aikojen
kuluessa niitä on ilmestynyt yli 20 painosta. V.
1883 julkaistuun painokseen liitettiin myös Andr.
Achreniuksen ,,Halullisten sieluin hengelliset lau-

lut " ja ,,Hengellisiä lauluja ". V:n 1893
painos ilmestyi Wilh. Malmivaaran kieliasun puo-
lesta korjaamana valikoimana (siinä myös Aehre-
niuksen ,,Hengellisiä lauluja") ja varustettuna
niillä Pohjois-Savossa ja Pohjanmaalla tunne-

tuilla sävelmillä, joilla näitä virsiä siellä herän-
neiden kesken yleisesti lauletaan.

Sionismi, juutalaisten kesken Euroopassa
1800-luvun loppupuolella syntynyt liike, jonka
päämääränä on Palestiinan uudelleen (juutalai-

silla) asuttaminen ja muodostaminen vähävarais-
ten, sorrettujen juutalaisten turvapaikaksi. Jo
aikaisemmin oli valveutuneissa juutalaisissa he-

rännyt toivo saada esi-isäin maa uudelleen juu-
talaisten haltuun, ja se sai lisää virikettä,

kun paroni E. v. Rothschild tätä tarkoitusta
varten lahjoitti satoihin miljooniin nousevan
omaisuutensa. Järjestelmällisen johdon puute
sai kuitenkin aikaan sen, että juutalaisten
muutto Palestiinaan tapahtui jokseenkin tila-

päisesti, ja Rothschildin miljoonat, ne kun an-
nettiin lahjojen muodossa, vaikuttivat enemmän
pahentavasti kuin yhdistävästi. Uuden vauh-
din tämä liike sai 1897, jolloin lämmin juuta-
laisten asian harrastaja Theodor Herzl (k. 1904)
perusti varsinaisen sionistisen järjestön. S:n
ohjelmaa on sittemmin tarkistettu 11 sionisti-

kongressissa, ja viimeisessä (Wienissä 1913) saa-

tiin poistetuksi kaikki siihenastiset periaatteelli-

set erimielisyydet, jotka olivat vaikeuttaneet jär-

jestelmällistä yhteistoimintaa. Kaikista ponnis-
tuksista huolimatta s. ei ole saanut osakseen niin
paljon ymmärtämystä juutalaisten itsensä puo-
lelta kuin oli toivottu.

Tähän saakka ei Palestiinaan ole asettunut
kuin n. 100,000 siirtolaista, joista suurin osa
elää varsinkin Amer iikasta kertyvistä almuista;
ainoastaan n. 40,000 heistä voidaan pitää to-

della tuottavana kansanaineksena. He ovat kaikki
sionististen aatteiden elähyttämiä ja varmat
niiden lopullisesta voitosta. He elävät osaksi

maan- ja hedelmänviljelijöinä, osaksi tehtaili-

joina, ja kauppiaina. Osuustoiminta on, huoli-

matta turkkilaisen lain tuottamista vaikeuk-
sista, voittanut laajalti alaa heidän keskuudes-
saan. Suhde ympärillä asuviin arabialaisiin on
yleensä hyvä. Kouluja on runsaasti; opetus

niissä on hepreankielinen. Isien kieltä kehite-

tään nykyaikaisten käsitteiden ilmaisuvälineeksi

ja varsinkin nuorison keskuudessa tehdään uh-

rautuvaa sivistystyötä. Yliopistoakin suunnitel-

laan paraillaan. Taloudelliset harrastukset ovat
keskitetyt Jaffassa olevaan Palestiiuatoimistoon
sekä lontoolaisen Jewish colonial trustin Jaf-

faan perustamaan engl.-juut. pankkiyhtiöön,
jolla on haaraosastoja tärkeimmissä Palestiinan

kaupungeissa. Palestiinatoimistolla on käytettä-

vänään rikas kansallisrahasto; ostamalla maata
varsinkin syyrialaisilta maanomistajilta se voi

jakaa sitä nuorille yritteleville uutisasukkaille

helpoilla ehdoilla. Yllämainittu pankki jakeli

1913 lyhytaikaisina lainoina juut. maanviljeli-

jöille, kauppiaille ja tehtailijoille 6.5 milj. mk.
Toistaiseksi on kuitenkin ollut mahdoton ryhtyä
laajempiin taloudellisiin yrityksiin pääasiallisesti

työväen puutteen vuoksi. Enintä osaa kotiseu-

duiltaan muuttavia juutalaisia vetää puoleensa

Ameriikka. joka tarjoaa suurempia ansiomah-
dollisuuksia ja jonka miljoonat juutalaiset kyllä

pitävät huolta uusista tulokkaista. Useimmat
Palestiinaan siirtyvistä tulevatkin aivan varatto-

milta seuduilta slaavilaismaista. Tarvitaan sen-

vuoksi uusi voimakas kansallinen herätys, en-

nenkuin s. voi saavuttaa sen päämäärän, jonka
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hyväksi se työskentelee. [Hecht, ,,Der neue

Jude" (1911).]
'

ff. Ha.
Sionistit, sionismin (ks. t.) kannattajat.

Sioux ks. I) a kota-.
Sioux City [su siti], kauntin pääkaupunki

Yhdysvalloissa, Iowan valtion luoteisosassa. Mis-

sourin vas. rannalla. Big Sioux-joen suussa,

mones radan risteyksessä; 47.828 as. (1910; paljon

ruotsalaisia ja norjalaisia). — Kaupungintalo,

posti. N. .M. K. Y:n rakennus. Useita oppilaitok-

sia. Koomal. -katolisen piispan istuin. — Iowan
valtion tärkein teollisuuskeskus; teollisuuden (teu

rastimoita, konepajoja, tiilitehtaita) valmistus-

arvo 1909 oli 194 milj. mk. — Ensimäinen asutus

S. C:n paikoille syntyi n. 1850. E. E. K.

Sioux Falls [su fölzj. kreivikunnan pääkau-

punki Yhdysvalloissa Etelä-Dakotan valtiossa.

Big Sioux-joen varrella, tärkeässä ratojen risteyk-

sessä: 14,094 as. (1910), valtion suurin kaupunki.
— Paljo oppilaitoksia. Eoomal. -katolisen ja epis-

kopaalisen piispan istuin. — S. F. on valtion

tärkein teollisuuskaupunki (valmistusarvoltaan

15 milj. mk. 1909; tehtaiden käyttövoima saa-

daan Big Siouxin koskista) ja kauppakeskus. —
S. F:n paikalle syntyi ensimäinen vakinainen
asutus 1867.

Sipasang, varsinainen Kiina 1. 18 maakun-
taa, ks. K i i n a.

Siperia (ven. Sibi'rj), Venäjän valtakuntaan
kuuluva Pohjois-Aasia, koko Eurooppaa melkoi-

sesti suurempi, käsittää laajimmassa merkityk-

sessään Pohjois-Jäämereen, Isoon valtamereen. Kii-

nan valtakuntaan. Altailta Uralin vuoriston etelä-

päähän ulottuvaan vedenjakajaan sekä Uralin

vuoristoon rajoittuvan alueen (vastaa suunnilleen

maantieteellistä S: aa, johon kuitenkaan ei aina

lueta Stanovoj-vuoriston itä- ja Uda-lahden etelä-

puolella olevia alueita, Amurin, Rannikkomaa-
kunnan ja Sahalinin provinsseja). Hallinnolli-

sen ja tilastollisen S:n rajat ovat jonkun verran

ahtaammat, kulkien yllämain. vedenjakajan poh-

joispuolella sekä suureksi osaksi myöskin kau-

kana Uralin itäpuolella; näiden rajojen sisäpuo-

linen S. käsittää Toboljskin ja Tomskin kuverne-

mentit. Irkutskin kenraalikuvernöörikuntaan kuu-

luvat Jeniseiskin ja Irkutskin kuvernementit
ynnä Takabaikalin ja Jakutskin provinssit, Amu-
rimnaan kenraalikuvernöörikuntaan kuuluvat
An urin. Kamtsatkan, Rannikkomaakunnan ja

Sahalinin provinssit, yhteensä 12.393.870 km 2 (il-

man sisävesiä' ; Streljbitskijn laskujen muk. kaik-

kiaan 12,518,389 km2
), 9,788,400 as. (arv. 1913),

O.s km 2 :llä. Joissakin tapauksissa S:aan luetaan

Arokenraalikuvernöörikunnan Akmolinskin ja Se-

mipalatinskin provinssit, joiden pohjoisosat kuu-

luvat maant. S:aan. S. jaetaan Länsi-S:aan
ja Itä-S:aan, jotka eroavat toisistaan melkoi-

sesti geologisen rakenteensa, pinnanmuodostuk-
sensa, asutusolojensa, elinkeinojensa ja myöskin
jossain määrin ilmastonsa puolesta. Eri näkö-

kohtia silmälläpitäen raja molempien välillä vaih-

telee; Länsi-S:aan luetaan tav. Obin vesialue

vastaten likipitäen Toboljskin ja Tomskin ku-

vernementteja; Itä-S. on silloin pinta alaltaan

Länsi-S:aa kolme kertaa suurempi. Joskus jäl-

kimäiseen luetaan myöskin Jenisein vesialue.

Rannikot. Pohjois-Jäämeren rannikko on
laakeaa, matalavesistä transgressioni- (tulva-) ran-

nikkoa. Ison valtameren taas etupäässä korkeata.

syvävesistä ingressioni- (vajoamis-) rannikkoa,

edustalla mantereen entisen reunan rajoittamia

rannikkomeriä (Beringin-meri, Ohotan-meri. Ja-

panin-meri). Yhteistä Pohjois-Jäämeren ja Ison

valtameren rannikoille on niiden pituuteen

ja mantereen kokoon nähden sangen vähäinen
jäsentely. Rannikon edustalla Pohjois Jäämeressä
olcvi>ta saarisia mainittakoon Nikolai II:n maa,

Uuden-Siperian saaristo ja Wrangelin-maa; Ison

valtameren rannikkomeriä reunustavat saarijonot

eivät kuulu S: aan, ja Ohotan-meren sekä Japanin-
meren viilissä olevasta Sahalinin saarestakin vain

pohjoispuoli on enää Venäjän hallussa. Yksinäi-

siä saaria ja pienempiä saaristoja on siellä täällä

pitkin rannikkomerien mannerrantaa (Santar,

Karagin y. m.). Lahdista ja niemistii mainitta-

koon: Kara-meri, Jamal, Obin, Tasin, ja Jeni-

sein suulahdet, Tajmyrin suunnattoman suuri

niemimaa, jonka pohjoisniemi Kap Tseljuskin

on 77° 30' pohj. lev. ja on Aasian mantereen
pohjoisin kärki, Hatangan ja Kolyman suulahdet,

Tsaunin-lahti, Tsuktsien niemimaa, jonka, itäisin

kärki Itäniemi 1. Kap Deznev 174° 24' it. pit.

on Aasian itäisin kohta, Auadyrin-mutka, Ana-
dyrin-lahti, Kamtsatka, Penzinan-, Gizigan-,

Udan-. Uljbanin- ja Pietari Suuren-lähdet.

Geologinen rakenne ja pinnanmuo-
dostus ovat vielä epätäydellisesti tunnettuja,

varsinkin on Itä-S :ssa vielä paljo ratkaisematto-

mia kysymyksiä. Länsi- ja Itä-S. eroavat suu-

resti toisistaan. Edellinen on kauttaaltaan, Al-

tain ja Sajanin vuoristoihin kuuluvaa Tomskin
kuvernementin kaakkoiskulmaa lukuunottamatta,

keskeytymätöntä alatasankoa (Tjumenj on 94 m,
Kainsk 111 m, Tomsk 94 m yi. merenp.), jonka
paikalla, vielä tertiäärikaudella lainehti Mustan-
meren ja Pohjois-Jäämeren yhdistävä, mioseeni-

ajalla Uralin ja Tiansanin välillä katkennut meri.

Itä-S. sitävastoin on suurimmaksi osaksi ikivan-

haa mannerta, jota tertiäärikaudella rajoitti län-

nessä yllämain., etelässä Keski-Aasian pohjoisosat

peittävä välimeri. Tämä manner oli poimuttunut
jo ennen siluurikautta, joten sen vuoret ovat en-

nättäneet laajoilla alueilla kulua aivan juuriaan

myöten; sen korkeimmat, paraiten säilyneet koh-

dat Baikal-järven tienoilla ja Kiinan rajalla ovat

paljoa matalammat kuin myöhään merestä nous-

seet, siihen orografisesti liittyneet Keski-Aasian
ylätasangot ja vuoristot. Tertiäärikaudella laa-

jat alat Itä-S :ssa peittyivät purkautuneiden ai-

nesten alle ja samoihin aikoihin koko Itä-Aasiaa

(S.H.) Om-joki.
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vallitsevat siirrokset ja vajoamiset jäsentelivät

myöskin Itä-S:n itäosia. Maansisäiset voimat il-

menevät vielä Kamtsatkan monissa toimivissa

tulivuorissa. Kvartäärikauden maajää ei Poh-

jois-Aasian pintamuotoiluun vaikuttanut yhtä
ratkaisevasti kuin Poli jois-Euroopan. —| Itä-S :n

ytimenä on Baikal-järven lounais-, itä- ja koil-

lispuolella oleva vuoristoylänkö, joka orografi-

sesti on jatkoa Keski-Aasian mahtavalle ylän-

gölle. Yuoristoylängöltä (jota reunustavat koil-

liseen käsin matalammaksi käyvät vuoret ja

vuorijonot : osa Altain ja Sajanin-vuoristoa, joista

jälkimäisessä S :n korkein huippu Munku Sar-

dyk 3,490 m yi. merenp., Barguzinin-vuoristo,
Muja-vuoristo y. m. ylängön luoteisrajana, Jablo-

noi-vuoristo haarakkeineen kaakkoisrajana) maa
luoteeseen ja pohjoiseen päin laskeutuu n. 150-

250 km leveäksi, matalavuoriseksi (huiput 1,500-

2,000 m yi. merenp.). metsärikkaaksi vyöhykkeeksi
(osa Sajanin-vuoristoa. Nizne-Udinskin alue, Ylä-

Lenan ja Kirengan vuoristot) Olekminskin vuo-

ret, Lenan ja Aldanin välinen vuoristo), joka
luodetta kohden ulottuu kauaksi Jenisein ja Vil-

jui'n välille, mutta Kanskin kaakkoispuolella mel-

kein katkeaa. Edellämainitun vyöhykkeen ulko-

puolella on n. 350-500 m yi. merenp. kohoava ylä-

tasankovyöhyke, joka huomaamattomasti vaihtuu
plioseeniajalla todennäköisesti suureksi osaksi me-
ren peittämään pohjois-siperialaiseen alatasan-

koon; paikoitellen siitä kohoaa mataloita vuori-

jäännöksiä, kuten Syverma Jenisein alajuoksun
itäpuolella, Byrranga Tajmyrin-niemimaalla, Ver-
hojanskin kaari Lenan alajuoksun itäpuolella. Se
siten ei ole yhtä katkeamatonta tasankoa, kuin
Länsi-S:n alatasauko, johon se lännessä ilman
selvää rajaa yhtyy. — Baikal-järven vuoristoylän-

köä kaakossa rajoittavan Jablonoj-vuoriston kaak-
kois- ja- itäpuolella on n. 600-750 m yi. merenp.
oleva vuorinen Takabaikalin ylänkö, jonka kaak-
kois- ja itärajana taas on Khingan-vuoristo haa-

rakkeineen. Sen itäpuolella olevan Amurinmaan
jakavat vuoriselänteet (huomattavin Bureja-vuo-
risto) matalampiin osiin, jotka osaksi ovat he-

delmällistä tasankoa (Burejan-Zejan tasanko).
Kaakossa S :n mantereen Japanin-merta vastaan
päättää n. s. Tunguusilaisen kaaren pohjoisosa,

itään jyrkästi, länteen loivemmin viettävä Si-

hota-alin (Ilolaja-huippu 1,577 m yi. merenp.).
Vesistöt. Pinnanmuodostuksensa mukai-

sesti suurin osa S:sta kuuluu Pohjois-Jäämeren
vesistöpiiriin ; sinne laskee, virraten halki koko
suunnattoman alueen S:n etelärajalta, jopa sen
takaakin lähtien, kolme jättiläisvirtaa, Ob, Je-

nisei ja Lena sekä niiden välissä useita pienempiä,
mutta silti esim. Euroopan pitempien jokien mit-
taisia virtoja Tas (ven. Taz), Hatanga, Olenek,
Jana, Indigirka, Kolyma (kolme viimem. Lenan
itäpuolella). Ison valtameren rannikkomeriin
laskevista rajajoki Amur on jättiläisvirta, muut
verraten pieniä (Anadyr Beringin-mereen). Maan
pienen kaltevuuden takia joet ovat juoksultaan
yleensä hyvin tasaisia, ylempänä siellä täällä on
vuolaampia koskipaikkoja. Useat lisäjoista ovat
myöskin tasaisia juoksultaan, mutta varsinkin
ylempänä koskipaikat tämän tästä vähentävät nii-

den kulkukelpoisuutta. Kaikkiaan S :n vesistöjen

(järvet lukuunotettuina) pituus on n. 125,000 km,
josta kulkukelpoista n. 90,000 km (siitä höyry-
aluksilla kuljettavaa n. 45.000 km). Hitain juok-

sultaan on Länsi-S:n alatasangon halki virtaava
Ob lisäjokineen. Sen ympärillä onkin suunnatto-
mia rämemetsiä. heinäsoita ja vetisiä tundroja,
jotka kevättulvilla laajalti peittyvät veden alle.

Samanluontoisia maita on muidenkin jokien ala-

juoksulla. Koska joet virtaavat pohjoiseen päin,

tapahtuu jäidenlähtö paljoa aikaisemmin niiden

latvoilla ja yläjuoksulla kuin suupuolella, joten

jäät patoutuessaan lisäävät tulvien laajuutta. —
Järvistä suurin on kahteen hautalaskeumaan syn-

tynyt merkillinen, 1,500 m syvä Baikal-järvi. Suu-
ria ovat myös Tsany-järvi (aroalueella Länsi-S:n
eteläosassa, jossa on paljo kuivuvia arojärviä).

Hanka-järvi Pannikkomaakunnassa, Tajmyr-järvi

y. m. m.
Ilmasto on jyrkintä mannerilmastoa jo

Länsi-S:ssa, mutta on kehittynyt aivan äärimäi-
syyksiin Itä-S: n sisäosissa. Talvella suunnaton
manner jäähtyy nopeaan ja voimakkaasti; kylmä,
raskas ilma valuu sisäosista reunoille päin. Sisä-

osissa sää on onneksi melkein tyven, vain itä-

rannikoilla myrskyisä. Tammik:n — 10° :n iso-

termi, joka kulkee Suomen keskiosien halki, ei

ulotu ollenkaan S:aan, eikä — 15° :nkaan iso-

termi kosketa, muuta kuin Itä-S :n uloimpia ran-
nikkoja, jotavastoin — 20° :n isotermi kulkee
Länsi-S:n halki suurin piirtein katsoen luoteesta

kaakkoon, kääntyen sitten itään pitkin S:n'ja
Kiinan välisiä rajaseutuja. Rannikkomaakunnassa
se on kauimpana etelässä ja kääntyy rannikolle

tultuaan koilliseen. Melkein koko S :ssa on lämpö-
tila tammikuussa siten alle — 20° C; Tomskissa
— 19.6° C, Jeniseiskissä (Tukholman leveys-

asteella) — 23,4° C, Kjahtassa — 26, 6 ° C, Ja-

kutskissa (Kristiinankaupungin leveysasteella)
— 42.9° C, Verhojanskissa (jonkun verran napa-
piirin pohjoispuolella) — 51.2° C. Viimemain.
paikkaa pidetään pohjoisen pallonpuoliskon pak-
kasnapana. Kuiva, tyven sää tekee kuitenkin
elämisen mahdolliseksi. Lumipeite on talvisen

vähäsateisuuden takia hyvin ohut (monella seu-

dulla siitä syystä talvisin kuljetaan ratasajo-

peleillä), joten maa routaantuu sangen syvälle ja

suojasäiden puuttuessa lumi on yleensä löyhää ja

ajoittain esiintyvät myrskyt nostavat siitä syystä

hirmuisia lumipilviä (S :n buranit). Kesällä man-
ner lämpenee kovasti, niin että isotermit yleensä

kulkevat pohjoisempana kuin Euroopassa, lukuun-
ottamatta kesällä suhteettoman koleita itäranni-

kon maita. Niin kulkee -f-
15° :n isotermi S:ssa

pitkät matkat napapiirin pohjoispuolella, kään-

tyen 160 pituusasteella jyrkästi lounaiseen, ran-

nikkoa pitkin kulkevaksi. Heinäk :n keskilämpö
on Tomskissa -|- 18,7° C. Jeniseiskissä -+- 20° C,

Kjahtassa -)- 19, i° C, Verhojanskissa + 15° C
(astemäärät vaihtelevat jonkun verran eri tie-

doissa). Itärannikolla sitävastoin on esim. Ajanin
heinäk :n keskilämpö vain -j- 13.s° C (Kööpen-

haminan leveysasteella). Kesän korkea lämpö
vähentää talven kylmyyden vaikutusta. mutta
v:n keskilämpö tulee kaikesta huolimatta sangen
alhaiseksi : Tomskissa — 1° C, Jeniseiskissä

— 2° C, Kjahtassa — 1° C, Jakutskissa — 11, i° C.

Verhojanskissa — 17.2° C, Ajanissa — 3,8° C.

Koska — 2°:n vuosi-isotermiä yleensä voidaan

pitää routamaan rajana, ulottuu routamaa sangen

kauaksi etelään, kauimmaksi Baikalin takaisessa

vuoristomaassa. Metsäraja on kuitenkin hyvän
matkaa routamaanrajan pohjoispuolella. — Poli-
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jois-Jäämeri on S:n rannikolla jäätön vain pari

kuukautta syyskesällä, mutta silloinkin ajojää-

joukot ovat tavallisia. Joet oval ylempänäkin
jäässä n. puolen v. ja 65° :n pohj. lev. tienoilla

ne ovat kuljettavia vain 3-4 kk. (Lena 70° pohj.

lev. 2 1
/ 2 kk.). — Vuotuinen sademäärä on ver-

raten alhainen (200-600 mm. Rannikkomaakun-
nassa ja Kamtsatkan eteläosassa vain yli 600 mm),
multa vain Länsi-S :n eteläosissa kasvillisuus

sateenvähyyden takia on aroluontoista.

Kasvillisuutensa puolesta S. jakaantuu
kolmeen, lännestä itään kulkevaan vyöhykkeeseen

;

pohjoisessa on tundra-, keskellä metsä- ja etelässä

arovyöhyke. Tundran (ks. t.) ja metsiin raja kul-

kee melkoista pohjoisempana kuin routamaanraja.
Suurien jokien varsilla metsä tunkeutuu kauem-
maksi pohjoiseen, kuin niiden välisillä taipaleilla.

Metsän pohjoisimmat etuvartiat ovat Jeniseillä

69° 30', Lenalla liki 72° pohj. lev., jotavastoin

lähempänä kylmäkesäistä itärannikkoa. Jablonoj-

vuoriston jatkolla Stanovojlla ne eivät pääse

kauemmaksi kuin 60° pohj. lev. (eteläisin Suomii.

Tärkeimmät puulajit kuuluvat suureksi osaksi

samoihin sukuihin kuin Euroopan puolisessa

metsävyöhykkeessä; leiman antavat havupuut,
lehtikuuset, kuuset ja männyt, useimmat si-

per. lajeja t. muunnoksia. Lehtipuista ylei-

sin on kuivu, joka lännessä monilla seuduin

on aivan valta imuna: muita ovat haapa, leppä

y. m. Amurin alueella vallitseval lehtipuut ja

siellä esiintyy sellaisten sukujen edustajia,

jotka puuttuvat muualla S:ssa (Acer. Quercus,

.Intiimi*. 1'urus y. m.), vaikka ovatkin ylei-

siä Uralin länsipuolella. Lajit vain ovat toiset.

Vuoristojen välissä tapaa myöskin heinäaroja. —
Melkein alituiset, tavattoman laajoille alueille

leviävät metsäpalot hävittävät vuosittain Suun-
nattomia metsäaloja. S:n metsän, taigan, puut
eivät siitit syystä useinkaan ehdi kasvaa täys-

mittaisiksi, jotenka taiga ei tee kulkijaan sel-

laista läpi pääsemättömän aarniometsän vaikutusta

kuin odottaisi. Syrjässä asutuilta seuduilta ja

kulkuteiltä tuli harvemmin pääsee irti, ja metsät
siellä ovat paremmin säilyneet, puut kookkaam-
mat. Pohjoisessa routamaa vaikuttaa metsäkasvil-

lisuuteen ehkäisevästi; puut kasvavat harvem-
massa, koska juuret eivät pääse haarautumaan
alaspäin, vaan kulkevat pitkin maanpintaa. Ete-
läisien rajaseutujen vuoristoilla alempana kasvaa
mäntyjä, koivuja, haapoja, ylempänä lehtikuusia

ja kuusia, ja niiden yläpuolella on puuton nurmi-
vyöhyke. Yhtenäinen arovyöhyke rajoittuu Länsi -

S:n eteläosiin; raja sen ja metsävyöhykkeen
välillä kulkee suunnilleen S :ii radan suuntaan,
enimmäkseen jonkun matkaa sen pohjoispuolella.

Arokasvillisuus vaihtelee vuodenaikojen mukaan.
Kevään väririkkaiden yrttien kuihduttua antaval
aroille leimansa Stipa- y. m. heinät, maruna
(Artemisia) y. m. s. Kosteammilla paikoilla koivu
muodostaa metsikköjä, ja vesistöjen varsilla on

pajuviidakkoja.
Eläimistö ei lajeiltaan sanottavasti eroa

Euroopan vastaavien kasvillisuusalueiden eläimis-

töistä. Yksilörikkaus on vain paljoa suurempi,
vaikkakin muutamat jalot turkiseläimet (soopeli

y. m.) suuresi i ovatkin vähentyneet. Nisäkkäistä
poro. jänis, naali. susi. sopuli esiintyvät tundra-

vyöhykkeessä, karhu, susi, keltu. ilves, majava.
metsäkauris, hirvi, villisika y. m. metsävyö

hykkeessä. hyppyrotta. hamsteri, murmeli, jänis,

antilooppi aroalueella. Amurin maihin on etelästä

käsin tunkeutunut useita Kiinan aroalueen edus-

tajia (antilooppi, villiaasi, korsakkikettu. pesu-

karhu y. m.i. ulottaapa tiikeri (pitkäkarvainen

muunnos) retkeilynsä kauas Takabaikaliin asti

(1912 Rannikkomaakunnassa ammuttiin 55 tiike-

riä i . Baikal-järvessä hylje (Phoca fcetida) elelee

reliktiini. — Lintumaailma on kaikkialla runsas-

lukuinen; varsinkin tundraa elävöittävät suuret

vesilintuparvet. — Jokien kalarikkaus (lohi-,

sampi- y. m. lajeja) on kyllä monella seuduin

jo vähentynyt, mutta on kuitenkin suurempi kuin

Euroopassa Tundralla ja Länsi-S :n rämemet-
sissä sääsket ovat tavattomana rasituksena.

Y ii e s t ö ja asutus. S:n alkuasukaskansoista
useimpia uhkaa, sukupuuttoon kuoleminen liihei-

sessii tulevaisuudessa, koska ne eivät voi sovel-

tautua uusiin oloihin ja muuttuneisiin elinehtoi-

hin, eivätkä kestä viinan ja kulkutautien vaiku-

tuksia. Paljon heitä myöskin venäläistyy. Useat
ovat taloudellisesti joutuneet täydelliseen riippu-

vaisuuteen ven. kauppiaista. Alkuasukkaiden luku-

määrästä ei nyk. ole mitään luotettavia tietoja,

sillä viimeisen väenlaskun (v:lta 1897) tiedot

ovat olojen nopeaan muuttuvaisuuteen nähden
juuri S:ssa aivan vanhentuneet, eivätkä suhde-

luvutkaan pidä paikkaansa, koska ven. aines

väenlaskun jälkeisenä aikana on nopeasti lisään-

tynyt. Esitettäköön kuitenkin main. väenlaskun
suhdeluvut; ven. oli 81, i % (Jakutskin provins-

sissa 11,4 %, Rannikkomaakunnan ja Sahalinin
provinsseissa 52.6 %, Takabaikalin provinssi --a

66,3 %). turkkilais-tataarilaisia 8, s % (Jakutskin
provinssissa 82,» %), mongoleja 6,2 % (Takabai-

kalissa 27,2 %, Rannikkomaakunnassa ja Saha-
linissa 23 %, Irkutskin kuvernementissa 21,2 %),
tunguuseja 1,2 % (Rannikkomaakunnassa 7,i %),
suomensukuisia Li c

/c (Toboljskin kuvernementissa
2,5 %), loput juutalaisia, puolalaisia, saksalaisia

y. m. Huomattavimmat alkuasukaskansoista ovat

:

tataarit (Toboljskin, Tomskin ja Jeniseiskin

kuvernementtien eteläosissa) sekä sangen elinvoi-

maiset jakuutit (Jakutskin provinssissa sekä Jeni-

seiskin kuvernementin Turuhanskin piirikunnassa,

jossa heidän naapurinsa tunguusilaiset dolgaanit

ovat jakuuttilaistuneet), jotka luetaan turkkilais-

tataarilaisiin ; varsinaiset tunguusit (hajaliansa

Jeniseiskissä, Irkutskissa, Takabaikalissa ja Ja-

kutskissa), heidän sukulaisikseen luetut orotsonit,

manegrit, goldit 1 kaikki nämä asustavat Amurin-
maassa, Rannikkomaakunnassa ja Sahalinissa),

lamuutit (.Jakutskin pohjoisosissa) sekä vihdoin

mantsut (Amurinmaassa), jotka kaikki luetaan

tunguusilaisiin kansoihin; burjaatit (Irkutskissa

ja Takabaikalissa) ovat mongoleja; ostjaakil

(Toboljskissa ja Tomskissa) sekä vogulit (To-

boljskissa) ovat suomensukuisia, jotavastoin jeni-

sei-ostjaakkien (Jeniseiskissä) alkuperä on vielä

hämärän peitossa: samojedit (Toboljskissa. Jeni-

seiskissä ja Tomskissa) luetaan ainakin kielelli-

sesti uralilaisiin kansoihin; erikoisen roturyhmän
muodostavat ainot ja giljaakit; jukagiirit, tsu-

vantsit, kamtsadaalit, tsuktsit, eskimot sekä ehkä
osaksi korjaakit (Jakutskin pohjois- ja itiiosissa

sekä Kamtsatkalla) oval sukuperältään epämää-
räisiä n. s. arktisia 1. napaseutukansoja (vrt.

Aasian kansa t . ks. lähemmin myös T a t a a-

r i t, J akuutit. Tunguusit, A i n o-k ansa,
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G i 1 j a a k 1 1, Lamuutit, M a n t s u 1 a i s e t,

Burjaatit, Ostjaakit, Vogulit. Jeni-
s e i-o s t j a a k i t, Samojedit, Jukagiirit,
Tsuvantsit, K a m t s a d a a 1 i t, Tsuktsit,
Eskimot, K o r j a a k i t) .

— Väestön valtavana

enemmistönä ovat myöhään maalian tulleet venäläi-

set. Aluksi olivat uutisasukkaina kasakat sekä hal-

lituksen toimesta lähetetyt maaorja-talonpojat;

valtiollisista rikoksista S :aan karkoitetut sekä

myöskin tavalliset, pakkotöihin S :aan tuomitut ja

rangaistuksensa suorittaneet rikokselliset perusti-

vat niinikään useita siirtoloita. Valtiolliset karkoi-

tetut ovat olleet sangen tärkeitä tekijöitä maan
taloudellisessa ja henkisessä kehityksessä, jotavas-

toin useimmat rangaistuksensa kärsineet ja vapau-

tetut pahantekijät eivät ole voineet tottua järjestet-

tyyn työhön ja lain-alaiseen elämään. Vv. 1807-81

karkoitettiin S:aan kaikkiaan 624,000, sekä 1881-

1907 301,000 henkeä, enimmäkseen miehiä (mukana
seurasi vapaaehtoisesti 100,000 henkeä). Vapaa-

ehtoinen siirtolaisuus oli verraten pieni (1860-

luvulta v:een 1884 keskimäärin vuosittain 10.000

henkeä, 1885-95 keskim. 14,697 henkeä; Aroken-

raalikuvernementti provinsseilleen, Akmolinsk ja

Semipalatinsk lukuunotettuna) siihen asti kun
S:n rata (läntinen osa Tseljabinskista Ob-joelle

avattu 1896) poisti vaikeimman esteen; 1896-1900

oli siirtolaisuus keskim. vuosittain 186,423 hen-

keä. Japanin sodan ja sisäisten levottomuuksien

vaikutuksesta siirtolaisuus 1904 ja 1905 oli vain

46,734 ja 44,019 henkeä, mutta kasvoi pian taas,

saavuttaen 1908 tähänastisen huippunsa 758,812

henkeä. V. 1913 S:aan (ja Arokenraalikuverne-

menttiin) saapui 327,430 henkeä; hyvät vuoden-

tulot ovat olleet syynä siirtolaisuuden vähenty-

miseen. Vv. 1901-10 kaikkiaan 3,047,448 siirto-

laista (yhtä paljo kuin 300 v. valloituksen alusta

alkaen S:n radan avaamiseen asti) meni Uralin

yli; näistä oli varsinaisia siirtolaisia 2,504,477,

loput n. s. /iocZo/.-eja (jotka edeltäpäin käyvät
valitsemassa perheelle sopivan maan ; ne. jotka

eivät ole hodokeja edellään lähettäneet, ovat maan
ja lainojen saannissa huonommassa asemassa).

Varsinaisista siirtolaisista main. kymmenvuotis-
kautena 13 % syystä tai toisesta palasi takaisin

Venäjälle. Suurin osa siirtolaisista asettuu län-

tiseen S:aan, Toboljskin, Tomskin, Jeniseiskin ja

Irkutskin kuvernementteihin, esim. 1906-10 59%
kaikista Uralin yli tulleista; muista 30.6% sijoit-

tui Arokenraalikuvernementtiin ja 10,4 % itäi-

seen S:aan. Siirtolaisuus viimem. S :n osaan kas-

vaa kuitenkin suhteellisesti sangen nopeaan, eten-

kin Amurin kenraalikuvernöörikuntaan. Amurin
alueen asuttamiseen venäläisillä on voimakkaasti

vaikuttanut Amurin rataa rakennettaessa annettu

määräys, ettei työssä saanut käyttää lainkaan

kiinalaisia; melkoinen osa Venäjältä (ja Länsi-

S:sta) tuoduista työmiehistä jäi vakinaisesti asu-

maan kaukaiseen itään (1912 Amurin provinssiin

asettuneista uutisasukkaista 49 % oli tällaisia

työmiehiä). — Uutisasukasperhe saa S :aan tul-

tuaan ilmaiseksi 8-15 desjatinaa (8,7-16.4 ha)

maata jokaista miespuolista perheenjäsentä koh-

den (1909-13 siten jaettiin kaikkiaan 1S milj.

desjatinaa 1. 196,000 km'-') ja hallituksen aset-

tama siirtolais-ylihallitas jakaa 250-400 ruplan

asutuslainoja (suurempia kaukaisessa idässä, pie-

nempiä lännessä) ;
maanviljelyskoneiden ja työ-

aseiden hankinnan helpottamiseksi hallitus on

perustanut varikkoja, joita 1909 oli 64, 1913 jo

n. 300. Uutisasukkaan taloudellinen asema on

ylimalkaan hyvä, paljoa parempi kuin se oli hänen
Venäjältä lähtiessään. S :ssa keskimäärin joka

talokasta kohden (hänen 11 v. S :ssa oltuaan) on

5,4 desjatinaa peltoa, 6,i desjatinaa niittyä sekä

muuta omaisuutta 466 ruplan arvosta, jotavastoin

hänellä Venäjällä oli vain 2,4 desjatinaa peltoa,

0,6 desjatinaa niittyä sekä muuta omaisuutta

239 ruplan arvosta. — Itä-S : n kaakkoisosien asut

tamisessa on kysymys , .keltaisesta vaarasta" tul-

lut polttavaksi. Taloudelliset näkökohdat vaati-

sivat välttämättömästi kiinalaisten ja korealais

ten päästämistä Itä-S: aan, jotavastoin valtiolliset

näkökannat ehdottomasti sen kieltävät, koska seu-

rauksena muuten saattaisi olla näiden seutujen

täydellinen kiinalaistuminen ja korealaistuminen.

V:sta 1882 on maan omistus kielletty muiden
maiden alamaisilta, mutta korealaiset kiertävät

kiellon vuokraamalla viljelysmaat kasakkaky liitä,

joiden maanviljelys ei läheskään pysty kilpaile-

maan korealaisen kanssa. Amurin ja Ussuri'n

(nyk. Rannikkomaakunnan) provinsseissa kiellet-

tiin kiinal. työmiesten käyttäminen, mutta kiel-

toa ei voida läheskään johdonmukaisesti nou-

dattaa, koska kiinal. työmiehet ja vielä enem-

män käsityöläiset jo ovat ehtineet käydä aivan

välttämättömiksi. Yllämainittujen provinssien

asukkaista 1904 oli n. 380,000 venäläistä ja

60,000 korealaista ja kiinalaista (16%), 1908

taas 500.000 venäläistä, 120,000 korealaista ja

kiinalaista (24%). Korealaisista ja kiinalaisista

melkein kaikki (110,000) olivat työkykyisiä miehiä,

jotavastoin ven. väestöstä suurin osa oli vaimoja,

lapsia ja vanhuksia, joten työkykyisiä ven. mie-

hiä oli vain 130,000. Vapaan kilpailun vallitessa

kiinalaiset ja korealaiset kaikilla työaloilla työn-

tävät ven. työmiehet ja käsityöläiset syrjään.

Maahanmuutto Japanista on myös melkoinen, eikä

japanilaisille voida asettaa samanlaisia esteitä

kuin kiinalaisille ja korealaisille. — Kuten uutis-

asutusmaissa yleensä on S:ssakin miespuolisia

enemmän kuin naispuolisia; 1913 edellisiä oli

5,035.300, jälkimäisiä 4.753,100 henkeä. Synty-

neisyys on alhaisempi kuin Venäjällä (tarkkoja

tilastotietoja, puuttuu). Koko lisääntyminen (yli-

syutyneisyys ja maahanmuutto) keskimäärin

vuosittain 1907-12 oli maaseudulla 6.2 % (Euroo-

pan Venäjän 50 kuvernementissa 1,72 %) ja

kaupungeissa 12,4 % (Euroopan Venäjän 50 kuver-

nementissa 3.4%). Asukkaita S:n 51 kau-

pungissa. 1913 oli 1,153,400 henkeä (11,8% S:n

koko asukasmäärästä); S:ssa on kaikkiaan 8 sel-

laista kaupunkia, joiden asukasmäärä nousee yli

50,000 (Tomsk 157,100. Ussurijsk. Vladivostok,

Irkutsk. Krasnojarsk, Tsita, Blagovestsensk,

Barnaul). — Asukastiheys vaihtelee tavatto-

masti, yleensä alentuen lännestä itään ja ete-

lästä pohjoiseen mentäessä. Rautatiellä ja sen

jälkeen jokireiteillä on suurin asutusta keskit-

tävä vaikutus. Taajimmin asutut ovat Länsi-

S:n kuvernementtien rataa lähinnä olevat piiri-

kunnat sekä Jeniseiskin kuvemementin läntisin

radan varrella oleva piirikunta ;
suurin asukas-

tiheys on S:n radan ja Toboljin risteyksen ym-

pärillä olevassa Kurganin piirikunnassa, jossa

1913 oli 17 as. km-:llä. Muita piirikuntia, joissa

oli 10 tai enemmän as. km2 :llä, S :ssa oli vain 4.

— Uskonnoltaan 1897 oli 89,9? % kreik.-katoli-
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sia, 4,8% buddhalaisia ja lantalaisia. 2,2% mu-
hamettilaisia, 0,6% roomal. -katolisia, 0,6% juu-

talaisia sekä 0.»s'; protestantteja. Monet heimot
ovat kuitenkin vain nimeksi kristittyjä.

Elinkeinot. S:n monien, tyhjentymättö-
mien luonnonrikkauksien käyttämistä ehkäisee

asutuksen vähäisyys, pääomien puute sekä ennen
kaikkea suunnattomista etäisyyksistä ja rannik-

kojen vaikeakulkuisuudesta johtuva liikennevai-

keus. Vähimmän epäedullisessa asemassa tässä suh-

teessa on Eurooppaa lähinnä oleva Länsi-S., joka
S:n radan avaamisen jälkeen sai tien maailman
markkinoille kalataloustuotteilleen (voille), ollen

nyk. voinviejänä maailman ensimäisiä. Sitävas-

toin 8:n metsät, vilja ja vuorien rikkaudet eivät

\ [elä ole päässeet maailman markkinoille. Niitä
käytetään vain S :n omiin tarpeisiin. — V. 1897
S:n asukkaista 80,2% harjoitti maataloutta.

7,6% vuorityötä, tehdas- ja kotiteollisuutta. 3,»' ',

kauppaa ja liikennettä. Pääelinkeino m a a n v i 1-

jelys on keskittynyt Länsi-S :aan. sen musta-
multa-alueelle. Kuta idemmäksi S:ssa tullaan.

sitä vähemmän maanviljelystä harjoitetaan: itä-

rannikolla se ei enää tuota riittävästi viljaa

väestön tarpeisiin. S:n koko viljelyskelpoisesta

alasta lasketaan vasta u. 1,6% olevan viljelyk-

sessä. Viljelystavat ovat jokseenkin yhtä alku-

peräiset kuin Venäjällä ; koneita tosin käyte-

tään enemmän, mutta lannoitusta ei nimeksi-
kään. Väittävätpä talonpojat paikoitellen lan-

noitusta pelloille vahingolliseksikin. Musta-
multapeltokin tällaisesta hoidon puutteesta vih-

doin laihtuu, mutta koska maata on melkein ra-

jattomasti, voidaan tyhjiin imetty pelto yksin-
kertaisesti hyljätä ja vähällä vaivalla muokata
uusi. Sadot pysyvät siten verraten hyvinä ja

hehtaaria kohden S:ssa korjataan jonkun ver-

ran enemmän kuin Venäjällä. Pahana esteenä
viljelysmenetelmien parantumiselle on S:ssakin
kylän kaikkien maiden yhteisomistus. Vain
verraten viiluissa määrässä on käytetty nyt-
temmin sallittua oikeutta lohkaista maa yksi-

tyisomistukseksi. — V. 1913 koko S:ssa (tuo-

tannon mitättömyyden takia tilastosta koko-
naan poisjätettyjä Jakutskin ja Sahalinin
provinsseja lukuunottamatta) korjattiin vehnää
2,345,200 ton. (josta S:n neljän läntisimmän
kuvernementin. Toboljskin, Tomskin. Jeniseiskin
ja Irkutskin osalle tuli 2,033,600 ton.). kau-
raa 1,804,000 ton. (yllämain. kuvernementeissa
1,498,800 ton.), ruista 835,000 ton. (715,000
ton.), ohraa 209,900 ton. (195,200 ton.), peru-
noita 941,400 ton. (756,000 ton.). Muita vilje-

lyskasveja: hirssi, tattari, tupakka (861,000 kg
1912), keittiökasvit, pellava ja hamppu.

—

Karjanhoito on yhtä alkuperäisellä kan-
nalla kuin maanviljelys. Karjan talviruokinta on
useinkin vallan laiminlyöty, eikä se talvisin usein
lypsä lainkaan. Navettojen asemesta on n. s.

prigonei&, oikeastaan vain korkean, pajusta pal-

mikoidun aidan ympäröimiä ahtaita tarhoja.

jotka talvella peitetään harvalla olkikatoksella.
Kaikesta huolimatta on meijeritalous (tuotteena
voi) S:n radan avauksen jälkeen kehittynyt jät-

tiläismäisesti (voin tuotanto kasvoi 2.4 milj.

kg:sta 1898 140. 9 milj. kinaan 1909). Voikau
pan pääpaikkana on Kinuan. Osuustoiminnalla
on kehityksessä ollut suuri merkitys. V. 1913
S:ssa oli nautakarjaa 5.954.000 (Toboljskin ja

Tomskin kuvernementeissa 3,615.500) . hevosia
4.464.000 (main. kuvernementeissa 2,917.500).
lampaita ja vuohia 5.195.000 (3,159.400), sikoja
1.1 On. ;,iiii kpl. (686.800 kpl.); 100 as. kohden
S:ssa oli nautakarjaa 72 kpl. ja hevosia 54 kpl.,

enemmän kuin missään muualla Venäjän valta-

kunnassa (Euroopan Venäjällä oli 100 as. koh-
den 30 kpl. nautakarjaa ja 20 hevosta). — Me-
hiläishoito paikoitellen huomattava. -- Kalas-
tusta harjoittavat joissa etenkin alkuasukkaat,
sekä venäläiset Ison valtameren vesissä. V. 1911
ammattikalastajia oli kaikkiaan n. 16.200 (lu-

kuunottamatta 10,000 japanilaista, jotka kalas-
televat veu. vesillä Isossa valtameressä), joista

8,000 kalasti Isossa valtameressä ja 4,300 Obin
vesistöissä. Kauppaan joutuneen kalan arvo oli

21 milj. mk. (94 milj. kg). — Metsästyk-
sellä on vielä suuri merkitys muutamille alku-

asukaskansoille, vaikkakin saalis vuodesta vuo-
teen vähenee. V. 1912 metsästäjät saivat turkik-
sia 4.3 milj. mk:n arvosta (72.7% koko Venäjän
valtakunnan turkissaaliin arvosta sam. v.) ja

metsälintuja 0,6 milj. mk:n arvosta (40% valta-

kunnan metsälintusaaliista). Tärkeimmät turkis-
eläimet olivat oravat (saalis 998.4S2 kpl.), soope-
lit (11,145 kpl.), kärpät (61.S5S kpl.) ja ketut
(9,660 kpl.). — Metsänhoidosta S:ssa ei

voi puhua. Metsän lasketaan kaikkiaan peittä-

vän n. 2,5 milj. km 2
. Vain itärannikolta viedään

jonkun verran puutavaroita, mutta muualta
suunnattomat matkat tekevät niiden kuljetuk-
sen maailman markkinoille mahdottomaksi. —
Vuorityön kehitystä ehkäisee sama este. S :n

mineraalirikkaudet ovat tavattoman suuret, mi-
käli nyt jo tiedetään, mutta niistä käytetään
huomattavammassa määrässä vain kultaa. Sitä
saadaan Itä-S :ssa etupäässä jokihiekasta huuh-
tomalla (etenkin Lenan ja Amurin vesistöissä),

jotavastoin Länsi-S :ssa uudenaikaisemmat työ-

tavat kvartsimyllyineen y. m. ovat jo käytännössä.
Koko S:n kullansaalis 1911 oli 48,700 kg (82, 8%
koko Venäjän valtakunnan kullantuotannosta),
josta Länsi-S :n osalle tuli 7,300 kg (3,4% enem-
män kuin 1910) ja Itä-S :n osalle 41,400 kg
(13,8% vähemmän kuin 1910). Vielä mittaamat-
tomista rautamalmirikkauksista käytetään vain
mitättömän pieniä osia, etupäässä Minusinskin
ja Baikalin tienoilla. Raakarautaa valmistetaan
vain Länsi-S :ssa, 1911 vähän yli 2,000 ton.

(0,i% koko Venäjän valtakunnan raakaraudan
valmistuksesta: 42,8% enemmän kuin 1910). Kivi-
hiiltä on valtavia kerroksia m. m. Tomskissa,
Jenisein tienoilla. Rannikkomaakunnassa ja Saha-
linilla. mutta koko tuotanto 1911 oli vain l,a milj.

ton. (5,7 % koko valtakunnan kivihiilentuotan-

nosta), vain mitättömästi enemmän kuin ed. v.

Altailla sekä Takabaikalissa saadaan vaskea (kaik-

kiaan S:ssa 3.800 ton., 15.2% koko valtakunnan
vaskensaalii.-ta ja 16. h'', enemmän kuin 1910).

tinaa, hopeaa y. m. Vielä mainittakoon Turu-
hanskin piirikunnan grafiittilouhokset. Järvi-
ja liihdesuolaa saatiin 1911 142.000 ton. — Teh-
dasteollisuus on aivan mitätön; aksiisista

vapaissa teollisuuslaitoksissa 1910 työskenteli

27,846 ja aksiisin alaisissa 4,504 henkeä. Ak-
siisista vapaan teollisuuden tuotantoarvo oli 68

milj. mk. Teollisuuden haaroista huomattavim-
mat ovat mylly-, tali-, nahka-, viina-, olut-, tu-

pakka ja tulitikkuteollisuudet. Kotiteollisuu-
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della ei ole läheskään samaa levenemistä kuin

Venäjällä, sillä S:ssa puuttuvat sen tärkeim-

mät edellytykset. Jossain määrin sitä harjoite-

taan Tomskin, Tjumenjin ja Irkutskin tienoilla.

Liikenne kysymyksen ratkaisusta riippuu

S:n tulevaisuus; nykyiset liikenneolot eivät ky-

kene kirvoittamaan S:aa niistä siteistä, joihin

suunnattomat etäisyydet maailman liikenneväy-

listä sen kahlehtivat. Sangen tärkeä merkitys

S:n asuttamisessa on kylläkin S:n radalla,
jolla myöskin on suuri tehtävä kansainvälisessä

matkustaja- ja postiliikenteessä, mutta jota

myöten S :n tärkeimpien tuotteiden on mahdo-

ton päästä maailman markkinoille. S:n radan

alkupisteenä on Tseljabinsk Orenburgin kuverne-

mentissa. Tseljabinskista Irkutskiin (3,253 km)
on varsinainen S:n rata (avattu 1896 ja

1899), jonka jatkona Irkutskista Mantsurian
raja-asemalle on Takabaikalin rata (1,519 km;
avattu 1900, paitsi Baikal-järven eteläpään ym-
päri kiertävää rataosaa, joka valmistui vasta

1904). S;n ulkopuolella, Kiinan alueella, mutta
ven. hallinnon alaisena rata jatkuu Itä-Kiinan

radan nimisenä Mantsurian halki (1.481 km;
avattu 1903) Pogranitsnoen raja-asemalle, josta

rata ven. alueella jatkuu Vladivostokiin (232

km). Koko rata Tseljabinskista Vladivostokiin

on kaikkiaan 6,485 km, eli n. 500 km pitempi

kuin Pohjois-Ameriikan pacific-radat. Se ra-

kennettiin yksiraiteiseksi, mutta Japanin sodan

aikana huomattiin välttämättömäksi ryhtyä

muuttamaan sitä kaksiraiteiseksi; Baikal-jär-

ven länsipuolisella rataosalla kaksoisraide val-

mistui jo 1912. Matka pikajunalla Moskovasta
Vladivostokiin kestää vähän yli 8 1

/2 vuoro-

kautta. — Muita tärkeitä ratoja S:ssa on Us-

suri'n rata, joka Vladivostokista vie pohjoiseen

noudattaen Ussuri'n laaksoa Habarovskiin
Amur-joella (778 km; rak. 1897), sekä Mantsu-
rian menetyksen jälkeen välttämättömäksi käy-

nyt Amurin rata, joka haarautuen Takabaika-
lin radalta (Kuengan asemalta) kulkee yhden-
suuntaisena Amurin kanssa, mutta sotilaallisista

syistä kaukana siitä (jotteivät kiinalaiset äkki-

yllätyksellä sodan puhjetessa voisi rataa val-

lata) päättyen Habarovskiin (rak. 1908-14;

1,950 km). — Matkan lyhentämiseksi Pietarista

S:aan matkustettaessa, rakennettiin rata Permin
ja Jekaterinburgin kautta Tjumenjiin, josta sitä

jatketaan Omskiin S:n radalla. Valmistunut on
myöskin rata Altai-vuoristosta S:n radalle. —
V. 1912 S:ssa oli kaikkiaan 5,817 km rauta-

teitä, vähemmän pinta-alaan, mutta enemmän
asukasmäärään nähden kuin missään muualla
Venäjän valtakunnassa. — S:n maantiet ovat

sangen alkuperäisessä tilassa ; tilasto ilmoitti

1910 S:ssa olleen 115,400 km maanteitä, mutta
niistä vain 3,771 km oli sellaisia, joita soraa

ajamalla tai muutoin on parannettu luonnon
tarjoamaa maantietä paremmiksi. Viertoteitä ei

ollut lainkaan. — S:n tuotteiden kuljettami-

seksi maailman markkinoille olisivat vesitiet

aivan välttämättömät. Luonnon luoma vesitie-

verkko onkin sangen taaja, mutta liikenteen

välittämiselle S:n ja ulkomaiden välillä niillä

tähän asti ei ole ollut, Amuria lukuunottamatta,
juuri minkäänlaista merkitystä, koska ne kaikki,

paitsi Amuria, laskevat Pohjois-Jäämereen. Se
on suurimman osan vuotta jäässä ja kesälläkin

suunnattomat, ajelehtivat ahtojääjoukot ovat

tähän asti tehneet tyhjäksi kaikki yritykset

saada aikaan säännöllinen laivaliikenneyhteys

Euroopasta ja Itä-Aasiasta käsin Pohjois-S:n

suurten jokien suiden kanssa. Koska kuitenkin

säännöllinen, vaikkapa lyhytaikainenkin vuosit-

tainen liikenneyhteys avaisi S:n luonnonrikkauk-
sille ainakin osittaisen pääsyn maailman mark-
kinoille, on varsinkin viime aikoina ponnisteltu

S:n meritien avaamiseksi. Jo 1500-luvun

jälkipuoliskolla Länsi-Euroopasta ja Venäjältä

käsin tehtiin verraten ahkeraan kauppamatkoja
Obin ja Jenisein suille, mutta pääsy sinne riip-

pui sattumasta, ja vihdoin Venäjän hallitus 1620

toboljskilaisten pyynnöstä kuolemanrangaistuksen
uhalla kielsi tämän kauppatien käyttämisen.

Myöhemmin osaksi kauppalaivat, osaksi tieteell.

retkikunnat ryhtyivät uudelleen tutkimaan ja

käyttämään S:n meritietä, mutta vaikka Nor-
denskiöld „Vega"-retkellään totesikin koillisväy-

län olemassaolon, ei silti päästy lähemmäksi
säännöllisesti kuljettavan S :n meritien ratkaisua.

Pääsy Obin ja Jenisein suille oli yhä epävarmaa,
etupäässä Kara-meren jääsuhteista riippuva.

Fridtjof Nansen, joka 1913 seurasi norj.-engl.

S :n-kauppayhtiön Jeniseille lähettämää ,,Cor-

rect" nimistä alusta tutkiakseen S:n meritien

mahdollisuuksia, tuli kuitenkin siihen johtopää-

tökseen, että säännöllinen laivaliikenne Obin ja

Jenisein suille Euroopasta käsin on mahdollinen

parin kuukauden aikana syyskesällä, kunhan vain

hallitus rakentaa langattomia sähkölennätinase

mia reitin varrelle ja varustaa ne lentokoneilla

sekä moottorialuksilla. Näiden hankkimien tie-

tojen avulla asemat voivat antaa laivoille ohjeita

ahtojäistä vapaiden reittien valitsemisessa. —
Idästä käsin on hallituksen toimesta niinikään

tehty tutkimusretkiä Kolyman ja Lenan suille

suunnattavan liikenteen mahdollisuuksista. Tulok-

set eivät ole yhtä lupaavat kuin lännessä. —
Hallituksen taholta on myöskin suunniteltu Vol-

gan ja Obin vesistöjen kanavalla yhdistämistä.

Tämä toimenpide ei kuitenkaan millään tavalla

voisi korvata S:n meritietä. — S :n mainitse-

misen arvoiset merisatamat ovat Vladivostok

Pietari Suuren-lähden perukassa (pidetään jään-

murtajilla auki) ja Nikolaevsk Amurin suussa

(jäässä talvella). Edellisessä selvitettiin 1911

ulkomaisessa liikenteessä 1,9 milj. rek.-ton. (6,i
<f

kaikista Venäjän satamissa tapahtuneista selvi-

tyksistä), jälkimäisessä vain 0,i milj. rek.-ton.

— S:n ulkomainen kauppavaihto 1912 oli arvol-

taan 220,5 milj. mk., josta 47 milj. mk. tuli

viennin (suurin osa rautateitse Kiinaan) ja

173 milj. mk. tuonnin (yli puolet Vladivostokin

kautta) osalle. Kaupasta Euroopan Venäjän

rajan poikki (joka on paljoa suurempi yllämai-

nittuja arvoja) ei ole mitään tilastotietoja.

Sivistys- ja oppilaitokset. Kansan-

valistus on monesta syystä S:ssa vielä alhaisella

tasolla (1897 lukutaitoisia oli 12,s % asukkaista,

vastaten 22,9% Euroopan Venäjällä), mutta valis-

tusharrastukset ovat sangen vilkkaat (on esim.

kerätty varat yksityistä tietä yliopiston perus-

tamiseksi' Irkutskiin, vaikka hallitukselta ei

saatu lupaa sen avaamiseen). Suuret ansiot siinä

suhteessa on valtiollisilla karkoitetuilla, jotka

suureksi osaksi kuuluvat sivistyneeseen säätyyn.

Korkein sivistyslaitos on Tomskin yliopisto (per.
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1888). Samassa kaupungissa on myöskin teknil-

linen korkeakoulu ja korkeimmat naiskurssit

sekä Makusinin lahjoitusvaroilla perustettu (1916)

.,kansanyliopisto". Lukioita, reaalikouluja y. m. 8.

keskikouluja 1912 oli 66 (21,205 oppilasta; Taka-

baikalia koskevat tilastotiedot ovat v:lta 1909,

Irkutskia ja Jakutskia koskevat v:lta 1910), amma-
tillisia keski- ja alempia kouluja 113 (opp. 9,299),

yksityisiä Ja kirkollisia kouluja 54 (opp. 3,276),

kansakouluja 6,005 (opp. 308,247). — Kirkollisel

olot ou järjestetty samoin kuin Euroopan Venä-
jällä. S:ssa on 3 arkkipiispan (Tomskissa. Ir-

kutskissa ja Vladivostokissa) ja ."> piispanistuinta.

Hallinnollisesti S. ei muodosta mii iiii n

erityistä kokonaisuutta, vaan sen kenraalikin er-

nementit, kuvernementit ja provinssit ovat

samassa, välittömässä riippuvaisuudessa Pietarin

keskusvirastoista kuin Euroopan Venäjän vastaa-

vat hallinnolliset alueet. S:n kuvernementtien ja

provinssien pinta-alat ja, asukasmäärät 1913

olivat :

Amurin provinssi . . . . .

Irkutskin kuvernpmentti
Jakutskin provinssi
Jeniseiskin kuvernementti . .

Eamtsatkan provinssi . . . .

Rannikkomaakunnan pro\ inssi

Sahalinin provinssi
Takabaikalin provinssi . . .

Toboljskin kuvernementti . .

Tomskin kuvernementti . . .

km2

447,750 241,100

894,900 733,600

3,791,410 3-J7.7DO

2,614,260 982,500

1,257,110 39,400

547.330 1,114.(1(1(1

37,990 14,300

613.280 920,500

1,327,310 2,005.500

862,530 3,919,800

Kunnallishallinto on järjestetty samoin kuin

Venäjällä. Semstvolaitos puuttuu; sen järjestä-

mistä Toboljskin ja Tomskin kuvernementteihin
puuhataan paraikaa (1916). — Korkein tuomio-

istuin S:ssa on [rkutskin appellatsionioikeus. —
Sotalaitoksesta ks. Venäjä.
Historia. S :n valloituksen panivat alulle

Stroganovit, jotka 1574 saivat Iivana Julmalta
luvan perustaa linnoituksia Toboljin, Irtysin

y. m. S :n jokien varsille suojatakseen Uralin
itäpuolella olevia alueitaan ja turkistavarakaup-

paansa. SI roganovit ottivat palvelukseensa Jermak
nimisen rosvopäällikön kasakkoineen, joka valloit-

taen tataari-kaanin pääkaupungin Sibirjin (vrt.

Sabirit) tunkeutui Irtysin toiselle puolelle

asti (ks. Jermak Timofejevits) ja tar-

josi valloittamansa alueen Iivana Julmalle.

Vaikka tataarit sittemmin voittivat Jennakin
ja saivat Sibirjin takaisin valloitetuksi, ei se sa-

nottavasti viivästyttänyt etenemistä, jota hel-

potti asutuksen harvuus ja vedenjakajien mata-
luuden takia vaivaton siirtyminen vesistöstä toi-

seen. Niinpä valloitettiin Toboljsk 1568 ja teh-

tiin 1590 provinssin pääkaupungiksi, perustet-

tiin Tomsk 1604. Jeniseisk 1618, Krasnojarsk
1628, Jakutsk 1632, Irkutsk 1652. ja 164!)' het-

ulani Habarov lähti sotaretkelle, jolla hiin \;il

loitti Amurinmaan. Se kuitenkin oli pakko
Nertsinskin rauhassa 1689 jättää takaisin Kii-

nalle, [tään päin tunkeutuessaan kasakat

maila lähettivät partiojoukkoja pohjoiseen, jotka

1620 saavuttivat Viljurn. 1627 Angaran, 1628
Lenan ja 1633 Kamtsatkan. Tämä saatiin koko-
naan valloitetuksi 1699. S :n valloittamista ei

kuitenkaan seurannut sen asuttaminen; valloi

tuksen turvaamiseksi vain perustettiin kasakka

kyliä sopiville paikoille. Ensimäinen kuverne-
mentti muodostettiin 1708 Toboljskin provins-

sista; 1719 muodostettiin Irkutskin provinssi,

1806 S:n kenraalikuvernementti ja 1822 S. jaet-

tiin It.ä ja Länsi-S :aan. Eteneminen Ison valta-

meren rannikkoa kohden aloitettiin uudelleen

1852, jolloin ven. retkikunta laski Amuria myö-
ten alas. Kiina luovutti Amurinmaan ja Us-
suri'n alueen Aigunin ja Pekingin sopimuksissa
1858 ja 1860. Japanilta saatiin 1875 Sahalin ja

Mantsuria miehitettiin 1900, mutta Portsmouthin
rauhassa 1905 Venäjän oli pakko luovuttaa Japa-
nille takaisin Sahalinin eteläpuolisko sekä jättää

Mantsuria Kiinan haltuun. — S:n tutkimiseen
ovat venäläisten, saksalaisten y. m. ohella otta-

neet sangen tehokkaasti osaa myöskin suomalai-
set, etenkin kansa-, kieli- ja muinaistieteellisteu

kysymysten valaisemiseksi. Perustavaa laatua
ovat varsinkin M. A. Castrenin (ks. t.) tutkimuk-
set (vrt. myös Ostjaakit. Samojedit ja

\ o g u 1 i t sekä Siperian muinaisjään-
nökset).
Suomalaisi ti tuli sotavankeina 1700-lu-

vun alussa S:aan. jossa heillä Toboljskissa ja

Irkutskissa oli omat seurakuntansakin. mutta he
olivat kuitenkin jäljettömiin hävinneet silloin

kun Inkeristä maaorjuutta pakoon lähteneet suo-

malaiset 1802 Toboljskin kuvernementin Tjuka-
linskin piiriin 220 km Omskin kaupungista luo-

teiseen aron ja metsän rajamaille perustivat
Ryzkovan siirtolan, S:n suomalaisista siir-

toloista vanhimman, josta Länsi-S :n muut suom.
siirtolat ovat saaneet kantaväestönsä. Suomen
suomalaisia alkoi S :aan saapua 1826, jolloin Suo-
mesta ruvettiin S :aan lähettämään kuolemaan
tuomittuja, pakkotyöhön armahdettuja pahanteki-
jöitä sekä sellaisia irtolaisuudesta y. m. tuomit-

tuja, jotka ennen rangaistusaikansa päättymistä
pyysivät päästä S:aan uutisasukkaiksi. V:een
1888, jolloin S :aan lähettäminen Suomesta lope-

tettiin. S:aan oli toimitettu kaikkiaan 880
pakkotyöläistä sekä 2,356 uutisasukasta. Halli-

tuksen käskystä 1843 alettiin koota kaikkia
Länsi-S;n luterinuskoisia Ryzkovaän; ensimäiset
Suomesta lähetetyt saapuivat sinne 184S. Kun
olot Ryzkovassa täten kävivät alitti iksi ja rau-

hattomiksi sekä Ryzkova lisäksi 1848 paloi po-

roksi, lähti 1849 moni ryzkovalainen etsimään
itselleen uusia maita. Siten perustettiin B u-

gene Ryzkovasta koilliseen, metsäseutuun, 65
km Irtysin rannalla olevasta Taran kaupungista

(S.H.) K'\ /.kovan kirkko.
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(S.H.) Ryzkovan siirtola.

länteen, sekä Bojarka n. 90 km Ryzkovasta
pohjoiseen, niinikään metsäseutuun. Samoista
syistä osa ryzkovalaisista 1861 perusti O m-
siirtolan, 125 km Omskin kaupungista itään

heinäarolle Om-joen rannalle (S-.n rata kulkee
siirtolan maiden halki) ; Om-siirtolan suom. ky-

län nimeksi pantiin Helsinki. Bugenesta lähti

1880-luvulla osa asukkaista parempia paikkoja
etsien etelään päin, perustaen Kulunda-arolle,

Barnaulin kaupungista lähes 300 km lounaiseen

Astsegulin siirtolan. — Itä-S:ssa oleskele-

vat luterilaiset päätettiin 1845 koota yhteen paik-

kaan Minusinskin piirikuntaan Sajanin-vuoris-

ton juurelle Jeniseiskin kuvernementin kaak-
koiskulmaan ; täten syntyi 65 km Minusinskista
kaakkoon Veriin e-S u e t u k i n siirtola, jonne
ensimäiset Suomesta lähetetyt saapuivat 18.57. —
Vielä on suom. siirtola Turku nimeltään kau-
kaisimmassa idässä, Japanin-meren rannalla lä-

hellä Vladivostokia; sen perustivat 1874 hajal-

laan asuvat, 1860-luvulla Amurinmaahan ja Ran-
nikkomaakuntaan tulleet suomalaiset. — Useissa
siirtokunnissa Suomen ja Inkerin suomalaiset ei-

vät ole enemmistönä, vaan virolaiset, lättiläiset tai

venäläiset. Kaikkiaan oli suomalaisia 1902 mai-
nituissa siirtoloissa (Turkua lukuunottamatta)
1,354 henkeä ja 1914 heitä arviolta oli n. 2,100.

V. 1902 Ryzkovan 1,185 as:sta oli suomalaisia
235 (1914 n. 400), Bugenen n. 700 as:sta 350
(650). Bojarkan n. 130 as:sta 57 (80), Om-
siirtolan 2,060 as:sta 319 (600); Astsegulissa
suomalaisia oli 36 (1902) ja Turussa 40 (1911).

(S.H.) Näköala Verhne-Suetukista (Sajanin-vuorten juurella)

— Pääelinkeinona Ryzkovassa, Bugenessa ja Bojar-
kassa on karjanhoito, Om-siirtolassa, Verhne-
Suetukissa ja Astsegulissa maanviljelys (Om-
siirtolassa myös karjanhoidolla on suuri merki-
tys, ja Verhne-Suetukin suomalaiset käyvät paljo

töissä kultakaivoksissa) sekä Turussa kalastus ja

karjanhoito. Useimmissa siirtoloissa suomalai-
set nykyään ovat hyvin toimeentulevia, jopa vau-
raitakin, ja myöskin henkinen ja siveellinen elämä
on suom. koulujen ja varsinkin S:n suomalaisten
papin ansiosta sangen tyydyttävällä kannalla.

Entiseen aikaan suom. siirtolat olivat naapurei-

den keskuudessa yleensä pahassa maineessa ; var-

sinkin Om-siirtola oli huonossa huudossa juop-

pojen, murhamiesten ja hevosvarkaiden pesä-

paikkana. Suurimpana syynä siihen oli se, että

siirtolain suomalaiset olivat kauan aikaa ilman
seurakunnallista hoitoa, sillä vaikka Ryzkovaan
jo 1820 määrättiin luterilainen pappi, ei hänestä
kuitenkaan, useimmiten suomen kieltä taitamaton
kun oli, ollut suomalaisille suurtakaan hyötyä.

Vihdoin 1863 Verhne-Suetukiin Suomen valtion

varoilla palkattiin suom. pappi sikäläisiä suoma-
laisia varten ja 1885 hänen asemapaikakseen
määrättiin Omsk sekä alueekseen kaikki S:n
suom. siirtolat. Viran ensimäisen hoitajan, rovasti

J. Granön (pappina S:ssa 1885-91 ja 1902-13)

ansiot S:n suomalaisten henkisen ja aineelli-

sen elämän kohottamisessa ovat arvaamattoman
suuret. [,,Aziatskaja Rossija" (I-III; 1914);

Cajander, ,,Beiträge zur Kenntnis der Vegetation

der Alluvionen des nördliehen Eurasiens. I. Die
Alluvionen des unteren Lena-Thales" (1903; Tiede-

seuran Acta-sarjan 32 n:ossa), ,,Studien iiber

die Vegetation des Urwaldes am Lena-Fluss"

(1904; Tiedeseuran Acta-sarjan 32 n:ossa);

Cajander-Poppius, ,,Eine natunvissenschaitliche

Reise im Lena-Thal" (1903; Fennia-sarjan 19

n:ossa); Dmitriev-Mamonov, ..Opas suurella S:n
radalla" (1912); Kai Donner, ,,S:n samojedien

keskuudessa" (1915): Goebel, .,Volks\virtsehaft

des westbaikalischen Sibiriens" (1910; ,,Beriehte

iiber Land\virtschait"-sarjan 14 vihko); Jadrin-

zew, ,,Sibirien, geographisehe, ethnographische und
historische Studien" (1886) ;

Krahmer, „Russland

in Asien" (1899-1909) ; P. Krapotkin. „Orographie
de la Siberie" (1904) ;

Middendorff. „Sibirische

Reise" (1848-75): Nansen, ,,Gjennem Sibirien"

(1914) : Nordenskiöld. „Vega expeditionens velen-

skapliga iakttagelser" (1872-87); Radloff, „Aus
Sibirien" (1884) ; Semenov-Tiansanskij, ..l!ossij ;i"
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(1907; sarjan 16 nide) ; Sibirjakov, , .S :n liikenne-

teistä ja sen suhteista meritse muiden maiden
kanssa" (1907) ; Stolypin-Krivvoschein, ,,Koloni-

sation Sibiriens" (1912); Taft, „Strange Siberia"

(1911). — S :n suomalaisia koskevia julkai-

suja ja kuvauksia: J. Granö, ,,Kuusi vuotta

S:ssa" (1893); J. G. Granö, „S:n suomalaisel

siirtolaiset" (Fennia-sarjan 22 n:Ossa
;

1904-05);

P. Granö, ..S: n suomalaiset" (,,Kansanvalistus-

seuran kalenteri 1915"; 1914).] E. E. K.

Siperialainen rutto ks. Rutt o.

Siperianhumala ks. C 1 e m a t i s.

Siperiankuusi ks. A b i e s.

Siperian-maksimi ks. Säänennustu s.

Siperian meritie ks. Siperia.
Siperian muinaisjäännökset. Muinaistieteel

lisesti S. on vielä suureksi osaksi tutkimat mi.

mutta kootusta muinaiskalustosta ja tunnetuista

kiinteistä muinaisjäännöksistä päättäen se ei

muodosta yhtenäistä kokonaisuutta. Vaikka tie-

teellisiä kaivauksia on suoritettu verraten vähän.

vain Jenisein ja Obin keski- ja yläjuoksujen

varsilla (M. A. Castren. Radloff. Klements. Adria-

nov, Ossovskij, S. K. ja I. P. Kuznetsov, Proskur-

jakov ja Sergejev y. m.), on museokalusto tavat-

toman runsas, ainakin 40.000 esinettä, pääasiassa

tilapäislöytöjä. Tärkeimmät S:n muinaisesine-

kokoelmat ovat Minusinskin, Irkutskin, Krasno-
jarskin, Tomskin. Omskin. Toboljskin ja Tju-

menin museoissa S:ssa, ja sen ulkopuolella Pie-

tarin tiedeakatemialla, Moskovan historiallisessa

museossa. Kansallismuseossa Helsingissä, Kasaa-
nin yliopiston museossa, Tukholmassa, Berliinissä,

Budapestissä. Pariisissa ja Lontoossa.

S : n kiinteitä muinai s j ii annoksia
ovat luolat, haudat ja kalmistot, asuinpaikat,

muinaislinnat, vanhat vuorikaivokset, kirjokivet.

kalliopiirrokset ja -maalaukset. L u oi at, -joita

on siellä täällä pitkin ELeski-S :n jokia, ovat ol-

leet asuttuja osaksi mammutin aikakaudelta asti

(Afantova Gora Krasnojarskin luona), osaksi ne
ovat olleet uhripaikkoja kivikaudelta kansain-

vaellusajalle asti (Aidasinskaja pestsera ylisellä

Jeniseillä). — Kalmistojen muoto vaihtelee

suuresti. Maanalaisia kenttäkalmistoj a, joissa vai-

najat ovat haudatut kyljelleen polvet koukussa.

tunnetaan paikoitellen Irkutskin ja Xertsinskin

seuduilta ja Bazaihasta (Krasnojarskia vasta-

päätä). Ne ovat kivikautisia. Suuri, pronssikau-

den jälkipuoliskolle kuuluva kenttäkalmisto, jossa

(S. H.) Kuva l. Pronssikautinen kalmisto MJnnsinskin arolla,

Jes-joen snulla.

on tuohilla katettuja hautoja, tunnetaan myös
Tomskin kaupungin kohdalta. Mutta yleensä

kalmistot ovat maanpäällisiä kurgaa-

neja, tehdyt joko pelkästään maasta
(Länsi-S :ssa, etenkin aroilla Oren-

burgin seudulta Obin yläjuoksun

varsille) tai pelkästään kivistä

(harvinaisia, vuorilla Jenisein ja

trtysin latvoilla) tai maasta ja sitä

ympäröivistä kiviseinämistä. Yiime-

main. ovat tav. nelikulmaisia, syr-

jillä olevat kivet matalia hietakivi-

laattoja (kuva 1) tai korkeita pysty-

kiviä (n. s. Tsa-tas). Tällaisessa

kurgaanissa on 1-4 hautakuoppaa,
joissa on 1-100 ruumista. Näiden
hautojen varsinaisena levenemis-

alueena ovat Minusinskin, Mariinskin
ja Atsinskin piirit Jenisein ja Obin
latvoilla, joissa niitä aroilla, joskus
vuorillakin, on kymmeniä tuhansia.

Runsaasti on niitä varsinkin Aba-
kanin ja sen lisäjoen TJibatin y. m.
varrella. Haudat ovat pronssikauti- (s.h.) Kuva 2.

sia tai varhemman rautakauden Kuvapatsas,

aikuisia. — Esihistoriallisia asuin- Beja -

paikkoja tunnetaan kivikau-

delta Baikalin rannoilta, Angara-joen var-

relta, Angaran suun ja Krasnojarskin välillä

Jeniseiltä ja vähin muidenkin jokien varsilta,

usein lentohiekka-vyöhykkeeltä. Ne ovat kalas-

taja-asutuksen muistoja. Asuinpaikkoja ovat myös
muinaislinnat, joita on Uralin takais-

ten järvien varsilla, Tobolin, Obin, Tomin ja

[rtysin varsilla sekä ylisellä Jeniseillä. Muualla
ne ovat kahden joen muodostamalla niemek-
keellä ja maavallin erottamat, paitsi ylisellä Je-

niseillä, jossa ne ovat vuorilla, ja kivivallien

ympäröimät. — Asutusmerkkejä ovat myös van-

hat n. s. tsuudilaiset vuorikaivokset, ma-
talat kaivokset, joissa väliin on lyhyitä sivu-

käytäviäkin maan alla vasken kiskomista var-

ten; niitä on Orenburgin seuduilta alkaen pit-

kin aroja Altaille, jossa ne ovat hyvin lukuisia.

— S:n omituisimpia muinaisjäännöksiä ovat

kivipatsaat, joissa on muinaisturkkilaista
kivikirjoitusta (ks. t.), Jenisein latvoilla, n. s.

kiviakat (ks. Baba), ihmisen y. m. näköiseksi

muovaillut kuvapatsaat (kuva 2) aroilla Jeni-

seiltä aina Orenburgin seuduille ja vieläpä yli

Etelä-Venäjän arojen, k a 1 1 i o m a a 1 a u k set
1. petroglyyfit ja kalliopiirrokset
(kuva 3), joita ylen runsaasti esiintyy etenkin

\liselli Jeniseillä Ne ovat kukki etupiioca
rautakautisia.

S:n irtaimessa muinaiskalustossa
on kiviesineitä vähän: ne esiintyvät harvak-
seen pitkin jokivarsia kautta S :n, Jäämeren ja

jöNpft V£.

&* &;
(S.H.) Kuva 3. Kalliopiirros. Suljek, Minusinskin arot.
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(S.H.) Kuva 4. Siperian tyypillistä pronssikautista
muinaiskalustoa.

Tyynenmeren rannalle asti. Ne ovat luultavasti

hyvin eriaikuisia. Erikoisesti S: lie ominaisia

ovat kiviset kalakuviot, serpentiinirenkaat, neli-

sivuiset suuret piivaajat ja läpileikkaukseltaan

kolmikulmaiset taltat. Varsireikäkirves puuttuu
melkein tykkänään.— Pronssi kautinen kalusto

on pääasiassa yliseltä Jeniseiltä ja Obilta. Se on
muodoiltaan sangen rikas ja vaihteleva (kuva 4)

sisältäen veitsiä, tikareja, kirveitä, kelttejä y. m.;

esineet ovat osaksi pienoiskokoisia ja, mikäli voi

päättää, myöhäisiä, pronssikauden lopulle kuulu-

via, kreikkalais-skyyttalaisen vaikutuksen alaisia.

Ne ehkä ovat turkkilais-tataarilaisen asutuksen

peruja, jotavastoin Länsi-S:n harvat pronssiesi-

neet Toboljin ja Tomskin luota liittyvät itävenä-

liiiseen pronssikauteen. Rauta kautiset muodot
ovat rikkaimmat aroilla, joille on levinnyt Eu-
roopan kansainvaellusajan muotoja ja josta on
saatu merkillisiä kultakoristeita. Pohjoisesta pis-

tää ..permalaisen"' kulttuurin vaikutus Tomskin
ohitse Atsinskin seudulle idässä ja Irtysiä pitkin

etelään, jossa buddhalaisuuden vaikutus suuren
Itä-Turkestanin sivistyskeskuksen kautta on ollut

valtava.

Kuvastoja S:n muinaiskalustosta ovat julkais-

seet V. Radloff, J. K. Aspelin, F. Martin. 1). Kle-

raents, I. P. Kuznetsov, A. O. Heikel, J. Castagne'

y. m. A. M. f.

Siperian rata ks. Siperia.
Siphonaptera k s. Kirput.
Siphonophora ks. U i m a p o 1 y y |> i t.

Sipi = r a n t a s i p i (ks. t.).

sipka, vuorensola (1,334 in yi. merenp.) Bul-

gaarian ja Itä-Rumeelian rajalla, jossa 21-26 p.

elok. 1877 Radetzkvn komentamat venäläiset

(18,000) voittivat Suleiman pasan johtamat turk-

kilaiset (27,000). Voittajain mieshukka 30%,
voitettujen 25,8 %. Taktill. arvo 1,4. — Samassa
solassa oteltiin toistamiseen 17-18 p. syysk. 1877,

jolloin venäläiset jälleen olivat voitolla. Mies-
hukka oli kummallakin puolella vähäinen.

-Iskm-.

Sipoo (ruots. Sibbo). 1. Kunta, Uuden-
maan 1., Helsingin kihlak., Sipoon-Poruaisten
nimismiesp. ; kirkolle Nickbyn 1. Nikkilän rauta-

tieasemalta 2 km, Söderkullan laivalaiturilta

10 km. S. käsittää mantereella olevan pääosan
lisäksi rannikkonsa kohdalla sijaitsevan luonnon-
ihanan merensaariston (Löparö, Simasalo 1. Sini-

salo, Granö, Fagerö y. m.). Pinta-ala (maata)
354,6 km 2

,
josta viljeltyä maata 9,571 ha (siinä

luvussa luonnonniityt 943 ha, puutarha-ala 38, s ha,

viljaakasvava kaskimaa 10,5 ha). Manttaalimäärä
89,-287, talonsavuja 288, torpansavuja 79 ja muita
savuja 785 (1907). 6,967 as. (1910), joista suomen-
kielisiä 584; 1,534 ruokakuntaa, joista maanvil-
jelys pääelinkeinona 874:llä. teollisuus 273:11a,

kalastus 61 :llä ja merenkulku 51 :llä (1901).

Kauppalaivastoon kuului 1910 54 purjealusta
(yht. 1,473 netto rek.-ton.). — 1,036 hevosta,

3,647 nautaa (1913). — Kansakouluja: 14 ruotsin-

kielistä ja 2 suomenkielistä (1915). Söderkullan
maanviljelyskoulu ja Söderkullan metsänvartia-
koulu. Säästöpankki. Kunnanlääkärinä toimii

Nikkilän mielisairaalan alilääkäri. Apteekki
(haara-apt.). Nikkilän mielisairaala (Helsingin

kaupungin) ; Kotivallin keuhkotautiparantola (Hel-

singin diakonissalaitoksen). Kunnaneläinlääkäri.
— Teollisuuslaitoksia: Nikkilän sähkötehdas ynnä
saha ja mylly; Boxin saha ja mylly; Brobölen
saha ja mylly; Söderkullan saha ja mylly; Söder-

kullan ja Rauhamäen tiilitehtaat. — Muinais-
muistoja: vanha kivikirkko, rak. todennäköisesti

1400-luvun alkupuolella; ,,Sibbesborgin" valli-

tukset (keskiajalta). — Vanhoja kartanoita: Nik-
kilä (Nickby), Savijärvi, Östersundom. Eriksnäs.

Norrkulla, Söderkulla, Löparö, Nevas ja Skräd-
darby. — Muita huomattavia paikkoja: Koi v u-

niemi (ks. t.) östersundomissa. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen. Porvoon hiippak., Porvoon
tuomiorovastikuntaa ; alkujaan Porvoon kappe-
lina, ainakin jo 1340, mainitaan omana pitäjänä

n. 1425, oli Porvoon piispan anneksina 1724-1865.

S:n seurakuntaan kuuluu östersundomin
(ks. t.) rukoushuonekunta. — S:seen ovat aikoi-

naan kappeleina kuuluneet Helsingin pitäjä ja

Tuusula. — Kirkko tiilestä, rak. 1885. — Suoma-
laiset jumalanpalvelukset pidettiin v:een 1890

seurakunnan suomalaisten rakennuttamassa puu-

kirkossa, kun heiltä aikaisemmin oli kielletty

pääkirkon käyttäminen: nykyjään pidetään suo-

malainen jumalanpalvelus säännöllisesti joka nel-

jäs sunnuntai seurakunnan kirkossa. /.. E-nen.

Sipoonlahti, n. 3 km pitkä luoteiskaakkois-

suuntainen, jokimaisen kapea, matala merenlahti

Sipoon pitäjässä. Höyrylaivalaituri. — S: n pe-

rukkaan laskee pieni Sipoonjoki.

Sipoonselkä, n. 2 penink. pitkä merenselkä

Sipoon pitäjiin kohdalla; sen eteläisellä reunus-

talla ovat Pirttisaaren (Pörtön), Fagerön, Krä-

maröarne y. in. saaristot, pohjoispuolella Liila

Bastö, Granö. Simasalo (Simsalö), Norrkulla

y. m. Rannoilla runsaasti kesähuviloita. S:n
kautta kulkee Helsingistä itään suuntautuva
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laivaliikenne: sen lisäksi ovat S:n rannikot vilk-

kaan paikallislaivaliikenteen välityksellä Helsin-

gin yhteydessä. L. H-nen.
Sippola, myös S i p p u 1 a. 1. Kunta, Vii-

purin 1. Kymin kihlak., Sippolan nimismiesp.

;

kirkolle Lukkalan asemalta 7 km. Inkeroisten

ja Myllykosken asemilta n. 15 km. Utin asemalta

(eniten käytetään) 18 km ja Kaipiaisista 23 km.
Pinta ala ."iö4.r, km 2

, josta viljeltyä maata (1910)

8,069 da (siinä luvussa luonnonniityt 1.170 ha,

puutarha-ala 20,e ha). Manttaalimäärä 33, 997,

talonsavuja 631, torpansavuja 18 ja muita savuja

7ö7 (1907). 9,848 as. (1914); 1,321 ruokakuntaa,
joista maanviljelys pääelinkeinona 572:11a, teol-

lisuus 321 :llä (1901). 7-">4 kevosta, 2,660 nautaa

(1913). — Kansakouluja 13 (1915). Inkeroisten

1. Kymenlaakson kansanopisto. Säästöpankki.
Apteekki (Inkeroisissa). Kasvatuslaitos (ks.

Sippolan kartano). — Teollisuuslaitoksia:

Inkeroisten (ks. t.) ja Myllykosken puu-

hiomot; Vännilän, Kuotilan ja Koskelan sahat ja

myllyt; Inkeroisten ja E. Sihvolan sahat; Inke-

roisten, Myllykosken ja Turpaan myllyt ; Sippolan

ja Inkeroisten meijerit; Enäjärven ja Liikkalan

tiilitehtaat. Aikaisemmin toiminul Turpaan ruuti-

tehdas räjähti 1890 (19 p. toukok.) ja jäi uudel-

leenrakentamatta. — Historiallismuistoisia paik-

koja: Lii k kala ja Kaipiainen (ks. n.).

— Vanhoja kartanoita: Sippolan kartano ja Liik-

kalan hovi (palstoitetut). — Luonnonnähtävyyk-
siä: Anjalankoski (jonka S :n puoleisella ran-

nalla Inkeroisten puuhiomo). — 2. Seura-
kunta, keisarillinen. Savonlinnan hiippak.,

Haminan rovastik. ; mainitaan Vehkalahteen
kuuluvana rukoushuonekuntana jo 1693, muodos-
tettiin kappeliksi tuomiokapitulin päätöksellä

7 p:ltä jouluk. 1823 ja erotettiin Vehkalahdesta
omaksi khrakunnaksi keis. käskykirjeellä 25 p:ltä

maalisk. 1861 (ensimäinen kina v:sta 1887).

Inkeroisissa on rukoushuone tehtaan väestöä ja

ympäristöä varten. — Kirkko (kolmas järjestyk-

sessä) tiilestä, rak. 1879. [A. Vuorimaa, ..Piir-

teitä Sippolan historiasta" (Kansanvalistusseu-

ran kotiseutukuvauksia 26-30. 1915, siv. 1-95).]

L. ll-IK n.

Sippola, M a t t i ks. Niiorisoseuraliik e,

palsta L359.

Sippolan kartano lennen myös A n n i k-

kalai, allodisäteri Sippolan pitäjässä lähellä

kirkkoa, ny k. pientiloiksi palstoitettu. Sippolan
ja Liikkalan säterit läänitettiin ll>4'.i Lauritsa

Creutz vanhemmalle. Häneltä peri ne hänen poi-

kansa, sittemmin maaherra ja kreivi Juhana
Creutz ik. 1726), joka 1691 perusti tilalle rauta-

tehtaan (lakkautettu jo 1704); raunioita on vielä

jäljellä Vännilänkosken rannoilla). S. k. oli edel-

leen Creutz-suvulla, kunnes Turun rauhan <1743i

jälkeen jäi Venäjän puolelle rajaa ja myötiin O.

R. von Stackelbergille, joka 1755 möi sen talolli-

selle 15. Koskelalle. Vv. 17CL*4 omisti s. k:n
tuomiorovasti V. Gudseus, 1784-1899 von Daehn-
suku ilsii4-<)<) m. m. ministerivaltiosihteeri W. C.

von Daehn ja 1899 L906 eversti Lennart Forsten,

jonka aikana tilalla oli puutarha- ja talouskoulu

(vrt. Reitkallii. Valtion liuostaan S. k. jou-

tui ostojen kautta 1902 (839.- ha 1 ja 1907 (yh-

dessä Liikkalan lahjoitusmaahovin kanssa

2,796,s«o ha) ja <>n senjälkeen palstoitettu pien-

tiloik>i (vrt. Liikkalan h o vii; tilan met-

sät joutuivat suurimmaksi osaksi toisiin käsiin.

—

Päärakennus on 1800-luvun edelliseltä puoliskolta.
— V. 1856 kapteeni A. L. von Daehn perusti S.

k:oon juustomei jerin. jossa valmistetaan sveitsi-

läistä juustoa ja joka alallaan oli ensimäinen
maassamme*; nyk. omistaa Bep Sippolan juusto-

mei-jeriosuuskunta r. 1. Tilalla oli myös Saveron
pullolasitehdas (1857-99). Nyk. on s. k :n alueella

kotitarvesaha ja mylly, jotka omistaa Vännilän-
kosken teollisuusosuuskunta r. 1. (jäseninä on

pääasiallisesti entisen S. k:n alueella asuvia pien-

tilallisia). — S. k:n kantatilalla on valtion omis-

tama Sippolan kasvatuslaitos alaikäi-

siä miespuolisia oikeuden määräyksestä lähetet-

tyjä lainrikkojia varten, per. 1909. Oppilas-

sijoja on 60. Menosääntö (1914i sr>.:'.7-"> Smk.
Laitos on vastaiseksi väliaikaisella kannalla.

A. Es.

Sippula ks. Sippola.
Sipuli on kasvien maanalainen, melkoisesti sil-

mua muistuttava versomuodostus, jonka varsi on

.s 11.

1

Hyasintin sipulin

pii kittäisleikkaus.

Sipulivarren piias-

sa näkyy kukin-
non aihe, ulompa-
na sipulisuomut.

lyhyt, matalan kartiomainen ja

kannattaa tiheään ryhmittyneitä,

leveitä. turpeita. vararavinto-

aineista rikkaita s.-l ehtiä 1.

s.-s u o m u j a. S:n varren pääte
silmu kasvaa kukalliseksi maan-
päälliseksi varreksi. Uusia s-.eja

syntyy 1 t. useampia s. -lehtien

hangoissa. S. -verso tavataan
etenkin aro- ja erämaakasveilla
ja se on ilmeisesti kuivaan ilman-

alaan kuuluva sopeutumismuoto.
Kesällä, kuivana aikana, s. on
lepotilassa, alkaa kehityksensä
syksyllä ja kasvattaa keväällä

maanpäällisen varren. S. on hy-
vin yleinen Liliacece- ja Amarylli-
daceee-heimojen kasveilla. — S.

1. ..iyökki" on myös nimitys
AlUum-snvun lajeille, joita s:n t.

varren ja lehtien takia viljellään, vrt. Alli u m.
Punasipuli (= kynsilaukka 1. tavallinen s.),

Salottensipuli, Talvisipuli ja Valko-
sipuli. K. L.

Sipulikasvit, kaikki ne kasvit, joilla on sipuli-

verso, t. tav. erikoisesti sipuliversoiset ruoka- ja

koristekasvit. Kuoka-s:ja ovat useat A 11 in m -suvun
lajit, koristekasveja etupäässä monet Liliacece- ja

Amaryllidaceoe-heimoihin kuuluvat kasvit, joilla

on tav. monivuotinen, vuosittain uusia lehtiä ja

kauniskukkaisia varsia synnyttävä sipuli. Ylei-

simpiä nii>1ä ovat hyasintti, liljat, lumikello.

narsissi, sinikello, tulppaani y. m. S:ja käyte-

tään hyvin yleisesti koristekasveiksi varsinkin

talvella ja keväällä, kylmänä vuodenaikana huo-

neissa, myöhemmin myös ulkosalla. Suurimmat
s:n viljelyksel maailmankauppaa varten ovat

Hollannissa. K. L.

Sipulikatto. sellainen satula- 1. harjakaton
joku-, barokkiajalla käytäntöön tullut muoto,
jonka leikkausprofiililla on sipulin 1. kiilakaaren

muoto. ks. K a a r i ja K .1 I I ".

Sipulikupoli, persialaisessa, m\ öhäisbysantl i

sessa ja venäläisessä kirkkoarkkitehtuurissa ja

barokkiaj allakin tornipäätteenä tavallisen deko-

ratiivisen, ulkopuolisen katekupolin muoto, jonka
ulkopiirteet ovat samat kuin kiilakaaren. ks.

K a .1 r 1 ja K a 1 1 o. / -o N.
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Sipuliöljy, allylin (ks. t.) rikkiyhdistys,

(C3H 5 ) 2S.

Sir [sSJ (engl., < ransk. sire, ks. t.), Englan-

nissa baronetin ja knightin arvonimi, joka aina

asetetaan ristirnänimen eteen
;

puhuteltaessa

sukunimi voidaan jättää lausumatta. S. yksinään
ilman ri.stimänimeä on puhuttelusana, jota alempi

käyttää ylemmästä, poika isästään tai jota (kuten

ranskan sire sanaa) käytetään kuningasta tai

kuninkaallisia prinssejä puhuteltaessa. Tavalli-

sessa elämässä = herra.

Siracusa ks. S y r a k u s a.

Sirahvi, kirahvi, giraffi [< arab. se-

räfe - rakastettava] (Camelopardalis giraffa), tav.

yhdeksi lajiksi käsitetty, joskin useina muun-
noksina esiintyvä, oudon muotoinen märehtijä,

muodostaa ainoan nyt elävän sukulaisensa, oka-
pin (ks. t.) kanssa s:n heimon (Devexa). S:lle

ominaista on ennen kaikkea ruumiin tavaton kor-

keus (pää 5-6 m maasta), mikä riippuu raajojen

ja kaulan suuresta pituudesta. Vartalo on suh-

teettoman lyhyt, n. 2 1
/4 m, ja selkä viettää jyr-

kästi taa päin; häntä n. 1 m:n pituinen. Raajat
ovat solakat, varpaita 2, reunavarpaat samoin-

kuin niitä vastaavien kämmen- ja jalkapöydän-

luiden jäännökset täydellisesti hävinneet (vrt.

Märehtijät). Sivuilta litistynyt, lyhyen
selkäharjan reunustama kaula on pituudestaan

(n. 2,s m) huolimatta kuten yleensä nisäkkäillä

vain 7 nikaman tukema, yksityiset nikamat
ovat siten suuresti pitentyneet, mistä taas joh-

tuu, että kaula on kankeahkoliikkeinen. Pää on
siro, kapea- ja pitkäkuonoinen, korvat kohtalaisen

isot, silmät suuret ja kauniit. Otsan ja päälaen
rajalla on kummallakin sukupuolella 2 lyhyttä,

pystyä, nahan peittämää, pysyvää sarvea ja nii-

den edessä vielä pariton, usein melkein sarvi-

maiseksi kasvanut luukyhmy. Pohjaväri on tav.

vaaleankeltainen, täynnä kulmikkaita ruskeita

täpliä, raajojen alaosat tav. vaikeahkot ; eri

muunnokset vaihtelevat kuitenkin jonkun verran.

S :ia tavataan nykyään etupäässä Keski-Afrikan
itäosissa. Eurooppalaisten varsinaisilta vaikutus-

aloilta, esim. Etelä-Afrikasta se on jo innokkaan
metsästyksen (liha syötävää, paksu nahka hyvin
arvokasta) vuoksi yleensä hävitetty. Metsästys
on kuitenkin vaivaloista, sillä s. kilpailee nopeu-
dessa hyvän hevosen kanssa ja voittaa sen kestä-

vyydessä, siitä huolimatta, että liikkeet s:n lau-

katessa täyttä vauhtia ovat kömpelöt; aro- ja

savanniseuduilla t. harvoissa metsissä asustaen
s. voi sitäpaitsi korkeutensa ja hyvän näkönsä
vuoksi huomata vihollisen jo kaukaa. Pääravin-
tona ovat puiden, etenkin Acacia- ja Miniosa-
lajien, lehvät, joita s. tavattoman pitkän (n. 40
cm) ja liikkuvan kielensä avulla taitavasti riipii

irti. Maasta syödessään t. juodessaan sen on
pakko laskeutua polvilleen t. levittää etujalat

haralleen ulottuakseen alas. — S. on hyvänluon-
toinen ja kesyyntyy helposti. — Kuva liitteessä

Afrikan eläinkuntaa.
Tertiääriajan lopulla s. -lajeja tavattiin laa-

jalti levinneinä myös Euroopassa ja Aasiassa.

Vanhimmat tunnetut s.-eläinmuodot olivat paljon

lähempänä tavallista märehti jätyyppiä kuin s.

(vrt. Okapi ja S i v a t e r i d i t). /. V-s.

Sirak ks. Jeesus Siira k.

Sir-Ali (1825-79), Afganistanin emiiri, pääsi

isänsä Dost-Muhammedin kuoltua valtaistuimelle

45. VIII. Painettu ,7
/6 16.

1863, sai taistella kruunusta veljiensä kanssa.
Oli ensin Englannin liitossa, koetti sitten (1877)
turhaan kiihottaa alamaisiansa uskonsotaan
Englannin Intiaa vastaan. Liittyi Venäjään,
jonka johdosta englantilaiset hyökkäsivät hänen
maahansa; luovutti hallituksen pojalleen Jakuh
Kaanille ja pakeni Turkestaniin. G. K.

Siraz (= ,,leijonan vatsa"), kaupunki Etelä-

Persiassa, Farsin pääkaupunki, korkeiden vuorien
ympäröimässä viljavassa laaksossa (1,580 m yi.

merenp.) tärkeän, Teheranista ja Isfahanista
Busiriin vievän liikennetien ja sähkölennätin-
linjan varrella; n. 50,000 as. — Kaupunginmuuri
ja rakennukset rappeutuneet, kadut kapeat, likai-

set. Basaari, parikymmentä karavaaniseraijia,

monta moskeiaa, joukossa rakennustaiteellisesti

arvokkaitakin, mutta pahasti raunioituneita

(Vanha Jama, rak. 894 y m.). Useita medresejä
(vanhin per. 1478) y. m. oppilaitoksia, joista 5.

on saanut nimen Dar ui ilm (= „tieteen istuin").

Hafisin ja Saadi'n syntymäpaikka; heidän hau-
tansa ovat myös g:ssa. — Valmistetaan mattoja,

saippuaa, saviastioita, lasitavaroita, ruusuvettä

y. m.; kauppa huomattava. Ympäristössä paljo

viini- ja ruusutarhoja. — g. oli kalifien asuin-

paikkana 600-luvun keskivaiheilla, Tsingis-kaanin
ja hänen seuraajiensa aikana pers. tieteen ja tai-

teen pesäpaikkana, 1300-luvun lopulla Timurin
käsiin jouduttuaan sen merkitys suuresti väheni.

Maanjäristykset hävittivät S:ia monta kertaa,

pahimmin 1824 ja 1853, jolloin 10,000 ihmistä
menetti henkensä. (E. E. K.)

Sirdar 1. Serdar (pers.), sotapäällikkö.

Serdar Ekrem, Turkin armeian ylipääl-

likkö. S. on myös Egyptin armeian englanti-

laisen ylipäällikön nimi.

Sir Darja ks. S y r D a r j a.

Sire (engl. Shire, saks. Schire), joki Itä-Af ri-

kassa, Sambesi'n lisäjoki vas., alkaa Njassa-järven
eteläpäästä, virtaa eteläistä pääsuuntaa, aluksi

Malombe nimisen järven halki, katkaisee alem-

pana ylätasangon reunan pitkässä koskisarjassa

(m. m. Murchisonin-putoukset), juoksee riista-

rikkaan Elefanttirämeen läpi, laskee Samon luona

Sambesiin; 600 km. Kuljettava korkeanveden
aikana höyryaluksilla kaikkialla paitsi ylläm.

koskien välillä. — S. virtaa suurimmaksi osaksi

Englannille kuuluvan Njassa-maan alueella, jonka

S:n ympärillä oleva osa muodostaa S:n provins-

sin. Alajuoksullaan g. on portug. alueella.

Sire [sir] (ransk. < rahvaan-lat. seior <
lat. senior), armollisin herra (hallitsijoita puhu-

teltaessa).

Sireeni ks. Syreeni.
Sireeni (ks. Seireenit), laivoissa tai maja-

koissa sumun vallitessa käytettävä merkinanto-

laite. Lävekäs metallilevy pannaan pyörimään
puristamalla sitä vastaan voimakas ilmavirta

(vrt. Akustinen sireeni). Jouduttuaan

liikkeeseen levy vuoroin läpäisee, vuoroin kat-

kaisee ilmavirran, synnyttäen siten äänentöräh-

dyksiä. Levyn asemasta voidaan käyttää kahta

sisäkkäistä, lähellä toisiaan olevaa onttoa metalli-

silinteriä, joiden pinnassa on pitkittäisiä,

kapeita rakoja. Ilmaa puristetaan ulkopuolisen

läpi sisäpuoliseen, joka pyörii. Ääni syntyy

rakojen ollessa vastatusten. Äänensyniiyttäjään

liitetään iso, kartionmuotoinen, korkealla pai-

kalla sijaitseva torvi äänen vahvistamista var-
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(S. H.) Kallon sumumerkkiasema.

ten. - - Suomessa sumumerkkiasemilla (Kobba-
klintarien, Ulkokallan, Tankarin, Kallon ja Bengt-
skäiin loistomajakat sekä majakkalaiva Relan-

dersgrund) palo-

öljymoottori antaa
s: lie liikevoimaa
(paitsi kahdella en-

.- i unia in. asemalla,

joilla käyt et ii iin

käsisuniutorvea |.

Puristimien avulla

pumpataan ilmaa

usean kuutiomet-

rin suuruiseen säiliöön, johdetaan siitä s:iinsekä
torveen. S:n toimiessa seuraa muutamia perättäi-

siä iiänentörähdyksiä pitempi äänettömyys, esim.

Kallon majakalla (ks. kuvaa) seuraa 6 sek. kes-

tävää kolmea äännähdystä 34 sek:n hiljaisuus.

ääni kuuluu suotuisan sään aikana 8- meripenin-

kulman päähän. V. S:n.

Sireenieläimet (Sirenia), pieni aisäkäslahko,

isoja (3-5 m pitkiä), vähäkarvaisia, kasveja syö-

viä merieläimiä (kohoavat myös jokiin), joilla

on vaakasuora leveä pyrstöevä ja evämäiset. sekä

olka- että (päinvastoin kuin valailla) myös
kyynärnivelessä taipuvat eturaajat. Taka raajat

puuttuvat, surkastunut lantio sen sijaan on säi-

lynyt. Eoseenikaudella eläneellä s:n esimuodolla

Eotheriu millä, olivat kummatkin raajaparit vielä

kehittyneet. Ulkonaisesti s. muistuttavat valaita

ja yhdistettiin sen vuoksi ennen näihin. Todelli-

suudessa yhtäläisyys lienee katsottava elämän-

tapojen yhtäläisyydestä riippuvaksi konvergenssi-

ilmiöksi. Sen sijaan erinäiset seikat (hampaiden
rakenne, manaattien surkastuneet kaviomaiset

kynnet y. m.) viittaavat sukulaisuuteen kavio-

eläinten kanssa. S:n rakenteesta ks. lähemmin
M a n a a t i t ja Merilehmä, ainoat nykyajan
eläimistössä edustetut suvut. Kaarnaeläin
1. S t e 1 1 e r i n merilehmä tapettiin suku-

puuttoon 18 :nnella vuosisadalla (ks. Kaarna-
eläin). /. V-s.

Sireenit ks. Seireenit.
Sirelius [-(''-] 1- Klemens Johan Gab-

riel S. (1818-88), pappi, lähetysjohtaja, yliopp.

1838, f il. kand. 1846, vihittiin papiksi 1847.

Inkerinmaalla pappina toimiessaan S. tutustui

sikäläisiin voimakkaihin kristillisiin virtauksiin,

m. m. pakanalähetykseen. jota siellä saks. pii

reissä niihin aikoihin alettiin harrastaa. Tuli

1856 Helsinkiin sotilassaarnaajaksi. S. oli mukana,
useimmiten johtavassa asemassa, miltei kaikissa

kristillisissä harrastuksissa Helsingissä 1850-70-

luvuilla. Hän oli Suomen lähetysseuran perusta-

jia, sen ensimäinen sihteeri ja lähetysjohtaja

(1859-76). ruotsinkielisen lähetyslehden i.Mi

sionstidning för Finland") toimittaja. Tultuaan

vastaperustetun lähetyskoulunkin johtajaksi (1862)

jätti S. 1804 saarnaajanvirkansa, johon hän kui-

tenkin seuran huonojen raha-asiain tähden palasi

1871; siirtyi Mikkelin kirkkoherraksi 1876.

S. oli 1860 mukana perustamassa sisälähetysseu-

raa, jolta hallitus kuitenkin kielsi vahvistuksensa.

S:n toimesta saatiin 180ö Suomen lähetysseuran

sääntöihin lisäys, joka oikeutti sen toimittamaan
sisälähetystyötä, lähinnä hartauskirjallisuuden

levittämistä. S. oli Suomen merimieslähetysseuran
perustajia. U. P.

2. Knut Samuel S. (1827-69), suom. lää-

käri. S. tuli Hämeenlinnan kaupungin lääkä-

riksi 1853 ja lääket. tohtoriksi 1857. V. 1859
hän saavutti lapsenpäästöopin dosentuurin väitös-

kirjalla ,.Om lägeförändringar och böjningar af

lifmodren" ja nimitettiin 1861 saman aineen
professoriksi julkaistuaan teoksen ,.Om placenta
pra\ ia. dess utveckling och behandling." S. jul-

kaisi myöskin suomenkielisen oppikirjan käti-

löille. M. 0-B.
3. Uuno Taavi S. (s. 1872), kansatieteen-

tutkija, yliopp. 1891. f il. kand. 1895, fil. lis.

1906. v:sta 1900 amanuenssina valtion histo-

riallis-kansat ieleell. museossa, v:sta 1906 suom.-
ugrilaisen kansatieteen dosenttina yliopistos-

samme; suorittanut laajoja, etupäässä aineellista

kulttuuria koskevia tutkimuksia sekä Suomessa
että Suomen ulkopuolella, m. m. Venäjällä 1897-

1900 ost jaakkien, vogulien, samojedien ja tataa-

rien, 1907 syrjäänien ja votjaakkien, 1911 Vie-

nan karjalaisten keskuudessa. S:n monilukui-
sista arvokkaista julkaisuista mainittakoon : ..Die

Handarbeiten der Ost jaken und Wogulen" (190 1 1

.

,,Ornamente auf Birkenrinde und Fell bei den
Ostjaken und VVogulen" (1904). ,,'Cber die Sperr-
fischerei bei den finnisch-ugrischen Völkern"
(1906), „Suomalaisten kalastus" IIII (1906-08),

,,tjber die primitiven Wohnungen der finnischen
und der Ob-ugriscken Volker" (1906-11), „tJber
einige Traggeräte und Umscklagetucher bei den
finnisch-ugrischen Völkern" (1912), ,,'Cber einige

prototype des schlittens" (1913-14), ,,t)ber das
jagdrecht bei einigen finnisch-ugrischen völkern"

(1914), ,,Suomen kansanpukujen historia" (1915).

Sirex ks. Puupistiäiset.
Sirius, koi räntä h ti. a Canis majoris,

taivaan loistavin kiintotähti, Koiran tähti-

kuviossa. Kuuluu ensimaiseen, valkoisten täh-

tien luokkaan. Asema, suuruusluokka, parallaksi.

itseliikunta, etäisyys ja nopeus ks. Kiinto-
tähdet. S. on kaksoistähti, seuraaja kymme-
nettä suuruusluokkaa, keksitty 1862. Kaksois-
systeemin kiertoaika 50 v. Tähden heliakinen

nousu elokuussa ennusti egyptiläisille Niilin nou-

sun ja on antanut kesän kuumimmille viikoille

koiranpa ivien nimen. //. R.

Sirkassi (ransk. circassienne) , heikosti vanu-
tettu, kasimirin tapainen 4-niitinen kangas. Val-

mistetaan joko kokovillaiseksi tai kudotaan puu-
villaloimeen

;
käytetään naisten kesäkankäana.

E. J. S.

Sirkassit ks. T s e r k e s s i t.

Sirkat (Gryllidoe), hyppyjaikaisiin (Baltatoria)

kuuluvia suorasiipisiä hyönteisiä (Orthoptera),

joiden siivet lepoasennossa

ovat asettuneet päällek-

käin samaan tasoon niin.

että eläin tekee litteäsel-

käisen vaikutuksen. Koi-

ras synnyttää hieromalla
siipiään vastakkain heleä-

äänisen sirinän, jolla se

houkuttelee naarasta luok-

seen. Oikeanpuolisen -ii

ven toisessa poikkisuonessa on poikittaisia pikku-

sauvoja. jotka hankautuvat vasemmanpuoleisen
siiven suonta vastaan. — Ainoa meikäläinen laji

on tavallinen k o t i s i r k k a (Gryllus domesti-

cus), joka elää monin paikoin sydänmaan metsä-

torpissa, saunoissa, leipomoissa j. n. e. Väriltään

(S.H.) Kotisirkkoja.
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se on nahanruskea, pää vaaleampi. Siivet ovat

hyvin kehittyneet, takimaiset suippokärkiset, jo-

ten ne lepoasennossa pistävät esiin perälisäkkei-

den välissä kahtena pitkänä pergamentintapai-

sena piikkinä kauas ohi ruumiin takapään. Naa-
raalla on pitkä munanasetintorvi, jolla se työn-

tää munansa syvälle koloihin ja rakoihin pölyn

ja lian sekaan. Kotisirkka rakastaa suuresti läm-

pöä, jonka vuoksi se mieluimmin oleskelee uunin
läheisyydessä tai saunankiukaan raoissa. Se on
liikkeellä vain iltasin ja öisin ja syöpi kaiken-

laisia ruokatavaroita, kuten leipää, jauhoja, mal-

taita j. n. e. Vain kesän kuumimpana aikana
kotisirkka joskus lentää talosta toiseen. Se kuu-

luu niihin eläimiin, joiden on pakko vähitellen

väistyä syrjään kasvavan sivistyksen tieltä.

—

Muualla elää vapaassa luonnossa useita muita
sirkkalajeja. Näistä ovat tunnetuimmat: etelä-

ja keski-euroopp. niittysirkka (Gryllus cam-
pestris), joka viettää huomaamatonta elämää maa-
han kaivamissaan käytävissä ja jonka hyppytaito
on melkein kokonaan hävinnyt, kaivamistaito
sitävastoin hyvin kehittynyt, sekä m u 1 1 a-

sirkka (Gryllotalpa vulgaris, ks. t.). U. S-s.

Sirkkakerttu (Locustella) ks. Kerttuset.
Sirkkalehti, a 1 k i o 1 e h t i. kasvin siemenessä

olevan kasviaiheen 1. alkion lehti, jommoisia
1-sirkkaisilla on 1, 2-sirkkaisilla 2 ja paljassieme-

nisillä 2 t. tav. useita. Melkein aina s. on lius-

katon. Useimmilla kasveilla s :t ovat taimen ensi-

mäiset yhteyttävät lehdet (e p i g e i s e t s:t), toi-

silla, kuten esim. heinillä (joilla s. imee vara-

ravintoa valkuaisesta) ja herneellä, ne jäävät

pysyvästi siemenen sisään (hypogeiset s:t).

Tav. s :t kuihtuvat, kun varsinaisia kasvulehtiä

syntyy; harvemmin ne säilyvät, vrt. Siemen.
K. L.

Sirkkeli (lat. circulus), ympvrä (ks. t.) ; harppi
(ks. t.).

Sirkkelikone = pyörösaha ks. Saha.
Sirkkelisaha (ruots. cirkelsdg), lyh. sirkkeli,

pyörösaha, ks. S a h a.

Sirkulatsioni (lat. circidäri - kulkea ympäri,

< circulus - ympyrä), kiertokulku.

Sirkumfleksi (lat. circumfleasus, ransk. circon-

fleoce) ks. Korko.
Sirkumpolaarinen (lat. circuni - ympäri, ja

polus - napa). 1. Tiihtit. ks. Cirkumpolaa-
r i n e n. — 2. Kasvit, ja eläint. Levenemiseltään
s:ia ovat sellaiset eliöt, jotka tavataan jompaa-
kumpaa napaa ympäröivällä alueella, siis esim.

niktinen eläimistö pohjoisessa, antarktinen ete-

lässä.

Sirkunjyvä ks. E e h i n o s p e r m u m.
Sirkus k s. C i r c u s.

Sirkus-laakso ks. C i r c u s-1 a a k s o.

Sirkut (Emberizince) kuuluvat peipposlintui-

hin; peipposista ne eroavat siinä, että alaleuka
on yläleukaa leveämpi, joten siis yläleuka sovel-

tuu alaleuan vahvojen, sisäänpäin kääntyneiden
reunojen väliin. Suulaessa on vahva luukyhmy,
joka on apuna siementen kuorimisessa (poikkeus:
Cynchramus). S. ovat levinneet ympäri maa-
pallon; lajirikas heimo. Suomessa 9 lajia, jotka
ovat jaetut 5 :een sukuun: pulmuset (Plectro-

phanes), 1 laji, lapinsirkut (Calcarius)

1 laji, h a r m a a s i r k u t (Miliaria), 1 laji.

sirkut (Emberiza), 3 lajia, k a i s 1 a s i r k u t

(Cynchramus), 3 lajia. S. ovat meillä muutto-

lintuja, ainoastaan keltasirkku (Emheriza
citrinella) on täällä talveakin (ks. Kelta-
sirkku). Heimon yhteisenä ominaisuutena on
se, että pesä on tavallisimmin maassa tahi, ani

harvoin, matalissa pensaissa, ei koskaan puissa.

Munia on tavallisesti 5. ei koskaan enempää
kuin 6. Laulutaito verraten vähäinen. E. W. S.

Sirmium (lat.), kaupunki Ala-Pannoniassa Sa-

vus- (nyk. Sava-) joen rannalla, ensiksi mainittu
v. 6 j. Kr., myöhemmin usein keisarien asuin-

paikkana (ks. P r o b u s) : sen paikalla nyk.
Mitrovicza (ks. t.). K. J. TI.

Sirocco ks. S c i r o e c o.

Siiriäiset (Tringa), kahlaajien lahkon (Cur-

sores) kurppien heimoon (Scolopacidce) kuu-
luva lintusuku. Siihen kuu-
luu joukko pieniä kahlaa-

jia, jotka tunnetaan täy-

delleen erillisistä varpais-

taan, pehmeän, herkkätun-
toisen nahan peittämästä,

n. pään pituisesta tai hiu-

kan pitemmästä nokas- (S.H.) KangassuTiäinen.
taan. S. ovat muuttolin-
tuja (merisirriäinen on
osittain paikkalintu), jotka kuuluvat etupäässä
kylmän ja lauhkean vyöhykkeen linnustoon. Ra-
vintonsa, hyönteisiä, matoja, pieniä nilviäisiä

y. m. s. ne hakevat vesien rannoilta, johon ne
myös pienen, muutamilla heinänkorsilla varus-
tetun pesänsä laativat, munien siilien 4 pääry-
nänmuotoista munaa. Kun otetaan lukuun ny-
kyään Trm^a-suvusta erotetut suvut Limicola ja

Calidris, on Suomen luonnont. alueella tavattu
kaikkiaan 8 lajia, 3 niistä vain muuttomatkoil-
laan kaukaisesta pohjolasta, missä niiden pesimä-
paikat ovat vielä melkein tuntemattomat. Näitä
lintuja ovat p i t k ä n o k k a s i r r i ä i n e n (Tr.

snbarcuata), rantasirriäinen (Tr. camitus)
ja h i e t a s i r r i ä i n e n (Calidris arenaria). Pe-
sivänä alueellamme tav*atut lajit ovat kaikki myös
pohjoisia lintuja. Niinpä vain Jäämeren rannalla
pesivänä tavataan merisirriäinen (Tr. mari-
tima) ja pikku sirriäinen (Tr. minuta),
koko Lapissa ja osittain myös Pohjois-Suomessa
leveä nokkainen tiivi 1. jänkäsi r-

r i ä i n e n (Limicola pygmcea) ja kangas-
sirriäinen (Tr. Temminckii). Ainoastaan
suosirriäinen (Tr. alpina) on tavattu
pari kertaa pesivänä Keski- ja Etelä-Suomessa
saakka. E. M-o.

Sirupus ks. Siirappi.
Sirva (engl. Shirwa, saks. Schinra; myös

Kilva), ent. järvi Itä-Afrikassa, Portugalin Itä

Afrikan ja Njassa-maan välissä, oli Livingstonen
löytäessä sen (1859) 65 km pitkä. 30 km leveä,

1,640 km 2
, mutta on sittemmin kuivunut niin,

että 1903 siitä oli jäljellä vain pieniä lainmikoita.

Sirventes, provencelainen runomuoto, joka
keskiajalla oli yleinen trubaduurilyriikassa.

Sisällys on moraliseeraava. uskonnollinen, poliitti-

nen tai runoilijan vihamiehiä herjaava (ei eroot-

tinen, kuten canzoneissa).

Sisak ks. S e s o n k.

Sisal-hamppu, eräs laatu Agai (-kuiduista val-

mistettua punonta-ainetta, ks. A g a V e.

Sisarlaivat, saman rakennussuunnitelman mu-
kaan tehdyt alujcset.

Sisarukset (ruots. syskon, saks. Geschwister, r



1415 Siselöiminen— Sisilia 1116

(S.H.) Sisilia: Taormina, Isola Bella.

samojen vanhempien Lapset
;

ovat kanssaperilli-

siä, ks. Perillinen, Perimis j iirj es-

t y s.

Siselöiniinen (ransk. ciseler), juotejälkien

poistaminen valetuista metallisista taide-esineistä

viiloilla, taltoilla y. m. teräaseilla; taiteellinen

viimeistely. S. ahtaammassa merkinneissä ks.

Pakotustyöt. U-o N.

Siseroni ks. C i c e r o n e.

Sisilia (it. ja lat. Sicilia), Italiaan kuuluva
saari Välimeren keskiosassa, Joonian- ja Tyrrhe-
nan-merien välissä, Italian (Kalabrian, josta S:n
erottaa vain 3 1

/3 km leveä Messinan-salmi) ja

Afrikan (Tunisin) välisessä kapeassa Välimeren
osassa; ympäröivine pikkusaarilleen (Liparin-

saaret, Ustica, Egatilaiset saaret, Pantelleria,

Lampedusa y. m.i _'.">. 729 km 2 (ilman niitä

25.461 km 2
; Välimeren suurin saari), 3,672.258 as.

(1911; 3. 74:1. 447 as. arv. 1914). 143 km-':llä (Vä-

limeren väkirikkain saari ja Italian taajimmin
asuttuja maakuntia). — Ääriviivoiltaan S. on mel-

kein tasakylkisen kolmion muotoinen, jonka suu-

rin pituus idästä länteen on 288 km, suurin leveys

pohjoisesta etelään 188 km, länsikärkenä on Capo
Boeo (Lilybseum), koilliskärkenä Punta di Faro
(Pelorum). kaakkoiskärkenä Capo Passero (Packy-
nuiii). Rantaviiva on verraten eheä. hyviä luonnon-
satamia on pohjoisrannikolla ja itärannikon poh-

joisosassa ; siellä vuoret ja kalliot ulottuvat aivan
rannalle, muualla rannikot yleensä ovat matalat.

Pinnanmuodostukseltaan S. on pääpiirteissään

pohjoisesta etelään viettävä, keskimäärin n. 600-

700 m yi. merenp. kohoava ylätasanko, jonka
reunat oval hieman ylöspäin taipuneet. Koilli-

sessa on Apenniinien jatkona pidettävä Monti
Peloritani (korkein huippu Monte Tre Fontana
1.374 in yi. merenp.), jonka jatkoina länteen päin

ovat Monti Nebrodici (Monte Sori 1.S46 m yi.

merenp.) ja Le Madonie (Pizzo dell' Antenna
1.975 m yi. merenp. ). Viimemainitun länsipuo-

lella vuoristo käy matalammaksi ja hajaantuu
yksityisiin ryhmiin ja vuoriin. Pohjoisesta vuori-

seudusta haarautuu kaakkoon käsin matala vuo-

risto i.Monte Lauro 985 m yi. merenp.). Näiden
•vuoristojen välisessä kulmauksessa olleeseen

merenlahteen on tertiäärikauden jälkeisenä aikana
syntynyt vielä toimiva tulivuori, säännöllisen,

matalan kartion muotoinen Etua, S :n korkein
vuori (3,279 m yi. merenp.). Geologisesti S., jäte

Euroopan ja Afrikan välisestä maasillasta, on

sisä-, etelä- ja lounaisosissaan suurimmaksi osaksi

tertiääristä kalkkia, merkeliä, savea ja kipsiä,

kaakkoisissa vuorissa on basalttia; Monti Pelo-

ritani on samaa ainesta kuin Kalabrian vuoristo,

kiteisiä liuskeita ja graniittia, ja sen jatkona
olevat vuoret juura- ja liitukausien kalkki- ja

hiekkakiveä. Muitakin aineksia tavataan S:ssa.

Maanjäristykset yleisiä (viimeiset 1908 ja 1914).

— Joet ovat liikenteelle arvottomat, useimmat
suuren osan vuotta aivan kuivillaan; pisimmät,

Simeto, Salso, Platani ja Belice laskevat itä- ja

etelärannikolle. — Ilmasto Välimeren maiden par-

haita; v:nkeskilämpö+15°—+19°C,talven +7°

—

-4-12°C, kesän (jolloin meren Läheisyys vaikuttaa

vilvoittavasti) -4-21 °— -|~26°C. Rasittavia ovat usein

puhaltavat scirocco-tuulet. Vuotuinen sademäärä,

n. 650 mm, jakaantuu hyvin epätasaisesti eri vuo-

denajoille; eniten sataa talvella, kesäkuukausien
ollessa melkein sateettomia. Pohjoiset vuoristot

keräävät tuulen puoleisille rinteilleen enemmän
kosteutta, joten kasvillisuus siellä on vehmaa tupaa

kuin muualla, varsinkin keskisellä ylätasan-

golla, joka kesällä muistuttaa auringonpaahtamaa
aroa. Kasvisto on sangen lajirikasta; monet lajit

on ulkomailta tuotu (appelsiinit, kaktukset, agaa-

vet, öljypuut y. m. m.). Alkuperäinen eläimistö on
asutuksen vaikutuksesta melkein kokonaan muut-
tunut. — S:n asukkaiden kansatiet. kokoumus
on kirjava. Alkuperäisten sikulien joukkoon aiko-

jen kuluessa asettui kreikkalaisia, arabialaisia

ja berberejä, Lombardian asukkaita sekä kreik-

kaa puhuvia albanialaisia, kaikki painaen lei-

mansa S:n väestöön. Sisilialaiset ovat sardinia-

laisten ja kalabrialaisten sekä Basilicatan asuk-

kaiden ohella Italian lyhyt vartaloisimpia. Luon-
teeltaan ja esiintymiseltään he ovat italialaisista

vilkkaimpia. Kielimurre eroaa melkoisesti man-
tereen puhekielestä. Kansallispuvut ovat enim-

mäkseet hävinneet käytännöstä. Siirtolaisuus ou

kurjien maanomistusolojen ja liika-asutuksen ta-
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kia päässyt sangen suureen vauhtiin; 1911 lähti

ulkomaille 50,789 henkeä (1910: 96.713 henkeä,

enemmän kuin mistään muusta Italian maakun-
nasta). Vain pieni osa lähteneistä menee Väli-

meren ympärillä oleviin maihin. Kansanvalistus
kansakouluista huolimatta sangen alhaisella kan-

nalla. V. 1910 6 v. vanhemmasta väestöstä 52,zj
oli lukutaidottomia (keskimäärin Italiassa 30,8%).

Korkeampia oppilaitoksia ovat ammattikoulut
(maanviljelys- ja vuorityöopistot) sekä yliopistot

Palermossa (1,378 yliopp. lukuv. 1913-14), Cata-

niassa (1,057 yliopp.) ja Messinassa (208 yliopp.).

— Uskonto roomal. -katolinen
;
kirkollisesti S. ja-

kaantuu 5 arkkihiippakuntaan ja 12 hiippakun-

taan. — Yhteiskunnallisten y. m. epäkohtain syn-

nyttämän mafian (ks. M a f i a) kukoistusaikain

maininkeina S:ssa, varsinkin sen länsiosissa,

turvallisuus vielä on melkoista vähäisempi kuin
muualla Italiassa. Niinpä murhia ja tappoja

Länsi-S:ssa tapahtuu enemmän kuin missään
muualla Italiassa (vaihdellen keskimäärin vuosit-

tain 1905-09 100,000 as. kohden eri provinsseissa

Länsi-S:ssa 27,3-38,7, saman suhteen Pohjois-Ita-

liassa, Po-joen tasangolla vaihdellessa 1-5, 5). Itä-

S:ssa suhdeluku on melkoista alhaisempi (6,7-15, s),

mutta sittenkin suurempi kuin keskimäärin Ita-

liassa (9,7 100,000 as. kohden). — Elinkeinojen

kehitystä estävät epätyydyttävät maanomistus-
olot (suurin osa maasta on latifundioina harvo-

jen ylimysten käsissä, jotka kaupungeissa asuen

tuskin koskaan käyvät maatiloillaan) ja kansan
velttous. Suurin osa väestöstä elää maanviljelyk-

sestä. Parhaimmalla kannalla maanviljelys on
pohjoisilla vuoristoseuduilla, jossa on suhteelli-

sesti paljon pikkutiloja ja jossa laajassa mitta-

kaavassa käytetään kastelulaitoksia. Siellä har-

joitetaan etupäässä appelsiini-, sitruuna- y. m. s.

puiden, öljypuun, mantelipuun ja viiniköynnök-

sen hoitoa. Keskisellä tasangolla viljellään veh-

nää, kuten yleensä suurtiloilla, joiden tuottoisuus

hehtaaria kohden on n. 10 kertaa pienempi kuin
pohjoisten pikkutilojen. Keskimäärin vuosittain

1909-11 S:ssa korjattiin 508,700 ton. vehnää (en-

nen S. oli Rooman vilja-aittoja, mutta väestön

viime vuosis. suunnattomasti lisäännyttyä vilja

tuskin riittää omiin tarpeisiin), 579,000 ton. ag-

ruumeja (appelsiineja, sitruunia y. m. s.; 70,5 %

(S. H.) Papyruskasvillisuutta Siracusan laheisyydpssä.

koko Italian agruumisadosta), 4,995,000 hl viiniä

ja 229,900 ton. oliiveja. Lisäksi S:ssa viljellään

muita viljakasveja, papuja, manteleita, kastan-
joja, viikunakaktuksia y. m. s. — Karjanhoito
huonolla kannalla. Nautakarjaa pidetään verra-

ten vähän; lampaita ja vuohia on enemmän (n.

700,000 kpl.). Hevoset huonorotuisia. — Kalas-
tus on tärkeä (anjovista, tonnikaloja y. m.) ; saa-

liin vuotuinen arvo on n. 15-20 milj. mk. Paljon
kerätään koralleja ja pesusieniä. — Metsillä ei

ole taloudellista merkitystä ; niitä on vain 3%
pinta-alasta, melkein kaikki Etnan ja Le Mado-
nien rinteillä. — Vuorityössä S. on Italian tär-

keimpiä maakuntia; huomattavin tuote on rikki,

jonka tuottajana S. oli melkein monopoliasemassa,
kunnes Yhdysvallat (Louisiana) vuosisadan vaih-

teessa rupesivat käyttämään rikkivarastojaan, ai-

heuttaen kilpailullaan S :n vuorityölle vaikean
pulan. Koko Italian rikkituotannosta (2,7 milj.

ton. arvoltaan 31, 1 milj. mk. 1911) melkein kaikki
tuli S:sta Caltanissettan ja Girgenti'n provins-

seista. Lisäksi saadaan asfalttia, suolaa (meri-

suolaa esim. Trapani'sta), kalkkia, marmoria y.

m. Teollisuus verraten vähäpätöinen ja kehitty-

mätön; teollisuustyöväestöä tosin on 120,840 hen-

keä (1911), mutta se on jakaantunut moniin pie-

niin, käsityöpajojen tapaisiin laitoksiin. Useimmat
teollisuudenhaarat jalostavat maatalouden tuot-

teita (valmistetaan paljon säilykkeitä, mehuja
y. m. s.). Suuremmissa kaupungeissa on laiva

-

veistämöitä ja vaunutehtaita. -- Sisämaan lii-

kennetiet tyydyttävät; rautateitä (joiden rakenta-

minen tuottanut suuria vaikeuksia) 1,563 km
(1912). Rautatieverkko on Messinan-salmen yli

kulkevan höyrylautan avulla yhteydessä mante-
reen rautateistön kanssa. Tärkeimmät satamat
Palermo, Messinä, Catania, Porto Empedocle ja

Licata. S:sta viedään etelänhedelmiä, rikkiä,

suolaa, säilykkeitä y. m. — Hallinnollisesti S.

jakaantuu Caltanissettan, Catanian, Girgenti'n,

Messinan, Palermon, Siracusan ja Trapani'n pro-

vinsseihin (pääkaupungit samannimiset).
E. E. K.

Historia. S:n nimi vanhalla ajalla oli

myös Trinakria (Kolmikärkinen) ; sen van-

hin väestö jakaantui sikeliläisiin (sikulilaisiin)

idässä ja sikaanilaisiin lännessä (luultavasti

saman kansan eri haaroja). Saaren edullinen

asema houkutteli foinikialaisia tekemään siellä

kauppaa. Heitä seurasivat 8:nnelta vuosis. alkaen

kreikkalaiset, jotka perustivat siirtoloita S:n
rannikoille. Näistä olivat khalkilaisten perusta-

mia m. m. Zankle (sittemmin Messana), Katana,
Himera, ja doorilaisten Syrakusa, Gela, Akragas
(Agrigentum), Selinus. S:n kreikkalaiset (sike-

liootit) olivat siksi lukuisat, että he kokonaan
helleeniläistyttivät rannikkoseudut. S:n kreikka-

laisvaltioissa tapahtuu kuten emämaassakin kehi-

tys ylimysvallasta tyrannivaltaan. Syrakusassa

kohosi n. 491 e. Kr. yksinvaltiaaksi Gelon. Hiin

voitti karthagolaiset, jotka tavoittivat S:n her-

ruutta, Himeran taistelussa 480. I Uinen Veijol-

laan ja seuraajallaan ilieronilla (v:sta 478) oli

johtovalta koko kreik. S:ssa. Pian hänen kuol-

tuaan poistettiin yksinvalta S:n kreik. kau-

pungeista. Syrakusan pyrkimys saada valtaansa

muut kaupungit aiheutti ateenalaisten sotaretken,

joka raukesi tyhjiin (415-413). Dionysios I

(406-367) uudisti yksinvaltiuden Syrakusassa ja
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.sai jälleen ylivallan suuressa osassa S:aa. Hänen
kuoltuaan vaipui Syrakusan mahti, jota Agathokles

(k. 289) ei pysyvästi voinut uudistaa. Karthago-

laiset koettivat seur. aikana laajentaa valtaansa

S:ssa. pitivät hyvin puolensa Pyrrhosta vastaan,

mutta menettivät ensimäisessä puunilaissodassa

(päättyi 241) alueensa roomalaisille. Syrakusa
pysyi itsenäisenä v:een 212, jolloin roomalaiset

sen valloittivat toisessa puunilaissodassa ja

yhdistivät S:n provinssiin. S. oli roomalaisille

tärkeä viljavuutensa tähden; maanviljelystä hoi-

tival orjat, joiden luku suuresti Lisääntyi; usein

tapahtui siellä orjakapinoita. Länsi-Rooman
kukistuessa 476 j. Kr. S. joutui Odoakerille, sit-

ten itägooteille ja 551 bysanttilaisille. Yv. 827-878

saraseenit pitivät S:n vallassaan; 1061-91 riisti

sen heiltä normanni Roger T. Tämän poika

Roger II yhdisti 1130 S:n Ala-Italian mannermaa-
alueen 1. Napoli'n kanssa yhdeksi valtakunnaksi.

,,S:n iltamessu" nimisen kapinan johdosta 1282

erottautui S. jälleen Napoli'sta ja joutui Arago-
nian Pietari III:lle; 1285 sen peri hiinen poi-

kansa Jaakko. Tämä luopui 1295 S :sta Anjou
suvun hyväksi, mutta S:n asukkaat tunnustivat

silloin kuninkaakseen Pietarin nuorimman pojan

Fredrik II :n (1296); hänen sukunsa hallitsi

S:ssa v:een 1409. Viimemain. v. S. taas jou-

tui Aragonialle, jonka hallitsija Alfonso V myös
hankki itselleen Napoli'n. Tämän maan ollessa

jälleen itsenäisenä 1458-1501 pysyi S. Aragoniaan
yhdistettynä ja kuului v :een 1713 saakka Espan-
jalle. Sinä vuonna S. Utrechtin rauhassa annet-

tiin kuningaskunnaksi Sa voijin herttualle; tämä
luovutti sen kuitenkin 1720 Sardiniaa vastaan

Itävallalle, joka siten yhdisti S:n ja Napoli'n.

Molemmat maat Itävalta 1735 luovutti Espanjan
prinssi Kaarlelle (Bourbon-sukua) erikoiseksi

valtakunnaksi. Kun Napoleon 1806 riisti kuningas
Ferdinand IV:ltä hänen kruununsa, pakeni tämä
S:aan, jossa englantilaiset häntä suojelivat;

Ferdinand antoi heidän vaatimuksestaan S:lle

vapaan valtiosäännön (1812). V. 1815 S. yhdis-

tettiin Napolfn kanssa ,,Molempain Sisiliain

kuningaskunnaksi". V. 1S20 sekä myöhemmin
1848-49 S. koki irroittautua Napoli'sta. mutta
nämä yritykset kukistettiin. Kun Garibaldi 1860

nousi maihin Marsalassa. liittyi S. häneen ja

yhdistettiin Bourbonien karkoituksen jälkeen

Napolfn kera Italian kuningaskuntaan. Kuiten-

kin S:ssa vallitseva lahjusten otto ja väkivaltai-

suus teki järjestyksen aikaansaamisen hanka-
laksi (k-. Mafia). Lisäksi taloudelliset epä-

kohdat ovat viime aikoinakin aiheuttaneet levot-

tomuuksia väestön keskuudessa. [Freeman, ..Uis-

tory of Sicily"; Pais. ..Storia della Sieilia et

della Magna Grecia".] G. R.

Sisilian iltamessu i vesper), Sisiliassa 1'2S2

puhjennut kapina, joka teki lopun Kaarle Anjou-
laisen vallasta tällä saarella. Se sai alkunsa toi-

sen pääsiäispäivän iltana, maaliskuun 30 p:nä.

Palermossa, juuri kun asukkaat olivat menossa
iltamessuun

;
lähimpänä aiheena oli erään rans-

kalaisen sotilaan loukkaava esiintyminen erästä

naista kohtaan. Kaikki ranskalaiset, jotka ta-

vattiin saarella, murhattiin, ja Sisilia antautui
Aragonian kuninkaan Pietarin valtaan. ./. F.

Sisilian kuningaskunta käsitti eteläosan Ita-

lian mannermaata ynnä Sisilian saaren; nimitet-

tiin myös Napoli'n kuningaskunnaksi (nimen-

omaan mantereen puolista osaa, joka ajoittain oli

valtiollisesti erotettuna Sisilian saaresta) sekä toi-

sinaan ..Molempain .Sisiliain kuningaskunnaksi".
Etelä-Italia joutui Länsi-Rooman kukistuttua 47"

j. Kr. vuorotellen Odoakerille. itägooteille, bysant-

tilaisille ja osaksi saraseeneille ; sitävastoin saks.

keisarien (saksilaista sukua) yritykset maan val-

loittamiseksi raukesivat tyhjiin. Y. 1030 tänne
saapuneet normannilaiset ritarit perustivat Aver-

san kaupungin, joka tuli heidän valtansa keskuk-
seksi. Sitä laajensi varsinkin Robert Guiscard;
1071 mannerinaan valloitus oli suoritettu. V. 1059

hiin oli tunnustanut paavin lääniherrak-een.

Robertin veli Roger I valloitti Sisilian saaren

sa ra.seeneilta 1061-91, ja sittenkuin Robert Guis
cardin suku oli sammunut 1127. yhdisti Rogerin
poika Roger II Sisilian ja Napoli'n yhdeksi valta-

kunnaksi. (Sen myöhemmistä vaiheista ks. N a p o-

1 i' n kuningaskunta.) G. R.

Sisilian-retki, ateenalaisten peloponnesolais-

sodan aikana 415 e. Kr. Syrakusaa vastaan toi-

meenpanema sotaretki, jonka lähinnä aiheutti Se-

gestasta Ateenaan saapunut pyyntö auttaa sitä

Syrakusan kannattamaa Selinusta vastaan. Alki-

biadeen aloitteesta lähetettiin kesällä 415 e. Kr.

Sisiliaan vahva laivasto. Sisiliaan saavuttua täy-

tyi Alkibiadeen, joka yhdessä Nikiaan ja Lama-
khoksen kanssa oli asetettu laivaston etunenään,

n. s. Hermokopidi-jutun johdosta poistua. Ke-
väällä 414 e. Kr. tosin ateenalaiset alkoivat pon-

tevasti saartaa Syrakusaa; he miehittivät kau-

punkia vallitsevan Epipolain kukkulan ja ryh-

tyivät rakentamaan muuria, jonka tarkoituksena
oli eristää Syrakusa täydellisesti. Samaan aikaan
ateenalainen laivasto tunkeutui kaupungin sata-

maan. Mutta sillävälin saapui Syrakusan avuksi

spartalainen Gylippos, jonka onnistui piiasta

kaupunkiin ja Epipolai valloitettiin takaisin.

Pikainen poistuminen olisi vielä voinut pelastaa

ateenalaiset. Mutta elok. 27 p. 414 e. Kr. sattu-

nut kuunpimennys sai taikauskoisen Nikiaan lyk-

käämään lähtöä. Sillävälin syrakusalaiset sulki-

vat satamaansa ateenalaisen iaivaston, joka teki

onnistumattoman yrityksen murtautua vihollisten

läpi. Ateenalaisten oli senvuoksi pakko poistua

maitse ja he aloittivat marssinsa Sisilian sisä-

osiin. He kulkivat kahdessa osastossa vihollis-

ten kiivaasti heitä hätyyttäessä. 6 p:n kuluttua

täytyi Demostheneen osastoineen antautua, ja 2

p:ää myöhemmin tuhoutui suurimmaksi osaksi

Nikiaan osasto kulkiessaan Asinaros-joen yli.

Nikias itse joutui vangiksi. 30.000 ateenalaisesta,

jotka olivat aloittaneet peräytymisretken, joutui

vangeiksi 7.000: muut olivat kaatuneet. Nikias

ja Demosthenes mestattiin. Miehistö pantiin

pakkotöihin kivilouhoksiin, niissä suuri joukko

nääntyi kuoliaaksi; eloonjääneet myytiin orjiksi.

E. R-n.

Sisiliskot (Sauria) ovat Lepidosaurioihin kuu-

luvia matelijoita, joilla tav. on 2 raajapa Ha.

pitkä häntä, liikkuvat silmäluomet (myös rftpy-

tyskälvo), suuri rumpukalvo. eustachion-putki ja

virtsarakko. Niilläkin s : lla. joilta raajat puut-

tuvat, on surkastuneita jätteitä etu- ja taka-

raajojen kannatinluista sekä rintalastasta. Leuka-
kaaren luut ovat lujasti toisiinsa liittyneet,

joten kita ei voi siinä määrin laajentua kuin

käärmeillä. Hampaat ovat hyvin vaihtelevat

muodoltaan, rakenteeltaan ja kiinnitykseltään:
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ne
kiinni

(SH.) Heinäsisilisko.

Syövät hyönteisiä, toukkia
piä eläimiä. — Useimmat s.

mia, hyönteisten ja matojen
dyllisiäkin eläimiä ; suurempia
guaania) pyydetään syötävän

ovat kuitenkin aina välittömästi luissa

ilman hammaskuoppia. Kolmas silmä
(parietaalisil-

mä) on useilla

s: 11a, joskin

surkastuneena.

Useimmat mu-
nivat pehmeä-
t. kalkkikuo-

i risia munia;
L muutamat syn-

nyttävät elä-

viä poikasia,

y. m. pienem-
ovat vaaratto-

hävittäjinä hyö-

lajeja (esim. le-

lihansa takia.

Useimmat ja erittäinkin suurimmat ja väriltään

komeimmat s. elävät maapallon lämpimissä ja

kuumissa seuduissa. — S. jaetaan tav. seuraa-

viin alalankoihin : Asculobota. Kieli leveä, luusto

epätäydellisesti luutunut; useimmilla lajeilla on
varpaiden päissä imulavoja, joiden avulla voivat

kiivetä pystysuoria seiniä pitkin. Tunnetuin on
välimerenmaissa elävä gekko (Ascalobotes fasci-

cularis), ks. t. — Crassilinguia. Kieli paksu, liha-

kas, suusta tuskin ulkoneva. Näihin kuuluvat
m. m. leguaanit (Iguana), basiliski
(Busiliscus americanus), lentolisko (Draco
volans) ja Moloch liorridus

;
ks. n. — Fissi-

linguia. Kieli pitkä ja kapea, kaksiliuskai-

nen. pitkälle suusta ulkoneva; jalat 5-varpaiset,

teräväkyntiset. Tähän alalahkoon kuuluu meikä-
läinen heinäsisilisko (Lacerta vivipara),

joka on päältä ruskea tai vihreähkö, kirjava mus-
tista ja valkeista viivoista ja pilkuista; naaras
alta valkea, joskus mustatäpläinen, koiras puna-
keltainen. Suulaki hampaaton. Pituus 15-18 cm
(pyrstö siitä 10-11 em). Heinäsisilisko asustaa
metsissä, kanervakankailla, heinikoissa ja yleensä
sellaisilla paikoilla, missä on runsaasti hyöntei-

siä sen ravinnoksi. Makaa talven tainnuksissa.

Synnyttää elokuussa tav. 6 elävää poikasta. Elää
Keski- ja Pohjois-Euroopassa sekä Siperiassa. —
Hietasisilisko (L. agilis) on n. 20 cm pitkä,

harmaanvihreä tai ruskea, mustista ja valkeista

viivoista kirjava; alta vaaleankeltainen tai ho-

peanharmaa; koiraan kupeet viheriät. Suulaessa
2 riviä hampaita. Asuu kuivilla, hietaisilla

mailla ; on elämäntavoiltaan edellisen kaltainen.

Se munii kesäkuussa 10-12 herneenkokoista, sit-

keäkuorista munaa, jotka se kaivaa hiekkaan ja

jättää auringon haudottaviksi. Elää Keski-Euroo-
passa : on löydetty myöskin Aunuksessa. — Vih-
reä- 1. helmisisilisko (L. viridis), joka elää

Koski- ja Etelä-Euroopassa ja Länsi-Aasiassa, voi

kasvaa 60 cm pituiseksi. — Afrikkalainen v a-

r a n i ( Varanus niloticus) on suurin nykyään elä-

vistä s :sta. — Brevilinguia. Kieli lyhyt, kärjessä
matala lovi. Muutamat majattomia. Tähän kuu-
luu käärmeen kaltainen, raajaton, eläviä sikiöitä

synnyttävä v a s k i k ii ä r m e (Anguis fragilis),

seltopusik (Ophisaurus apu s) sekä s k i n k k i-

sisilisko (Scincus officinalis) ; ks. n.— Annv-
lata. Raajattomia, monessa suhteessa käärmeen
kaltaisia s :ja. Elävät kuten kastemadot maa-
han kaivamissaan käytävissä. Tho pitkittäisten

ja poikittaisten vakojen kautta neliöihin jakaan-

tunut. — Vermilinguia. Kieli pitkä, nuijapäinen
ja venyvä, tahmeapintainen, pyydystyselimeksi
kehittynyt. Tätä alalahkoa edustaa kamele-
ontti (Cliamceleon vulgaris), ks. t. P. B.
Siskov [-o'f'J, Aleksandr Semenovits

(1754-1841), ven. amiraali. Vastusti kirjoituk-
sillaan aikansa uudistusharrastuksia kielen ja
kirjallisuuden alalla. Levittääkseen konserva-
tiivisia mielipiteitään g. perusti 1810 „venäjän
kielen ystävien seuran", jonka tarkoituksena oli

herättää isänmaallisuutta vanhassa aitoven. ja
kirkkoslaav. hengessä vastapainoksi ransk. kult-

tuurivaikutuksille. Sai Speranskijn jälkeen valtio-

sihteerin viran 1812, kirjoitti sodan aikana isän-
maallisia julistuksia, tuli 1815 akatemian presi-

dentiksi ja 1824 kansanvalistusministeriksi. S:

n

kootut teokset ilmestyivät 1813-39.

V. J. M-kka.
Sisley [-le'i], Alfred (1839-99), ransk. taide-

maalari; syntynyt Pariisissa, engl. sukuperää.
Oltuaan Gleyren oppilaana S. antautui maisema-
maalaajaksi ja tutki erityisesti valovaikutuksia.
Jonkun aikaa hän oleskeli Englannissa, v:sta
1879 oli Moret-sur-Loing hänen varsinaisena olin-

paikkanaan. S. on ransk. impressionismin ete-

vimpiä edustajia. Hän herättää huomiota lyy-

rillisluonteisten maisemiensa välittömällä tuo-
reudella ja on impressionisteista vertojansa vailla

esittäessään väräjävää, hohtavan vaaleata päivän-
valoa. Pariisin ympäristöt Seine-virran varsilta
sekä etenkin Morefn luonto ovat olleet S:n pää-
asiallisimpana kuvausalueena. Hänen teoksis-

taan on suuri osa joutunut Ameriikkaan ja vain
verraten vähän Euroopan julkisiin kokoelmiin,
kuten esim. Pariisin Luxembourgin museon Cail-

lebotte-kokoelmaan. E. R-r.

Sismondi [-mödl'], Jean Charles Leo-
nard Simonde de (1773-1842), sveits. his-

torioitsija ja taloustieteilijä; toimi Genöven
kauppakamarin sihteerinä ja valittiin 1813 kau-
pungin suureen neuvostoon. S. on saavuttanut
suurimman maineensa taloustieteilijänä. Hän
pitää, samaten kuin Adam Smith, työtä varalli-

suuden lähteenä, mutta moittii Smithiä siitä,

että tämä yksipuolisesti pitää silmällä tuotan-

non kehitystä ottamatta huomioon lisääntyykö
myöskin väestön taloudellinen hyvinvointi sen

mukana vastaavassa määrässä. S. arvostelee anka-
rasti vapaan kilpailun ja taloudellisen individua-

lismin oppeja ja ennustaa konetekniikan ja

tehdasteollisuuden vievän häikäilemättömään pää-

omavaltaan ja joukkojen proletariseeraukseen.

Hän vaatii senvuoksi valtion suojelusta työ-

väelle ja keskisäädylle. mistä syystä häntä pide-

tään yhtenä uudenaikaisen reformatorisen sosiaali

politiikan ja katederisosialismin edelläkävijänä.

S:n sosiaalipoliittisia aatteita ajoi Th. Fixin
toimittama, vv. 1833-36 Pariisissa ilmestynyt

,,Kevue mensuelle d'6couomie politique". Hänen
taloustieteellisistä teoksistaan mainittakoon: „De
la richesse commerciale ou principes de l'economie

politique, appliquös ä la logislation du commerce"
(1803), ,,Nouveaux principes d'economie politique

ou de la richesse dans ses rapports avec la popu-

lation" (pääteos, 1819). ,,l5tudes sur les sciences

sociales" (1836-38). Vähemmin huomattavia ovat

S:n historiateokset ..llistoire des röpubliques ita-

liennes du moyen äge" (1807-18), .JTistoire des

francais" (1821-44) y. m. S:n kuoleman jäi-
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keen on julkaistu hänen kirjeitänsä. [Aftalion,

..L'oeuvre economique de S. de S."] J. F.

Sissala, Eero (1851-1909), kansankirjailija,

ammatiltaan suutari ja nahkakauppias, kotoisin

Limingasta Pohjanmaalta. Huomattavin teot;:

lavea kertomus ..Heikki Helmikangas" (1887).

Sissisota, ..pikkusota", pienehköjen vapaajouk-
kojen joko itsenäisesti tai armeiasta erotetun jou-

kon tukemana, varsinaisista sotatapahtumista syr-

jässä suorittamat sotatoimet, joiden tehtävänä on
vihollisjoukkojen yhteyden häiritseminen ja kat-

kaiseminen, kuormastojen y. m. valtaaminen
j. n. e. ilman pyrkimystä omintakeisiin ratkai-

seviin tuloksiin. Vv. 1808-09 sodassa Karjalan
vapaajoukko kävi s :aa. vrt. F r a n c s-t i r e u r s.

M. v. II.

Sissonen, suomenkarj alainen kreikanuskoiuen
runolaulajasuku. polveutuu eräästä Sisso Ivano-
vista, joka 1600-1700-lukujen vaihteessa eli Ilo-

mantsin Mekri järvellä. — 1. Simana S. (1778
n. 1848), suvun pääedustaja, lauloi Europa-uk-
selle ja Ahlqvistille yht. yli 80 runoa (4,000

säettä), joista enimmät kertovaisia (esim. ..Il-

marisen kosioretki Pohjolaan tai Hiitolaan" ja

Sampo-runoja), osa myös loitsuja. — 2. Iro
Sissotar (1797-1859), edellisen sisar, osasi
suuren joukon veljensä laulamia eepillisiä ru-

noja sekä paljon lyyrillisiä lauluja, yht. 78 kap-
paletta. Kahdesta hänen pojastaan tuli huomat-
tavia runolaulajia. [J. Krohn, „Europ»uksen
runokeräykset I-V" (Valvoja, 1S87! ja

,
.Kaleva-

lan toisinnot" (Hi, 1888) ; Iivo Härkönen, ,,Suo-
men Karjalan runolaulajat" (Karjalan kirja,

1910).] I. Unen.
Sisterni (lat. ciste'rna), vesisäiliö (tav. muu-

rattu tai kallioon hakattu), usein myös neste-

säiliö yleensä.

Sistersiläiset, Cisterciumin (Citeaux'n, ks. t.)

luostarin mukaan nimensä saanut munkkikunta,
jonka Kobert Pyhä perusti 1098 benediktiläis-

luostarisäännön voimaansaattamiseksi sen täy-
dessä ankaruudessa. Ankaruutensa vuoksi
aluksi vierottuna tämä munkkikunta pääsi suu-
reen suosioon ja maineeseen Pyhän Bernhardin
(ks. t.) kautta, jonka mukaan sitä nimitetään
myöskin b e r n h a r d i 1 a i s m u n k i s t o k s i.

1200-luvun alkupuolella munkkikunta oli mahta-
vimmillaan, käsittäen eri maissa lähes 2,000 luos-

taria, mutta sen jälkeen alkoi rappeutuminen.
Munkkikunnan johtajana oli Citeaux'n apotti, ja
hänen rinnallaan neljän arvokkaimman tytär-

luostarin apotit, mutta he olivat vastuunalaisia
kaikkien apottien muodostamalle yleiskokoukselle,
joka kokoontui ensin joka, sitten joka kolmas
vuosi. Pyrkimättä saavuttamaan suuria voittoja
tieteen alalla s. varsinkin Saksassa, mutta myös-
kin. Skandinaavian maissa toimittivat huomatta-
viin työn maan raivaamisen ja viljelemisen alalla,

ja goottilainen rakennustyyli sai heistä nerok-
kaita kannattajia. — Sistersiläis-nunnakunnan
(per. 1120) luostareita oli loistoaikana n. 6,000;
kuuluisin niistä oli Port-Royal des Champs (ks.

t.). Pukunsa mukaan (luostarissa valkea, ulkona
musta) sistersiläisiä nimitettiin mustiksi t. val-

keiksi veljiksi. [Winter, ,,Die Cistercienser des
nordöstlichen Deutschlands" (1868-71)

;
Janan

sehek, ,,Origines Cistereiensium" (1877).]

A. J. P-ä.

Sistova ks. S v i s t o v.

Sistrum, mus., muinaisegypt. kalistin, jota

käytettiin jumalanpalvelusmenoissa. Sen käy-
täntö on säilynyt armeenialaisessa kirkkokun-
nassa (ks. Egyptiläinen m u s i i k k i).

/. K.

Sisukset ks. S i s ä 1 my k s e t.

Sisusloiset ks. Loiseläimet.
Sisustus, tilan, esim. työpajan, laivan, kirkon,

museon, asuin- tai muiden huoneiden varusta-
minen sellaisilla koneilla ja työkaluilla, huone-
kaluilla y. m. tarpeellisilla kiinteillä ja liikutet-

tavilla esineillä, joiden kautta huone tulee käyttö-
kuntoiseksi ja tarkoitukseensa täysin soveliaaksi;
ahtaammassa merkityksessä s. on asuinhuoneiden
huonekalujen y. m. esineiden sommittelu ja jär-

jestäminen itsetietoiseksi taiteelliseksi kokonai-
suudeksi (s i s u s t u s t a i d e). S. käsittää taide-

teollisuuden aloista useimmat, edellyttää harjoit-

tajaltaan kehittynyttä koulutettua makua, hyvää
väri- ja muotoaistia, entisaikain rakennus- ja

koristetyylien tarkkaa tuntemista ja itsenäistä-

kin kykyä tyylikkyyden luomiseen, silmää käy-
tännöllisen ja kotielämän, aineen ja työn vaati-

muksille, yleensä kaikkia niitä ominaisuuksia,
jotka tekevät taiteilijan kykeneväksi luomaan tai

olemaan mukana sommittelijana, järjestäjänä ja

neuvonantajana viihdykkään, taiteellisen kodin
luomisessa, Suuri merkitys s. -taiteella on kansan-
maun kohottajana, eteviä s:n erikoisaloilla työs-

kenteleviä taiteilijoita tuntee jokainen aika,

mutta vasta viime vuosisadan puolivälistä lukien

s. kokonaisuudessaan kohoaa siksi taiteenhaa-
raksi, jonka hyväksi varsinaiset taiteilijat, maa-
larit, arkkitehdit ja kuvanveistäjät uhraavat par-

haat voimansa ja harrastuksensa. Herätys lähti

Englannista (Ruskin, Morris, Ashbee, myöhem-
min skotlantilaiset Mackintosh. Baillie-Scott,

Voisey y. m.), levisi mannermaalle, jossa alankoni,

van de Velde, itäv. Olbrich, Josef Hoffmann,
saks. B. Paul, Pankok y. m. m. ovat s. -taiteen

merkkimiehiä, ks. Taideteollisuus.
r- N.

Sisymbrium ks. Pernaruoh o.

Sisyphos [si-J, kreik. taruhenkilö, Aioloksen
poika, ,,viekkain ihmisistä". Iliadin mukaan S.

on Glaukoksen isä ja Bellerophonteen isoisä, eräi-

den tarujen mukaan ovelan Odysseuksen isä. Hä-
nen kotipaikkansa on Ephyra (tavallisen käsityk-
sen mukaan sama kuin Korinthos). Kuoleman
häntä lähestyessä hänen onnistuu kietoa tämä
kahleihin, ja kun Zeus on vapauttanut Kuoleman
ja antanut S :n hänen haltuunsa, niin S. petkut-

taa itse Haadeksenkin ja pääsee jälleen ihmisten
ilmoille ja elää vielä pitkät ajat. kunnes lopulta

toistamiseen kuolee. Manalassa hänen on vieri-

tettävä (t. kannettava) mahtavaa kallionlohkaretta
ylös vuorelle, mutta aina kun hän on saamaisil-

laan sen huipulle, vyöryy se takaisin tasangolle;

näin S. on synneistään perinyt palkakseen ikui-

sen vaivan.

Sisäelimet ks. S i s ä 1 m y k s e t.

Sisäinen kielimuoto (saks. die innere Sprach-
for»>) on W. v. Humboldtin tieteeseen tuoma ja

H. Steinthalin edelleen kehittämä käsite, jolle

kuitenkin enimmiten on annettu aivan hämärä
sisällys (..käsitteiden ja ajatusmuotojen järjes-

telmä, mikäli se on ilmaistu äännenuiodoilla",

»havaitsemisen havaitseminen". ..si-äisen sisäl-

lyksen sisäinen havaitseminen", ,.havaintojen ja
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käsitteiden apperseptsioni", ,
.kielen ajatukselli-

nen aines, jonka kautta se itsessään on maa-
ilmankatsomus" j. n. e.). Tästä huolimatta näyt-

tää s. k. kuitenkin olevan tarpeellinen tieteelli-

nen käsite, jota varten ei toistaiseksi ole pa-

rempaa oppisanaa. S:llä k :11a on ymmärrettävä
sitä ajattelutapaa, ,.ajatusmuotoa". joka on ul-

konaisen muodon eli kielellisen ilmauksen ta-

kana, s. o. merkitysaiuesten kokoomusta ja jär-

jestystä. Niinpä esim. suomalainen puhuu tai-

vaankannesta tai taivaanlaesta, lappalainen ja

syrjääni ,4lmaniliosta", joiden ilmausten koko-
naismerkitys on sama, mutta s. k. on erilainen;

samoin sanotaan suomeksi hänen vanhempansa.
saks. scine Eltern, mutta ranskaksi enimmiten
ses pcrc et mcre (oik. 'hänen isänsä ja äitinsä'),

mitkä ilmaukset niinikään eroavat toisistaan

s:n k:n puolesta. Kielen ulkonaisen muotojär-

j esteinään rinnalla kulkee vastaava s:n k:n jär-

jestelmä eli kielen merkitysjärjestelmä. [W. v.

Humboldt, ..t^ber die Versehiedenheit des mensch-
liehen Sprachbaues" (1836) : Steinthal, „Gramma-
tik, Logik u. Psychologie" (1855) ; sama, ,,Der

Ursprung der Sprache" (1858) ; Noreen, ,,Värt

spräk" (V, siv. 27 ja seur.).] E. N. 8.

Sisäinen muuttoliike, väestön muutot saman
valtion rajojen sisäpuolella, on nykyajan talous-

elämän luonteen mukaisesti kehittynyt erittäin

tärkeäksi väestöilmiöksi. Osa näitä muuttoja
tosin on merkitykseltänsä vähäarvoista paikal-

lista väestön vaihtoa lähiseutujen välillä. Mutta
suurelta osalta ne merkitsevät tärkeänluontoista
maan rajojen sisäpuolella tapahtuvaa väestön
uudesti ryhmitystä. Teollisuuden ja liike-elämän

kehitys on viime vuosikymmeninä kaikkialla joh-

tanut kaupunkilais- ja teollisuusväestön erittäin

nopeaan kasvamiseen. Sensijaan on maatalouden
alalla toimivan väestön kasvaminen ollut hyvin
hidasta, ja taloudellisesti edistyneimmissä maissa
on maanviljelysväestön, jopa yleensä maaseutu-
väestönkin luku suoraan vähentynyt. Tämä väes-

tön ammattiryhmityksessä tapahtunut muutos on
samalla johtanut laajassa mittakaavassa tapahtu-
viin asuinpaikankin muuttamisiin. Lähinnä se

on esiintynyt muuttoina maaseudulta kaupun-
keihin sekä muihin teollisuus- ja liikekeskuksiin.

Tätä väestöliikettä on nimitetty milloin kaupun-
keihin siirtymiseksi ja tehtaaseen menoksi, mil-

loin taas, päinvastaiselta kannalta katsottuna,
..paoksi maaseudulta". Kaupunkeihin muuton
rinnalla esiintyy paikoitellen vielä myöskin
muuttoja sellaisille maalaisseuduille, joissa muut-
tajat uudisviljelyksen nojalla voivat saada toi-

meentulonsa. Tällaista siirtoasutusta tavataan
verraten suuressa määrin Venäjällä, jossa taa-

jaan asutuista valtakunnan keskusosista muut-
toja tapahtuu harvaan asuttuihin valtakunnan
kaakkois- ja itäosiin, ennen kaikkea Siperiaan.
sekä Pohjois-Ameriikassa ja siirtomaissa. Pai-
koitellen on myöskin suurtilain palstoitus pien-
tiloiksi aiheuttanut tämäntapaisia muuttoja (esim.

Itä-Saksassa).

Nämä eriluontoiset asuinpaikan muutokset
maan rajojen sisäpuolella käsittävät hyvin suu-

ria väestömääriä. Vuosisadan vaihteessa toimi-

tettujen väenlaskujen nojalla on päätelty, että

silloin runsaasti 100 milj. henkeä Euroopan eri

maissa asui muualla kuin syntymäkunnassaan ja

oli siis ainakin vhden kerran asuinkuntaa muut-

tanut. Suomessa yksin on vv.n 1881 ja 1910
välisenä aikana noin 2 milj. henkeä muutto-
kirjalla muuttanut toiseen seurakuntaan asumaan.
Tämä sisäinen muuttoliike kasvaa, mitä enem-
män nykyajan kapitalistinen talouselämä eri

maissa kehittyy. Siitä syystä väestö kiinteäm-
min pysyy synnyinseuduillaan yleensä niissä

maissa, joiden taloudellinen kehitys on taka-
pajulla, kun taas muuttelevaisuus on suuri nyky-
ajan taloudellisesti johtavissa maissa. Niinpä
v:n 1900 vaiheilla toimitettujen väenlaskujen
mukaan asui syntymäpiirikunnassaan Venäjällä
85,o % koko väestöstä ja syntymäpitäjässään asu-
vien prosenttiluku koko väestöstä oli Suomessa
79,8 (1910 75.s), Unkarissa 70.s, Itävallassa 63,i,

Sveitsissä 52. o. Tanskassa 51,7 (1911 49,i) ja

Preussissa 50,9.

Eri maissa nämä muutot tietenkin esiintyvät
jonkunverrau eri muodoissa. Suomessa ovat kau-
pungit ja etenkin pääkaupunki tärkein sisään -

muuttojen keskus. Vv:n 1881 ja 1912 välisenä
aikana kaupungit voittivat muuttojen kautta
noin 200,000 hengen lisäyksen. Maaseudullakin
teollisuus- ja liikekeskukset vetävät runsaasti
muuttajia puoleensa, näin varsinkin Viipurin lää-

nissä Kymin ja ylisen Vuoksen jokilaaksot.

Ulosmuuttoseuduista oli ennen tärkein Vaasan
lääni, mutta sittenkuin siirtolaisuus siellä pääsi
valtaan, ovat Kuopion ja Mikkelin läänit kehitty-

neet sisäisen muuttoliikkeemme tärkeimmiksi
poismuuttoalueiksi. Venäjällä on Keski-Venäjän
taajaan asuttu mustanmullan maanviljelysalue
suuri ulosmuuttokeskus, josta muuttoja tapahtuu
sekä kaupunkeihin, etenkin Pietariin ja Mosko-
vaan, että itää ja kaakkoa kohti Siperian. Kau-
kaasian ja Keski-Aasian uutisviljelysseuduille.

Mustanmullan alueen länsiosissa asuvat vähä-
venäläiset taas ovat siirtyneet etenkin etelää

kohti, Mustanmeren rannoille. Saksassa on kau-
punkien kehitys ollut erinomaisen nopea. Niissä

asui 1871 n. 14,8 milj. henkeä, mutta 1910 jo 39,i

milj.. maaseudun väkiluvun aletessa 26.2 miljoo-

nasta 25,8 milj. henkeen. Suuria sisäänmuutto-
alueita ovat olleet ennen kaikkea pääkaupunki
sekä Saksin kuningaskunnan, Westfalenin ja Rei-

nin-maakuntain teollisuusseutujen nopeasti vart-

tuvat kaupungit. Englannissa kauan jatkuneet
muutot ovat johtaneet siihen, että 1911 78% koko
väestöstä asui kaupungeissa, maaseudulla vain

22%. Ranskassa, jossa taloudellinen kehitys

viime vuosikymmeninä on ollut hitaampaa, ovat

muutot maaseudulta ennen kaikkea suuntautuneet
pääkaupunkiin. — Itävalta-Unkarissa sisäiset

muutot yleensä suuntautuvat valtakunnan länsi-

osiin, joissa taloudellinen kehitys on edistyneempi
ja teollisuuden sekä kaupunkien kasvaminen velää

väestöä puoleensa. Tässä monilukuisten kansal-

lisuuksien maassa sisäinen muuttoliike, siirtäen

toiseen kansallisuuteen kuuluvia muuttajia vie-

raan kansallisuuden asumalle alueelle ja siten se-

koittaen entisestäänkin sotkuisia kansallisuus

rajoja, huomattavasti on vaikuttanut kansalli-

suusriitojen kärjistymiseen.

Kuten siirtolaisuus, niin s. m:kin jatkuu jak-

soittain, kasvaen hyvinä taloudellisina aikoina

ja väheten taas pulavuosina. Naiset, jotka siir-

tolaisuudessa ovat miehiin verraten vähemmis-
tönä, ovat sisäisissä muutoissa, varsinkin lyhyt-

mutkaisissa, enemmistönä.
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Sisäisiä muuttoja esiintyy kuitenkin toisenkin-

luontoisia kuin edellä käsitellyt, asuinpaikan
muutoksen käsittävät muutot. Sellaisten väestön-
muuttojen luku. jotka eivät johda väestön vaki-

naisen asuinpaikan muuttumiseen, vaan rnerkilso-

vät vain pitemmäksi tai lyhemmäksi ajaksi ta-

pahtuvaa poistumista asumaseudulta, tavallisim-

min työnhakuun vieraille paikkakunnille, usein

vieraisiin maihinkin, on niin. viime aikoina tun-
tuvasti kasvanut. Tällaiset muutot tapahtuvat
tav. määrättyinä vuodenaikoina esiintyviin töi-

hin, kuten sadonkorjuu- ja muihin maatöihin ja

niillä on näin ollen usein n. s. s e s o n k i m u u t-

tojen luonne. Keski-Venäjän talonpoikaisväes-

töä siirtyy siten vuosittain useita miljoonia maa-
ja elonkorjuutöiliin Etelä-Venäjälle ja Krimille,

Lähtien keväällä ja palaten syksyllä. Itä-Saksasta
kehittyi muutamia vuosikymmeniä sitten sään-

nöllinen sesonkimuutto Keski-Saksan voimaperäi-
seksi kehittyvän suurviljelyksen tarpeiksi (n. s.

Saksiin kulkijat). Saksan maatalouden viime-
aikaisen nopean kehityksen johdosta on tällai-

sen tilapäisen aputyöväen tarve kesänajaksi suun-
nattomasti kasvanut, joten sesonkityöläisiä han-
kitaan joukoittain ulkomailtakin, ennen kaik-

kea Venäjiin Puolan, Itävallan Galitsian ja Un-
karin pienviljelysseuduilta. V. 1909 laskettiin

yksistään vierasmaalaisten sesonkityöläisten luku
360,000 :ksi. Myöskin Itävallan länsiosissa, Tans-
kassa ja Etelä-Puotsissakin käytetään tällaista

sesonkityötä. Englannin voimaperäinen maanvil-
jelys on niinikään koko 1800-luvun ajan käyttä-
nyt sesonkityöväkeä kesäisin, aiheuttaen säännöl-
lisen muuttoliikkeen Irlannista. Niinikään ta-

pahtuu Pohjois-Ameriikassa säännöllisesti elon-

korjuun ajaksi suurilukuisia muuttoja maatöihin.
— Tämänlaisia lyhytaikaisia sesonkimuuttoja ei

kuitenkaan tapahdu yksin maatöihin, vaan var-
sin yleisesti myöskin muihin ulkotöihin, rakennus-
töihin ja teollisuustöihinkin. Venäjällä melkoi-
nen osa teollisuustyöväkeä on tämänlaatuista
muuttoväkeä, joka jättäen perheensä kotikylään
vielä osaksi pysyy kotikuntansa jäsenenä. Sak-
sassa tienteko-, rakennus- y. m. töissä lukuisasti

käytetään suureksi osaksi ulkomailta tuotua
sesonkityöväkeä. Pohjois-Italian pienviljelysseu-

duilta lähtee vuosittain useihin satoihin tuhan-
siin henkiin nouseva kulkutyöväki, suuntautuen
kaikkiin Italian naapurimaihin.

Sisäisten muuttojen ryhmään voi tavallaan lu-

kea myöskin sellaiset päivittäiset tai viikoittai-

set asuinpaikan ja työpaikan välillä tapahtuvat
matkat, jotka aiheutuvat siitä, että suuri osa kau-
punkien ja tehtaiden työväkeä y. m. asukkaita
elantokustannusten kallistuessa siirtyy asumaan
verraten kauas työpaikastaan maaseudulle. Täl-
laisia muuttoja on rautatieliikenteen kehitys suu-
resti edistänyt ja eräät taloustieteilijät ovat tässä

muuttoliikkeessä näkevinään maaseudulta paon
vastavaikutusta, jonkunlaista palaamista maaseu-
dulle. [Vandervclde. „L'Exode ruraJ et le retour
aux champs" (1903).] E. Q-ng.
Sisäinen työ, kappaletta lämmitettäessä mole-

kylien nopeuksien ja keskinäisen etäisyyden
lisäämiseksi kuluva energia.

Sisäiset paikallissijat, ne nominien sijamuo-
dot, jotka ilmoittavat verbin tekemisen tapah-
tuvan paikan sisäpuolella (vrt. Ulkoiset ja

Yleiset paikallissijat). Suomen kie-

lessä niitä ovat inessiivi (olosija), ela-
tiivi (erosija) ja illatiivi (tulosija). Ne
merkitsevät varsinaisimmin rajoitetun paikan
sisäpuolta ja itse rajaa (olin tuvassa; tulen puu-
tarhasin: tästä on kilometri kaupunkiin), mutta
ilmoittavat monia muitakin suhteita, niinkuin
tilaisuutta (hän kaatui sodassa), säätä (älä

sateeseen lähde!), tilaa (toivuin tainnoksista) ,

henkilöä t. asiaa, jonka sisällinen ominaisuus
t. tila ilmaistaan (sinussa on yskä), työn toi-

mittamista (olen toimessa; lähde kalaani), rajoi-

tetun ajan sisäpuolta ja itse rajaa (syön kol-

masti päivässä; kuu kiurusta kesään), välitöntä
yhteyttä paikallissijalla ilmaistun käsitteen
kanssa (lakki on päässä; olen ihastunut Itäneen).

Lisäksi on eri sijoilla lukuisia erikoismerkintöjä.
Niinpä elatiivi ilmoittaa: ainetta t. alkuperää
(kengät ovat nahasta; pojasta tulee pappi),
syytä t. tunteen, ajatuksen esinettä {vähäsin
suutuit; mistä on kysymys?), määrättyä kokonai-
suutta, josta osa on puheena (hän on vanhin
veljeksistä), tietä (putosi ikkunasta), sitä esi-

neen osaa, jonka suhteen jotakin esineestä lausu-

taan, t. esinettä, josta pidetään kiinni (takki on
rikki kauluksesta; vedä sarvistal), esinettä, josta

t. jonka asemesta jotakin saadaan t. maksetaan
[talosta maksettiin kymmenentuhatta), aikaa
(alkuviikosta lähden matkalle) j. n. e. Illatiivi

taas ilmoittaa: tarkoitusta t. asiaa, johon jokin
kelpaa (panit palkkasi turhuuteen ; hän ei pysty
toimeensa) , esinettä, jonka valtaan t. vaikutuksen
alaiseksi joku joutuu (lapsi hukkui veteen;
heräsin meluun), määrää, johon lukumäärä t.

hinta kohoo t. alenee (oppilasmäärä on kohonnut
viiteensataan), henkilöä t. esinettä, jonka kanssa
yhtäläisyyttä t. vastaavaisuutta ilmoitetaan ole-

van (lapsi on isäänsä), aikaa (en ole nähnyt
häntä viiteen vuoteen), tapaa (lue ääneeni) j. n. e.

[Setälä, ,,Suomen kielen lauseoppi".] A. K.
Sisäkatto (ransk. plafond) (rakennusta sa-

teelta suojaavasta vesikatosta ks. Katto) on
huonetilan ylöspäin rajoittava joko vaakasuora
palkkikatto t. kaartuva holvi. Tasakaton
taiteellinen vaikutus vaihtelee riippuen siitä.

tavoitellaanko sen muodostuksessa lähinnä [das

tiilisiä muoto- ja varjo- vai maalauksellisia viiri-

vaikutuksia vai ovatko molemmat taiteelliset

ilmaisukeinot yhdistettyinä käytäntöönotetut.
Jättämällä konstruktiiviset osat, kantoparrut ja

näiden välisen katepinnan, joko kokonaan tai

osittain näkyviin, vähentämällä jännemittaa
konsoleilla tai muodostamalla pituus- ja vaihde-

parrujen avulla parrujen välisen kattopinnan
rikasjäsenteiseksi, syvälokeroiseksi kasetti-
katoksi (ks. Kasetti) kreik.-roomal. antii-

kin tapaan, rosetteja, sorvattuja, riippuvia tap-

peja, veistettyjä profiileja y. m. muoto-jäseniä,

lisäksi maalausta, kultausta. puuosain silaamista

metallilevyilläkin (Babyloniassa ja Assyriassa,

Jerusalemin temppelissä
i

koristuksessa apuna
käyttäen käy mahdolliseksi tällaisen konstruktii-

visen puisen tai kivisen palkkikaton vaikutuksen
kärjistäminen monumentaalisen kattavasta deko-
ratiivisen rikkaaksi. Vanhimmat, maalatut sileät

3:1 nlivat egyptiläisten temppelien ja kalliohau-

tain, tähtitaivaaksi (lentävine korppikotkilleen

y. m.) kuvitellut tai kuosikoristeiset kivikatot:

Kreikassa 300-luvulla Pausias ensi kerran mai-
nitaan kuuluisana kattomaalaajana ; huippuunsa
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tasakattojen muotoilu- ja koristamistaito kehittyy

renesanssiajalla. Parrut kätkettiin, konstruktsio-

nista riippumattomana kiinnitettiin näiden alle

irtokatto, joka käsitellään taiteellisena kokonai-

suutena, jaetaan valeparruilla ja korulistoilla eri-

kokoisiin ja -muotoisiin kehystettyihin (taulu-)

pintoihin, peileihin ja kasetteihin; seinustalla

kattoa kehyksenä kiersi simssi tai seinästä kat-

toon välittävä kouru. Vähemmin vaateliasta,

puhtaan konstruktiivista tai rauhallisen dekora-

tiivista kattovaikutelmaa tavoitellen nykyaika
asuinhuoneissaan suosii neutraalisesti vaikuttavia,

yksinkertaisen koruttomia palkkikattoja tai kiin-

nittää se s:n sileälle stukkipinnalle tapetintapai-

sia tähtikoristeisia kuoseja, puu- ja stukkilistoja,

reliefilaattoja (engl. anaglypta, lincrusta, y. m. s.)

,

ehkäpä verhoaa s:nsa erityisillä kattotapeteilla

(Englannissa) tai sivelee sen täysvalkeaksi. —
Holvi s:na kehittyy pääpiirteissään samojen
suuntaviivain mukaan kuin laakakatto. Lähtö-

kohtana on tässäkin joko konstruktsionin esille-

tuominen ja tehostaminen näkyvillä ruoteilla ja

kaarilla (gotiikka) tai sen kätkeminen ja sileäin

pintain luominen kattomaalauksille, mosaiikeille

ja vapaalle plastillis-maalaukselliselle pintakäsit-

telylle (antiikki ja renesanssi). Roomassa
Pantheonin mahtava kupoli sai myöhemmän kei-

sarivallan aikana rikkaan pronssisen kasettikuo-

sinsa, thermien holveissa koristelu noudatti seinä-

ja tasakattokoristelun menettelytapoja; laatuaan

parasta edustavat Via Latinan varrella Rooman
Campagnalla roomal. hautaholvien viehättävän

kepeät stukkikatot, todellisina konstruktiivisen

holvitekniikan mestarinäytteinä myöhemmän
keskiajan ihmeelliset, rikkaan dekoratiivisiksi

kehittyneet tähti-, verkko- ja viuhkahol-
vit (ks. n.), vrt. Holvi, Katto, S t u k k i,

Välikatto. U-o AT
.

Sisällinen havainto ks. II a v a i n t o.

Sisällys. Logiikassa erotetaan ajatuksien s.

ja muoto. Ajatuksien s:nä ovat ne monenlaiset

mielikuvat ja käsitteet, joita ajatellaan, niiden

muotona on se tapa, miten näitä liitetään toi-

siinsa kokonaisuudeksi. Käsitteen s:stä ks.

K ii s i t e. A. Gr.

Sisälmykset 1- sisäelimet (splanchna),

hengitys-, ruuansulatus- ja virtsa- sekä siitin-

elimet. sydän ja muutamat rauhaset, kuten kilpi-

rauhanen, kateenkorvarauhanen. sekä perna
(ks. n.).

Sisälmyksien asennonpoikkeus saattaa olla

synnynnäinen, esim. sydämen sijaitessa rinta-

ontelon oikeassa puoliskossa tai maksan ollessa

vatsaontelon vasemmalla puolella, tahi elämän
kuluessa kehittynyt taudillinen ilmiö, niinkuin

on laita esim. mahalaukun venähtäessä, emän
taipuessa outoon asentoon j. n. e.

Sisälmyshermosto 1. sympaattinen her-
mosto on verraten itsenäisesti toimiva hermo-
systeemi, joka kylläkin on yhteydessä keskus-

hermoston kanssa, mutta johon emme suorastaan

tahdollamme voi vaikuttaa. S. pitää huolta sisä-

elinten, verisuonten ja eri rauhasten toimin-

nasta, yleensä siis elimistä, joihin tahtomme
suoranainen valta ei ulotu, ja joiden toiminnasta

ei meillä yleensä ole mitään aistillista tunte-

musta. Rakenteensa puolesta s. eroaa aivo-

selkäydinhermostosta siinä, että se on kokoon-
pantu useimmista hajallaan olevista hermosol-

(S.H.) Ihmisen sisälmykset.

1 Kurkunpää, 2 kilpirauhanen, 3 henkitorvi, 4 oikea, 5 vasen
keuhko, molempien sisäreuna ylöskohotettuna, 6 sydän,
7 aorta, 8 ylempi onttolaskimo, 9 keuhkovaltimo, 10 pal-

lea, 11 mahalaukku, 12 maksa, reuna ylöskohotettuna, 13

sappirakko, 14 perna (näkyy mahalaukun ja vatsaontelon
seinämän välissä), 15 ohutsuoli, 16 umpisuoli ja sen mato-
mainen lisäke, 17 kohoava, 18 poikittainen, 19 laskeva lynk-

kysuoli, 20 peräsuoli, 21 virtsarakko.

muista ja niiden välisistä hermosäikeistä. S:n
keskuksen muodostaa kummallakin puolella selkä-

rankaa kulkeva sympaattinen hermorunko (trun-

cus sympathicus). Tämän muodostavat lukuisat

segmenttaalisesti sijaitsevat hermosolmut ja näi-

den väliset yhdistävät hermosäikeet. Jokainen

hermosolmu on yhteydessä vastaavan segment-

taalihermon juuren kanssa. Paikoin, kuten esim.

kaulassa, on useampia hermosolmuja sulautunut

toisiinsa, jolloin sama hermosolmu saa säikeitä

useammasta segmenttaalihermosta. Sympaatti-

sesta hermorungosta lähtee runsaasti hienoja

hermosäikeitä, jotka kulkevat pääasiassa veri-

suonia seuraten edelleen. Ne kutoutuvat keske-

nään sekä muiden hermojen haarojen kanssa

lukuisiksi hermoverkoiksi, joita tavataan sisä-

elinten (kuten esim. suolien ja verisuonten) pin-

nalla. Tärkeimmät näistä punoksista ovat aorta-

kaaren seutuvilla sijaitseva kaksiosainen sydän-

punos (plexus cardiacus) ja vatsaontelon ylä-

osassa, sisälmysvaltimon ja ylemmän suolilieve-

valtimon tyvien seuduilla oleva sisälmyspunos

(plexus cceliacus). Edellinen punos lähettää her-

moja sydämeen ja suurien verisuonten tyveen,

jälkimäinen vatsaontelon eri elimiin (vrt. Her-
mosto). Y. A'.
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Sisälmyslaskimot. Ruuansulatuskanavan vatsa-

ontelossa olevan osan laskimoveri poikkeaa taval-

lisesta laskimoveren kulusta siinä, että se muo-
dostaa oman n. s. porttilaskimosysteeminsä, joka

johtaa veren maksaan, ja vasta sen jälkeen kuin
veri tässä elimessä on kulkenut hiussuoniverkon

läpi. keräytyy se alempaan onttolaskimoon kul-

keakseen sitä pitkin sydämeen. Se verisuoni, joka

kokoaa sisälmyslaskimöiden veren, on porttilas-

kimo (vena portae), joka ihmisellä alkaa kolmen
vahvan laskimon : pernalaskimon (vena lienalis),

ylemmän ja alemman suolilievelaskimon i vena

mesenterica superior ja inferior) yhtymän tulok-

sena. Kaikkia nyt mainittuja laskimoita sekä

niiden haaroja nimitetään yhteisesti s:ksi.

(ks. Verisuonet.) Y. K.
Sisälmysmadot, sisusloisina toisten eläinten

ruumiissa elävät madot, enimmäkseen imumato-
jen. heisimatojen ja sukkulamatojen (ks. n.) ryh-

miin kuuluvia, usein vaarallisia taudintiloja

aiheuttavia, vrt. Loiseläimet.
Sisälmysvaltimo 1. s i s u s v a 1 1 i m o (arteria

cccliuca), vatsa-aortan ensimäinen suuri haara,

joka vie verta mahalaukkuun, pohjukaissuoleen,

maksaan, haimaan ja pernaan. Sen lyhyt tyvi

jakautuu ihmisellä kolmeen haaraan: 1) maha-
laukun vasen sepelvaltimo (arteria

gastrica sinisira), joka kulkee pitkin maha-
laukun pientä kaarrosta antaen verta tätä lä-

hinnä olevaan mahalaukun osaan, 2) maksa-
valtimo (arteria hepatica), joka vie verta

maksan kumpaankin lohkoon ja sappirakkoon
sekä lähettää sitäpaitsi haaroja mahalaukun
isoon ja pieneen kaarrokseen sekä pohjukais-

suolen yläosaan, ja 3) p e r n a v a 1 1 i m o (arte-

ria lienalis), joka kulkee mahalaukun takana
pernaa kohti antaen verta tälle sekä haimaan
ja mahalaukun isoon kaarrokseen, (ks. Veri-
suonet.) Y. K.
Sisäluomi = räpytyskalvo 1. vilkkuluomi. ks.

Silmä.
Sisälähetys on vapaa kristillinen toiminta,

jonka tarkoituksena on johtaa kirkosta ja kristin-

uskosta luopuneita takaisin kirkon tosi jäsenyy-

teen, tukea ja auttaa hengellisessä ja aineelli-

sessa ahdingossa olevia. Nimen on saattanut
käytäntöön ,,sisälähetyksen isä" J. H. Wichern.
Hän katsoi keskellä kristikuntaa olevan paljon

sellaisia, jotka olivat samantapaisen kirkollisen

toiminnan tarpeessa kuin pakanat. S. on ero-

tettava toiselta puolen säännöllisestä seurakunta-
työstä, jota kirkon varsinaiset elimet suoritta-

vat, se kun vapaita yhdistys- y. m. muotoja käyt-
täen kohdistuu sellaisiin, joiden keskuuteen kir-

kon säännöllinen vaikutus ei ulotu. Toiselta

puolen se on erotettava kaikesta muusta, niin

hyvin valtion ja kuntain kuin yksityistenkin
harjoittamasta ihmisystävällisestä toiminnasta
kovaosaisten hyväksi tai parempain yhteiskun-
nallisten olojen luomiseksi, s. kun tietoisesti

johtaa kaiken toimintansa uskonnollisista vaikut-

timista ja samalla myös tavoittelee uskonnol-
lisia päämääriä siten, että ulkonaisenkin avun
saajat tulisivat johdetuiksi kristillisen kirkon ja

seurakunnan tosi jäseniksi. Ulkolähetyksestä s.

on periaatteellisesti erotettava, ulkolähelys kun
työskentelee kirkkoon vielä kuulumattomain,
pakanain ja juutalaisten keskuudessa, ja s:n
esineenä ovat henkilöt, jotka ulkonaisesti kuu-

luvat kirkkoon tai joiden ainakin pitäisi kuulua
siihen kirkon piirissä syntyneinä.
S:n monihaaraisen työn voi jakaa muutamiin

pääryhmiin, joita ei kuitenkaan varsin tarkasti

käy erottaminen toisistaan. Kirkon sanan-
julistusta täydentävänä s. on merimies-
lähetystä vieraissa satamissa oleskelevain meri-
miesten keskuudessa, siirtolaislähetystä, evanke-
lioimistyötä uskosta luopuneiden keskuudessa koti-

maassa, kaupunkilähetystä nimenomaan suurissa

kaupungeissa, taikka työskentelyä hajallaan ole-

vain evankelisten seurakuntain keskuudessa kato-

lisissa maissa (,,Kustaa Aadolf-yhdistys"). Tätä
sananjulistusta s. harjoittaa erityisen laajassa

mitassa painetun kirjallisuuden avulla,

jota ilmaiseksi tai halvasta hinnasta levittävät

raamattu- ja traktaattiseurat. Kirkon kasva-
tustoimintaa s. pyytää täydentää perusta-

malla lastenseimiä ja orpokoteja sekä kasvatus-
laitoksia, toimittamalla pyhäkouluja ja lasten-

jumalanpalveluksia ja erityisesti jo varttuneem-
paan nuorisoon nähden perustamalla, nuorten
miesten ja nuorten naisten kristillisiä yhdis-

tyksiä y. m. nuorisojärjestöjä. Siveellisessä suh-

teessa vaaranalaisia ja langenneita
s. etsii pelastus- ja turvakotien, yömajojen, työ-

kotieu y. m. s. laitosten avulla; kristilliset rait-

tiusyhdistykset (,,Sinisen ristin yhdistykset")

taistelevat juoppouden ia siveellisyysyhdistykset

(„Valkonauha" ja ,,Valkea risti") sukupuolisiveet-

tömyyden vastustamiseksi ; langenneita naisia

kootaan n. s. Magdaleena-koteihin, vapautetuille

vangeille hankitaan hengellistä ja aineellista

tukea sekä työtä. Sairaat, varsinkin kaatuva-
ta.utiset ja mielisairaat sekä parantumattomat
sairaat, sodassa haavoittuneet, sokeat, kuuro-
mykät, raajarikot, tylsämieliset ovat olleet s:n
huolenpidon esineinä, ja se on kääntänyt niihin

yhteiskunnankin huomion. Yhteiskunnal-
listen olojen parantamiseksi s. työskente-

lee koettaen vaikuttaa sunnuntailevon, paran-

nettujen asunto-olojen ja yleensä parempain
taloudellisten olojen järjestämiseksi, sekä erityi-

sesti myös tyydyttävän kristillisen köyhäinhoidon
hyväksi.

Näistä monilukuisista ja monenlaatuisista työ-

muodoista huolehtivat osaksi yhdistykset ja seu-

rat, osaksi laitokset taikka yksityiset henkilöt,

riippumattomina säännöllisestä kirkon toimin-

nasta, mutta sen edustajain kanssa kuitenkin
läheisessä yhteisvaikutuksessa.

S :tä on jossakin muodossa harjoitettu kristil-

lisen kirkon piirissä aina siitä asti kuin suu-

remmat kansanjoukot alkoivat siihen liittyä ja

kuin sitii ulkonaista ja sisällistä hätätilaa alkoi

muodostua, jonka poistamiseksi s. työskentelee.

Vanhan kirkon aikoina, niinkuin keskiaikanakin.

asettui kirkko itse suurten piispojensa ja munkki-
kuntiensa y. m. järjestöjensä kautta kuitenkin
välittömämmin sen johtajaksi kuin uskonpuhdis-
tuksen jälkeen. Pietistinen liike Euroopan man-
tereella sekä metodistinen herätys Englannissa
valmistivat sitten maaperän, jossa s.-harrastuk-

set saattoivat kasvaa, varsinkin sen perästä, kun
19: unen vuosis. alussa virinnyt pakanalähetys-
liarrastus kiinnitti kristittyjen huomion siihen,

että heillä oli rakkauden velvollisuuksia muita-

kin kuin itseään kohtaan. Viime vuosisadan

sisälähetystyön huomattavimpia edustajia ovat
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saksalaiset J. H. Wichern, Th. Fliedner, W. Löhe

ja F. v. Bodelschvvingh (diakonissa- ja diakoni-

toimen elvyttäjä), A. Stöcker (kaupunkilähetyk-

sen ja sosiaalisen kysymyksen alalla), y. m. m.

Suomessa ovat vanhimmat sisälähetysjär-

jestöt Suomen Raamattuseura (per. 1812) sekä

Evankelin-n seura (1817). V. 1860 aiottiin

perustaa laajempi ja monipuolisempi ,,
yhdistys

sisälähetyksen edistämiseksi Suomessa". Aloite

läksi äsken perustetun Suomen lähetysseuran

lähimmän ystäväpiirin taholta, mutta vastoin

senaatin yksimielistä puoltolausetta epäsi hallit-

sija, Turun tuomiokapitulin ja kenraalikuver-

nöörin hylkääväin lausuntojen perustuksella,

vahvistuksensa sen säännöiltä. Tämä ei kuiten-

kaan voinut tukahduttaa herännyttä s.-harras-

tusta maassamme. Samoissa piireissä toimittiin

edelleen hiljaisuudessa uskonnollisten kirjasten

levittämiseksi, Siperian vankien ja oman maan
nälkääkärsiväin, pyhäkoulujen, langenneiden nais-

ten, merimiestemme ja siirtolaistemme sekä

kuuromykkäin y. m. hyväksi. Sittemmin on s:n

eri toiminnanhaaroja varten perustettu melkoi-

nen joukko eri yhdistyksiä ja laitoksia, joista

mainittakoon: Suomen merimieslähetysseura,

Luterilainen evankeliumiyhdistys, Suomen pyhä-

kouluyhdistys, neljä diakonissa- ja yksi diakoni-

laitos, Nuorten miesten ja Nuorten naisten kris-

tilliset yhdistykset, Suo-nen kirkon sisälähetys-

seura, Sortavalan evankelinen seura, Sisälähetys-

yhdistys Herättäjä, useat eri kaupunkilähetykset,

Valkonauha, Vankeusyhdistys, j. n. e. Vapaa-
kirkollisen liikkeenkin tarkoituksena maassamme
oli alkuaan elvyttää hengellistä elämää kansan-

kirkkomme piirissä, joten sekin on varsinaisesti

ollut s :tä, vaikka se sitten on kehittynyt omaksi,

tosin laillistamattomaksi kirkkokunnaksi (ks.

Suomen vapaa lähetys), vrt. Diakoni.
Diakonissa, Kustaa Aadol f-y h d i s t y s,

Luterilainen evankeliumiyhdistys,
Merimieslähetys, Nuorten miesten
kristillinen yhdistys, Nuorten
naisten kristillinen yhdistys, Raa-
mattuseurat, Suomen evankelinen
seura, Suomen kirkon sisälähetys-
seura, Pyhäkouluyhdistys, Valko-
na u h a.

[Th. Schäfer, ,,Leitfaden der inneren Mission"

(3 :s pain. 1893) ; P. Wurster, ,,Die Lehre von

der inneren Mission" (1895); P. Wurster ja

M. Hennig, ,,Was jedermann heute von der inne-

ren Mission wissen muss" (1902); N. Dalhoff,

,,Gak hen og ger du ligesaa!" (1900) ;
E. Kilpe-

läinen, ,,Sisälähetys pääpiirteissään" (1910) ;

P. Virkkunen, ,,Uskonnolliset ja hyväntekeväi-

syysyhdistykset" (Oma maa) ; U. Paunu, ,,Suo-

'men kirkon pakanalähetystoimi" T-TT (1908-09).]

U. P.

Sisäoppilaitos, oppilaitos, jossa oppilaat saa-

vat asunnon ja ruuan s. o. täysihoidon laitoksen

puolesta. Tämmöisiä oppilaitoksia on Suomessa
verraten vähän. Tunnetuimmat ovat aistiviallis-

koulujen sekä vanhempien kansakoulunopettaja-

seminaarien asumalaitokset. Myöskin kansan-
opistoissa ja harvaan asutuilla seuduilla kansa-

kouluissa on sisäoppilaita. Ulkomailla s:t ovat

tavallisia, varsinkin Länsi-Euroopassa ja Ame-
riikassa. S:n etuna on mahdollisuus monipuoli-

seen ja voimaperäiseen kasvatukselliseen vaiku-

tukseen. Toiselta puolen se vaatii menestyäkseen
erittäin pontevaa ja valistunutta johtoa; sen

puutteessa pääsee toveruustunteen suojassa hel-

posti väärinkäytöksiä ja paheitakin kukoista-

maan. M. S.

Sisäsiitos ks. Siitos ja Siitostavat.
Sisäsointu, vaikutukseltaan alkusointua lähen-

televä kahden t. useamman sanansisäisen tavun
t. äänneryhmän keskinäinen sointuyhteys.

Sisävesi (korvassa) ks. Kuuloelin.
Sisäaiikirjoitus. 1. ks. Inskriptsioni. —

2. ks. Postilaitos, palsta 918.

Sitaatti (lat. citä'tum < eitä' re = mainita, ve-

dota johonkin), jonkun kirjailijan tai puhujan
esityksestä sananmukaisesti lainattu (kirjoituk-

sessa tavallisesti lainausmerkeillä varustettu)

kohta.

Sitadelli (it. citta della oik. = pikkukaupunki,
linna), vanhan linnoituksen sisälinna, johon va-

rusväki vetäytyi, kun ulommat vallit olivat jou-

tuneet vihollisen käsiin. M. v. H.

Sitadellialus (ks. Sitadelli), panssarialus,

jonka kyljet ovat panssaroidut vain keskeltä 1
/3

aluksen pituutta yläkanteen saakka, kun taas

etukeulaa ja perää suojaavat vain vyöpanssari ja

panssarikansi. .1/. v. II.

Sitatsioni (lat. citä'tiö), jonkun kirjailijan tai

puhujan sanojen lainaaminen, sananmukainen
mainitseminen. — S.-m e r k i t ks. Lainaus-
merkit.

Siteerata (lat. citä're), sananmukaisesti mai-

nita t. lainata jonkun kirjailijan tai puhujan
esityksestä joku kohta; vedota tai viitata sellai-

seen kohtaan.

Sitka (ven. myös Sitha), kaupunki Yhdysval-

loissa, Alaskan eteläosassa, Baranovin saaren länsi-

rannalla, kauniilla paikalla vuorien ympäröimän
satamalahden partaalla; 1,060 as. (1914), joista

160 valkoista, loput thlinkit- y. m. intiaaneja. —
Koulu valkoisia ja toinen intiaaneja varten,

kansat, museo, kaksi kreik.-katolista kirkkoa

;

kreik.-katolisen ja protestanttisen piispan istuin.

Langaton sähkölennätinasema, magneettinen obser-

vatori. Harjoitetaan lohenpyyntiä. — S. oli aika-

naan Luoteis-Ameriikan tärkein kaupunki ; sen

perustivat venäläiset 1799 (nimi oli aluksi Xovi/j

Arliangeljsk), 1802 intiaanit valloittivat sen.

mutta venäläiset saivat sen uudestaan haltuunsa

1804, jolloin kaupunki siirrettiin nyk. paikalleen;

siitä pitäen S. oli Alaskan pääkaupunkina v :een

1906, jolloin siksi tuli Juneau. Suomalaisia siir-

tyi paljon S:n tienoille ja S:aan, ja 1840-45

suom. A. A. Ethol6n oli siirtomaan kuvernöörinä,

lähimpänä miehenään niinikään suomalainen,

luutnantti J. Bartram. Suomalaisilla, joita sii-

hen aikaan S:ssa ja lähitienoilla lienee ollut

toistasataa henkeä, oli pappina 5 v:n aikana Uno
Cygnajus. Myöhemminkin paikalla ajoittain on

asunut suom. sielunhoitaja, mutta nykyisin suo-

malaisten lukumäärä on supistunut kovin pie-

neksi. — Mantereen kultalöytöjen johdosta lii-

kenne suuntautui toisille urille ja S. menetti mer-

kityksensä. E. E. K.

Sitoa ks. L e g a t o.

Sitomisvoima, sementin s., ks. S e m e n 1 1 i.

Sitones lineatus ks. K ä r s ii k k ii ii t.

Sitra iks. Kitara), mus., 20-30-kielinen kieli-

soitin, joka Itävallan ja Baierin alppimaissa on

yleisenä kansansoittimena. Helppotajuisena seura-
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soittimena s. on Saksassa laajalti levinnyt. V.

1877 perustettiin Saksan s.-yhdistysten liitto,

joka julkaisee useita äänenkannattajia. Nimensä
ja rakenteensa puolesta s. polveutuu 1) muinais-
kreik. kitarasta (ks. t.), 2) it. chitarrasta (ks.

Kitarri) sekä 3) 16:nnen ja 17:nnen vuosis.

ransk. cisire nimisestä näppäimellä soitettavasta

kielisoittimesta. Tästä viimemainitusta s. on
ehkä kaikkein lähinnä johtunut. /. A".

Sitraali, hiilen, vedyn ja hapen kem. yhdistys

(CioHi80). Sitä tavataan sitruunaöljyssä ja appel-

siinin kuorissa. Sitraalista valmistetaan keino-

tekoista hajustinta, jononia, jolla on aivan saman-
tapainen tuoksu kuin orvokeilla.

Sitraatit, sitruunahapon suolat.

Sitrofeeni, hapahkonmakuinen valkoinen kide-

jauho. Valmistetaan sitruunahaposta ja feneti-

diinistä. Käytetään lääkkeenä päänkipua ja kuu-
metta vastaan. S. S.

Sitronaatti, keitetty, sokeroitu ja kuivattu
raa'an sitruunan vihreä kuori, jota käytetään
hienojen leipurituotteiden mausteena ja koris-

teena. Nimitetään usein sukkaa tiksi. Lähe-
tetään kauppaan Italiasta ja Espanjasta. K. L.

Sitroona ks. C i t r u s.

Sitruuna ks. C i t r u s.

Sitruunahappo (acidum citricum), oksytri-
karballyli happo (C6H8 7 ) , eräs tärkeim-
piä kasvihappoja. Tavataan luonnossa joko va-

paana tai suolojen muodossa kasveissa, etenkin
raaoissa hedelmissä, esim. sitruunissa. puolu-

koissa, karpaloissa, pihlajan-, kirsikan- ja viini-

marjoissa y. m. Sitä valmistetaan teknillisesti

raakojen sitruunien mehusta, jossa sitä on n.

8%. Valmistetaan myös sokeriliuoksesta eräiden
homesienien (Ciiromyccs) avulla. Värittömiä, kide-

vedenpitoisia, veteen helposti liukenevia, happa-
menmakuisia kiteitä. Kuumennettaessa 175° :een

s<> muuttuu akoniittihapoksi. S:n suo-

loja, sitraa ttej a, esim. kiniini-, magnesium-
ia rautasitraattia, käytetään lääkkeenä samoin-
kuin happoakin. Antiseptisenä aineena käytetty
i t r o 1 i on hopeasitraattia. Miellyttävän hapah-
kon makunsa takia s :oa käytetään virvoitusjuo-

missa. Suurin määrin sitä tarvitaan puuvillan
värjäykseen syövytyspeittana. S. S.

Sitruunaperhonen (Gonepteryx rhumni), päivä-

perhonen, jonka etusiipien kärki ja takasiipien

takanurkka ulkonevat terävästi. Koiras on sit-

ruunankeltainen, naaras vaaleankeltainen. Sii-

pien molemmin puolin on keskellä pieni ruosteen-

keltainen täplä. Yleinen Etelä- ja Keski-Suo-
messa. Kuva ks. Perhoset, liite Suoni e n

p e r h o s i a I. JJ. 8-s.

Sitruunaöljy (oleum citri 1. o. limonis), sitruu-

nan (Citrus medica limonum) hedelmien kuo-
pii ;i puserrettu eetterinen öljy. Sitä valmiste-

taan Etelä- Italiassa ja Kaliforniassa. Vaalean
keltainen, karvaanmakuinen neste. Om.-p. 0,856-

0,86i. Sisältää pääasiallisesti hiilivetyjä, etenkin
limoneenia. Käytetään hajuvesissä, leivoksissa,

likööreissä ja ruuissa. Sitä valmistetaan myös
keinotekoisesti. 5. S.

Sitsi iruots. sits), istuin; (leikillisesti) istunto.

Sitte [zitta], Camillo (1843-1903), itäv.

arkkitehti, uudenaikaisen kaupunkien asema-
kaa\ asuunnittelutaiteen luoja, opiskeli 1863-71

arkkitehtuuria ia taidehistoriaa Wienissä, tuli

Salzburgiin perustamansa valtion taideteollisuus-

koulun johtajaksi 1876 ja samanlaiseen toimeen
Wieniin 1883, matkaili laajalti 1870-luvulla ja
1889-91 Italiassa. Kreikassa, Egyptissä, Vähässä-
Aasiassa ja Turkissa ja oppi omasta näkemästään
tuntemaan kaikki Euroopan museot. Käytännöl-
lisiä töitä tärkeämmät ovat S:n kaupunkien
suunnitteluta idetta käsittelevät kirjoitukset.

Näissä esilletuomainsa uusien aatteiden pohjaksi
S. asetti keskiajan maalaukselliset kaupungit ja

tällä alalla tunnustusta saavutettuaan sai Reiehen
bergin, Olmiitzin ja Privozin kaupunkien laajen-

nukset suunniteltavakseen. S:n kirjallinen pää-
työ on ,,Der Städtebau nach seinen kiinst-

lerischen Grundsätzen" (4: s pain. 1909).

Th. Goecken kera S. on ,,Der Städtebau" nimisen
kuukausilehden perustaja (1904). U-o N.

Sittiäiset 1. sontiaiset (Qeotrupes), lan
taa syöviä lehtisarvisia (ks. t.), paksuja, kupera-
selkäisiä kovakuoriaisia, joiden raajat ovat voi-

makkaita kaivinjalkoja; sääret ovat hammasreu-
naiset; reisissä on suuri nukkatäplä. Korkea harju
jakaa silmät kahteen osaan. S. voivat synnyttää
kitisevän äänen hieromalla takaj aikojensa lonkka-
niveltä kolmatta vatsarengasta vastaan. Suo-
messa on s:iä 3 lajia: tavallinen sittiäi-
nen (O. slercorarius), suurin, 16-24 mm pitkä,

päältä musta, alta punansininen; peitinsiivissä

pitkittäisiä uurteita; metsäsittiäinen (G.
silvaticus), hyvin edelli-en näköinen, pienempi;
sini sittiäinen (G. vernalis), päältä kiil-

tävä, teräksensininen, meillä harvinainen. — S.

parveilevat etupäässä tyyninä iltoina. Täysimuo-
toiset s. syövät hevosen tai lehmän y. m. lantaa
teillä tai niityillä. Sikiöilleen ne kaivavat maa-
han lautakasan viereen tai alle kolon, joka voi

joskus olla aina 1
/2 m syvä ja joka päättyy väl-

jempään onteloon. Tähän ne asettavat munansa
ja täyttävät sitten ontelon sekä käytävän lan-

nalla. 8 päivän perästä kuoriutuva paksu luokki

-

maisesti käyristynyt toukka käyttää sittemmin
tätä lantaa ravintonaan. Kilpailijoista ne saa-

vat tällä tavoin olla rauhassa. S:n ruumiinpin-
nalla elää säännöllisesti pieniä uopeajalkaisia
punkkeja loisina. — Kuva liitteessä Kovakuo-
riaisia I. f 7

. S-s.

Situatsioni dat. situs - asema), asema, tila,

tuokiotila, tilanne.

Sit venia verbo [-Ö] (lat.), oik. = sana sallitta-

koon, luvalla sanoen.

Siuah. (myös Siivah, Siwe, Am/monin keidas),

valtiollisesti Egyptiin kuuluva keidas Koillis-

Afrikassa, 260 km Välimerestä etelään. 550 km
Kairosta länteen, 32 m ai. merenp., 30 km pitkä,

2 km leveä: 3,884 as. (1907). — Kolmisenkym-
mentä lähdettä, m. m. Herodotoksen mainitsema
Auringonlähde. Vuoden keskilämpö +25°C;
syyskesä epäterveellinen. Maaperä tavattoman
hedelmällistä. Berberiläiset asukkaat harjoittavat

kaikenlaista maanviljelyä: päätuote on kuitenkin
taateli (toistasataatuhatta taatelipalmua), joita

myödään melkoiset määrät Egyptiin. Pääpaikka
S:n kaupunki on keitaan länsipäässä, rakennettu
kahdelle korkealle kalliolle. Siellä on senussi-

heinion koulu. S:n kaupungin lähistöllä ovat
kuuluisan Ammonin temppelin rauniot (ks. A m-
mon). Keitaassa on runsaasti muitakin muinais-
jätteitä. — S. joutui 1820 Egyptille. Sähkölen-
nätinlinja rakennettiin 1910 Aleksandriaan.

(E. E. K.)
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Siula, nuotan tai verkon pää. ks. Kalastus,
palsta 55.

Sium ks. Sorsanputki.
Siuntio (ruots. Sjundeä). 1. Kunta,

Uudenmaan 1., Lohjan kihlak., Siuntion nimis-

miesp. ; kirkolle Siuntion rautatieasemalta 4 km.
Pinta-ala 258, g km2

,
josta viljeltyä maata (1910)

9,762 ha (siinä luvussa luonnonniityt 1,664 ha,

puutarha-ala 38,2 ha). Manttaalimäärä 96,os3i,

talonsavuja 181, torpansavuja 146 ja muita sa-

vuja 154 (1907). 4,462 as. (1910), joista suomen-
kielisiä 620; 959 ruokakuntaa, joista maanvilje-

lys pääelinkeinona 623:11a (1901). 887 hevosta,
3*,503 nautaa (1913). — Kansakouluja 6 (1915),

joista 1 suomenkielinen. Säästöpankki. — Teolli-

suuslaitoksia: Sjundbyn saha ja mylly; Siun-

tion osuusmeijeri ; Bollstadin tiilitehdas. — Van-
hoja kartanoita: Syrjä (Suitia), Sjundby, Pik-

kala, Munks, Myrans ja Nummenkylä (ks. n.).

— 2. Seurakunta, keisarillinen, Porvoon
hiippak., Raaseporin rovastik. ; vanha itsenäinen

seurakunta 1400-luvulta; yliopiston palkkapitä-

jänä 1834-75. — Kirkko harmaasta kivestä, rak.

1460. Ennen oli seurakunnan suomalaisilla oma
puukirkko, rak. 1600-luvulla, purettiin 1881. —
3. Rautatieasema (IV 1.) Helsingin-Karjan
rataosalla, 52 km Helsingistä. L. B-nen.

Siuro, rautatieasema (III 1.) Porin radalla, No-
kian ja Karkun asemien välillä, 26 km Tampe-
reelta, 110 km Poriin; etäisyys Helsingistä 213
km. Lähellä asemaa koski- ja teollisuuslaitoksia

ks. Siuronkoski.
Siuronkoski, koski jota myöten Kyrösjärven

vesistön vedet laskevat Kuloveden itäpäähän, pu-
touksen pit. 200 m, putouskork. 3 m, korkean-
veden aikaan vesimäärä 64 m3 sek:ssa, hevos-
voimamäärä 2,560 (vastaavat luvut matalan ve-

den aikaan 15 m3
, 600 hevosv.). Siuron puu-

hiomo (omist. A. Elving), Siuron saha (omist.

valtio). Lähellä koskea Siuron rautatieasema.

L. H-nen.
Siut [siat] (Assiut; vanhan ajan Lykopolis).

samannimisen hallintopiirin (lukuunottaen pari
keidasta Libyan erämaassa 1,989 km 2

, 977,000 as.,

1912) pääkaupunki Ylä-Egyptissä. Niilin vas.

rannalla, rautatien varrella; 39,442 as. (1907).
— Useita moskeioja, hallintopalatsi, yleisiä kyl-
pylöitä. Amer. lähetyksen kouluja. Koptilaisen
piispan istuin. Savitavarain valmistusta, kaup-
paa. Höyrylaivasatama El Hamra. Niilin poikki
kulkee S:n kohdalla 1902 rak. pato. — Paljo
muumiohautoja. Plotinoksen syntymäpaikka.
Siva (myös mahadeva = suuri jumala), myöhem-

pään intialaiseen polyteismiin kuuluva jumala,
aikaisemman jumalan, Fiiulran, myöhempi kehi-

tysmuoto. S. on hävitystä tuottava ja pelättävä
jumala. Hänet kuvataan veriseen vuotaan pu-
keutuneeksi mieheksi, kaulassa pääkalloilla ja

käärmeillä koristettu rengas ja kolmihaarainen
hanko kädessä. Toiselta puolen häntä ajatellaan
maailman elinvoimaksi ; hänen vertauskuviansa
ovat härkä ja siitinelin. S :n palvelukseen on se-

kaantunut paljon noituutta. E. K-a.
Siwah ks. S iuah.
Sivas [si-] (vanhan ajan Megalopolis-Sebasteia),

samannimisen, mineraaleista (kivihiiltä, suolaa,
hopeaa, lyijyä, rautaa y. m.), viljasta y. m.
luonnontuotteista rikkaan vilajeetin (62.100 km 2

,

1,197,483 as., 1910) pääkaupunki, Vähän-Aasian

pohjoisosassa, Kizil Irmakin varrella; 65,000-

78,000 as., joista n. 2
/3 muhamettilaisia. — Kol-

misenkymmentä moskeiaa, vanhoja medresejä,
armeen. Pyhän Ristin luostari, amer. ja jesuiitta-

lähetyksen asema. — Suurvaltain sodan kestäessä
turkkilaiset ryhtyivät rakentamaan rautatietä

Angorasta S:iin. — S. tuli Diocletianuksen aikana
Vähän-Aasian pääkaupungiksi. 1400 Timur sen
valloitti ja hävitti hirveästi (siihen aikaan S :ssa

oli 100,000 as.). — S. on Mechitharin syntymä-
kaupunki. E. E. K.

Sivateridit, sirahvinsukuisia lyhytkaulaisia
sorkkaeläimiä tertiäärikaudelta. Tärkein suku:
Sivatherium ; hirveä kookkaampia, peräti eris-

kummaisia, kömpelörakenteisia muotoja, joiden
otsassa oli kaksi antiloopinsarventapaista luu-

puikkoa ja taampana suurempi hirvensarven-
omaisesti haaroittunut sarvipari. V. A. K-io.

Sivatherium ks. Sivateridit.
Siveellinen merkitsee sekä siveellisyyttä kos-

kevaa, sanomatta, onko siveelliseksi merkitty
asia hyväksyttävä vai paheksuttava, että myös-
kin hyväksi arvioituna. Sanotaan esim.: prosti-

tutsioniasia on siveellinen kysymys, mutta sano-

taan myöskin : rakkauteen perustuva teko on
siveellinen, itsekäs epäsiveellinen ; siveellinen

ihminen = jalo, hyvä ihminen. Z. C.

Siveellisyys ks. Sivey soppi.
Siveellisyysrikos, sukupuolisiveyttä loukkaava

rikos. Näitä mainitaan rikoslain 20:nnessä lu-

vussa: salavuoteus (ks. t.)
;
sekaannus kielletyissä

polvissa (ks. Sukurutsaus); sekaantuminen
kasvattiin, holhottiin tai muuhun laissa mainit-

tuun henkilöön, johon nähden sekaantuja on
auktoriteettiasemassa; tyttären tai muun tarkem-
min mainitun naisen taivuttaminen, auktoriteetti-

asemaa väärinkäyttäen, luvattomaan sekaannuk-
seen toisen kanssa; 17 vuotta nuoremman tytön
makaaminen tai muun haureuden harjoittaminen
15 vuotta nuoremman tytön kanssa, jolloin kui-

tenkaan 12 vuotta vanhempi tyttö ei saa olla

ennen maattu; mielipuolen naisen makaaminen:
paritus (ks. t.) ; naisen antautuminen yleisesti

haureuden välikappaleeksi; haureuden harjoitta-

minen toisen samaa sukupuolta olevan henkilön
kanssa

; eläimeen sekaantuminen ; sukupuolitaudin
tartuttaminen toiseen luvattomalla sekaannuk-
sella; julkinen ryhtyminen haureelliseen tekoon
sekä siveyttä loukkaavan painotuotteen, kirjoituk-

sen tai kuvallisen esityksen levittäminen, julki-

pano tai näkyville asettaminen. Sitäpaitsi voi-

daan s:iin lukea rikoslain 19:nnessä luvussa avio-

rikoksena mainittu huoruus (ks. t.) ja 25:nnessä

luvussa etupäässä vapauteen kohdistuvina rikok-

sina mainitut väkisinmakaaminen (ks. t.) sekä

siilien liittyvät tunnottomassa tilassa olevan tai

itseään puolustamaan kykenemättömän naisen

makaaminen ja tällaisen naisen saattaminen tai

naisen pakottaminen kärsimään muu haureellinen

teko kuin luvaton sekaannus kuin myös naisen-

ryöstö, milloin 15 vuotta täyttänyt nainen vas-

toin hänen tai edusmiehen tahtoa viedään pois

tai pidätetään haureuden harjoittamista var-

ten. Rangaistus näistä rikoksista on hyvin eri-

lainen, vaihdellen kymmenen vuodon kuritus-

huonerangaistuksesta vähäiseen sakkora ngaistuk-

seen ; eräissä tapauksissa menetetään myös kan-

salaisluottamus, vrt. Haureus. — Laajem-
massa merkityksessä s:illa tarkoitetaan myöskin
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hyviä tapoja 1. siveellisyyttä yleensä loukkaavia
rikoksia. Tämänluontoisia rikkomuksia luetellaan

rikoslain 43:nnessa luvussa luvattomien arpajais-

ten toimeenpano, uhkapeli, eläinrääkkäys sekä
juopumus ja erinäiset muut väkijuomain väärin-
k r, ttc t sic ilt ii it teot. Ä K-a
Siveettömyysrikos ks. Haureus ja Si-

veellisyysrikos.
Sivellin ks. Pensseli.
Sivetti ks. Sivettikissat.
Sivettikissat ( V iverridce) , pitkä- ja hoikka-

ruumiisia, matalajalkaisia petoeläimiä. Kuono
pitkä ja suippo, häntä pitkä ja tuuhea. Useat s.

voivat vetää kyntensä piiloon kuten kissa. Perä-
aukon luona on kaksi tai useampia rauhasia,
jotka erittävät useimmilla hyvänhajuista, pussi-

maisiin säiliöihin kokoontuvaa nestettä (sivet-

tiä). Turkki tuuheata ja pehmeätä. Afrikka-
lainen sivettikissa (Viverra civetta), n.

Td cm pitkä (ja häntä 25 cm), on tuhkanharmaa,
muslanruskeatäpläinen; vatsapuoli vaaleampi.
Kotimaassaan Afrikassa se elää hietaisilla, puita
ja pensaita kasvavilla kuivilla ylängöillä ja vuo-
rilla. Päivät se viettää useimmiten nukkuen,
mutta illalla se lähtee pyydystämään pieniä ni-

säkkäitä ja lintuja y. m. pikkueläimiä, syö sitä-

paitsi kasviaineitakin. Sivetti haisee myskille;
ennen käytettiin sitä lääkkeenä ja suosittuna
hajuaineena. Afrikan ja Aasian asukkaat pitä-

(S.H. Kinstejä.

vät sen hajusta ja maksavat siitä paljon. Sen-
takia pidettiin s:oja ennen kotieläiminä ei vain
äskenmainituissa maissa, vaan Euroopassakin.
Väkevä haju on kuitenkin heikkohermoisille ih-

misille sietämätöntä ja tuottaa päänsärkyä. Ny-
kyään on sivetin kauppa melkoisesti vähentynyt,
kun myski on päässyt suurempaan suosioon.

Yhtä hyvää, ehkä parempaakin sivettiä saadaan
aasialaisesta sivettikissasta (V. Zi-

betha), joka on edelli-tä vähän suurempi eläin ja

asuu pääasiallisesti Itä-Intiassa ja sen saarilla

sekä Kiinassa, ja rassi sta (V. indica 1. Rasse),

joka elää Intiassa, Jaavalla, Sumatralla ja muil-
lakin Etelä-Aasian saarilla. K i n s t i 1. g e-

netti (V. Genetta) asuu Pohjois-Afrikassa ja

Etelä-Euroopassa. Se on edellisiä pienempi ja hoi-

kempi ; silmäterä on pysty kuten kissalla. Tällä-

kin lajilla muodostuu sivettiä, mutta vähemmässä
määrässä kuin edellisillä. Turkki lyhyttä, pak-
sua ja kiiltävää; väri vaaleanharmaa, keltaiseen
vivahtava, t ummatäpläinen. Berberiassa kinstiä

pidetään kotieläimenä rottien ja hiirien hävit-

tämistä varten. Turkki arvokasta. P. B.

Sivettimäinen pussinäätä ks. Pussi-
n ä ä t ä.

Siveys ks. Siveysoppi.
Siveyslaki (ruots. sedelag, saks. Sittengesetz\

on toimintaa velvoittava sääntö, varsinkin ylei-

sin siveellisen toiminnan sääntö. Muodollisia
periaatteita etsivä siveysoppi käsittää usein s:t

aivan ehdottomiksi, yleispäteviksi toiminnan-
ohjeiksi, jotka eivät salli mitään poikkeusta.

Sitävastoin tarkoitusperän aatteeseen nojautu-
van katsantotavan mukaan s:t ovat sellaisia

toimi n nau sääntöjä, joiden noudattamisesta yksi-

lön ja yhteiskunnan tosimenesty.s riippuu, mutta
joita on elämään sovellettava muuttuvien ehtojen

ja olosuhteiden mukaan. Z. O.

Siveysoppi (vrt. Etiikka) on filosofinen

tieteenhaara, jossa tutkimuksen esineenä on siveel-

linen arvioiminen, siveellisen tietoisuuden yleinen
sisällys ja perusteet. Sen tutkiinusesinettä voi

sopivammin nimittää siveellisyydeksi kuin sivey-

deksi, jota sanaa usein käytetään ahtaammassa
merkityksessä kuin edellistä, mutta lyhyyden
vuoksi s. on vakaantunut etiikka sanan vasti-

neeksi. Yleisimmässä merkityksessään siveelli-

syys käsittää ne eri puolet, jotka siveelliseen tie-

toisuuteen ja elämään sisältyvät, nimenomaan
sekä moraalin että oikeuden, jos näiden välillä

tehdään se ero, että oikeussääntöjen noudattami-
seen voidaan ulkonaisesti pakottaa, mutta että

moraalisäännöt vetoavat yksinomaan omaantun-
toon ja vapaaseen vakaumukseen iks. Oikeus).
Tämä ero on kuitenkin vasta korkeasti kehitty-

neillä yhteiskunta-asteilla tajuttavissa; kehitty-

mättömillä asteilla siveellisyyden eri puolet, niin-

kuin tottumus, perinnäiskäsitys, tapa, laki, ovat
keskenään erottamattomassa yhteydessä, vieläpä

yhteydessä muihinkin elämänaloihin kuuluvien
ilmiöiden kanssa, erittäinkin maagillisten ja

uskonnollisten. Korkeammilla asteilla sellaiset

siveellisyyden eri ilmaukset kuin moraali ja

oikeus eri välitysmuotojen — niitä ovat esim.

yhteiskunnallisten johtohenkilöiden antamat ke-

hoitukset ja esikuvat, kaikenlaiset auktoriteetit,

sananlaskut, vallitsevat käsitykset, julkinen mieli-

pide — kautta sulautuvat niin toisiinsa, että

s:n jakaminen moraalifilosofiaan ja oikeusfilo-

sofiaan tuskin on tarkoituksenmukainen. Niinpä
käytetäänkin sanaa moraalifilosofia usein yhtä
laajassa merkityksessä kuin sanoja s. ja etiikka.

S. voi lähteä siitä tosiasiasta, että ihmiset

omituisin tuntein hyväksyvät tai paheksuvat
havaitsemiansa tekoja ja tahdonsuuntia merkiten
niitä hyviksi tai pahoiksi, oikeiksi tai vääriksi,

kiitettäviksi tai moitittaviksi. Nämä eetilliset

arvioimiset kiteytyvät yhteiskunnassa siksi, mitä
on sanottu positiiviseksi moraaliksi ja oikeudeksi.

Kun filosofit alkoivat käsitellä tätä positiivista

siveellisyyttä, niin he huomasivat siltä puuttuvan
yhtenäisyyttä ja selviä perusteita, ja sen vuoksi

ruvettiin etsimään sellaista yleistä mittakaavaa,
jonka avulla siveelliset vaatimukset, siveyssään-

nöt 1. siveelliset normit voitaisiin saada keske-

nään sopusuhtaisiksi. Näinmuodoin katsottiin s:n
tehtäväksi asettaa ihmiselle ne johtavat normit,

joiden mukaan hänen on suunnattava tahtonsa

ja joita hänen on erikoisen tarkasti harkittava

silloin, kun elämä näyttää vaativan häneltä risti-

riitaisia tehtäviä. S:n tuli osoittaa siveellisyy-

den pätevät periaatteet; sen tuli olla n o r-
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matiiviaeu (imperatiivinen) tiede samoin-

kuin logiikka. Mutta normatiivisen s:n rinnalla

on eri aikoina ja varsinkin uusimpana aikana
esiintynyt h i s t o r i a 1 1 i s-p sykologinen
s., joka katsoo, että siveysopillisen tutkimuksen
tarkoituksena ei voi olla yleisten siveellisten

ohjeiden asettaminen, vaan että s:n on tutkittava

siveellistä tietoisuutta sen historiallisissa esiin-

tymismuodoissa, pyrkien niitä vertailemalla sel-

vittämään siveellisten katsomusten ja tunteiden

yleistä kehitystä ja niiden sielutieteellistä perus-

tusta. Tämä normatiivisen ja historiallis-

psykologisen s:n vastakkaisuus voi esiintyä var-

sin jyrkkänä, silloin nimittäin kun toiselta puo-

len aprioristinen (ratsionalistinen) suunta
on tahtonut suorastaan johtaa siveellisyyden peri-

aatteet ihmisen alkuperäisestä tietoisuudesta ja

toiselta puolen empirismi on pitänyt histo-

riallisesti todettavien siveellisten ihanteiden erit-

telyä s:n yksinomaisena tehtävänä. Mutta on
mahdollista käsittää normatiivisen ja historiallis-

psykologisen s:n välinen suhde niin, että ne
kumpikin tukevat ja täydentävät toisiansa nii-

den tarvitsematta joutua ristiriitaan toistensa

kanssa. Sillä normatiivinen s. ei voi olla lähte-

mättä kokemuksellisesti tutkittavasta siveellisen

tietoisuuden sisällyksestä, joten historiallis-psyko-

logisen s:n asiana on ollut laajentaa normatii-

visen s:n käytettäväksi tarjoutuvaa aineistoa.

Ja kun historiallis-psykologinen s. joutuu käsit-

telemään siveellisen tietoisuuden kehitystä ja

yleistä kehityssuuntaa, niin se ei voi olla, enem-
män tai vähemmän tietoisesti, käyttämättä perus-

teita, joiden mukaan se arvioi siveellisiä katso-

muksia ylemmiksi ja alemmiksi, kehittyneiksi ja

kehittymättömiksi ; siten se puolestaan osoittaa

tarpeelliseksi normatiivisen s:n tehtävän selvit-

tää siveellisten ihanteiden periaatteellista sisäl-

lystä ja siveellisen arvioimisen yleisiä perusteita.

Perustavimpana s:n kysymyksenä on se, minkä
yleisen mittakaavan 1. ihanteen mukaan määrä-
tyt teot tai tahdonsuunnat ovat pidettävät siveel-

lisesti hyväksyttävinä, toiset paheksuttavina.
Tähän kysymykseen n. s. teleologinen 1.

eudaimonistinen s. antaa sen vastauksen, että

toiminnan ollakseen siveellistä on vaikutuksiltaan

suuntauduttava yleiseen tarkoitusperään 1. pää-

määrään ja edistettävä sen toteutumista. Teleo-

logisen käsityksen mukaan siveyslait 1. siveys-

normit eivät ole ehdottomia toiminnan ja tah-

don sääntöjä, vaan ne osoittavat ne elämänehto-
jen mukaan vaihtelevat toimintatavat, joiden

noudattaminen johtaa elämän yleisen tarkoitus-

perän saavuttamiseen. Tätä tarkoitusperää lähem-
min määritellessään teleologinen s. on jakautunut
hedonismiin, jonka mukaan mieluisuuden
tunteiden saavuttaminen ja epämieluisuuden tun-

teiden välttäminen on siveellisen toiminnan var-

sinainen päämäärä, ja energismiin 1. evo-
lutsionismiin, jonka mukaan ihmisolemuk-
sen kaikenpuolista, sopusointuista kehitystä eli

täydellisyyttä katsotaan toiminnan lopputarkoi-

tukseksi. Uuden ajan siveysopissa monet varsin-

kin eugl. johtavat ajattelijat taipuvat hedonis-

miin, itse nimittäen käsitystään utilitaris-
miksi 1. hyötyopiksi ja pitäen hyödyllisenä
sitä, mikä tuottaa tyydytystä tai poistaa kärsi-

mystä. Mahdollista on tietysti myöskin koettaa
yhdistää hedonistisen ja energistisen s:n perus -

46. VIII. Painettu ac
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katsomukset elämänonnen käsitteeseen, jonka sub-

jektiivisena puolena on tunne-elämän eheys ja

objektiivisena elämänsisällyksen täydellistyminen.
Riippuen siitä, kenen tyydytystä toiminnan tulee

tarkoittaa, toimivan itsensäkö vai muiden, hedo-
nismi voi esiintyä egoismin t. altruismin
muodossa. Energismi 1. evolutsionismi voi sekin
esiintyä eri muodoissa, varsinkin katsoen siihen,

onko siveellisen toiminnan lopputarkoitukseksi
katsottava yksilön vaiko yhteiskunnan kehitystä
ja täydellistymistä. Edellistä puolustaa indivi-
dualismi, jälkimäistä universalismi.
Vastoin teleologista s: ia esiintyy formalisti s-

i n t u i t s i o n i s t i n e n suunta, jonka mukaan
siveellinen arvostelu ei kohdistu toiminnan seu-

rauksiin, vaan siihen, onko toiminta ja varsin-

kin sen sisäinen vaikutin sopusoinnussa välittö-

mästi tajutun siveellisen vaatimuksen tai siveys-

lain kanssa. Formalistiseksi sanotaan tätä suun-
taa sen vuoksi, että se ymmärtää siveyslain pel-

kästään muodolliseksi ja katsoo sen velvoittavan
yleisesti ja ehdottomasti kaikista toiminnan seu-

rauksista huolimatta. Välitön havainto, intuit-

sioni, pystyy muka ehdottomasti osoittamaan,
miten ihmisen on toimittava toimiakseen siveelli-

sesti. Näiden eri kysymysten pohtiminen käy
läpi filosofisen s:n koko historian eikä ole joh-

tanut yleisesti hyväksyttyihin tuloksiin. Tämä
eri käsitysten ristiriitaisuus johtunee lopulta

siitä, että siveellinen tietoisuus tarjoaa tutki-

mukselle useampia lähtökohtia, jotka eivät ole

pelkästään tietopuolisesti sopusointuun yhdistet-

tävissä. Siitäkin kysymyksestä, missä määrin
tietopuolinen siveysopillinen selvittely pystyy
poistamaan siveellisissä käsityksissä vallitsevaa

erimielisyyttä edes niiden kesken, jotka täydellä

hartaudella antautuvat siveysopilliseen harkin-
taan, on erisuuntaisia ajatuskantoja esitetty.

Intellektualismi katsoo, että siveellisissä

ratkaisuissa tiedolla ja järjellä on johtava mer-
kitys, minkä vuoksi siveellinen tietoisuus ehdot-

tomasti noudattaa tiedollista valistusta. Yksilö

pystyy tämän käsityksen mukaan harkinnallaan
täysin selvittämään itselleen, mitä siveelliseen

toimintaan vaaditaan, ja kun hän on tästä vaati-

muksesta päässyt selvästi tietoiseksi, niin hän
ei voi olla sitä noudattamatta. Intellektua-

lismia on myöskin nimitetty harkinta- 1.

refleksionimoraaliksi. Sen vastakoh-

tana tunnemoraalin ajatuskanta on se,

että tunteella on siveellisissä ratkaisuissa perus-

tava merkitys, jonka vuoksi tiedollinen selvitys

vain rajoitetussa määrin voi vaikuttaa siveellis-

ten erimielisyyksien poistamiseksi. Eri tunne-

suuntiin siveellisissä arvosteluissaan nojautuvat

henkilöt voivat kyllä toisilleen valaista jonkun
arvosteltavana olevan toimen vaikuttimia ja suh-

teita ja siten jossakin määrin poistaa toistensa

väärinkäsityksiä, mutta kuitenkin jäävät lopul-

takin esim. egoistisen ja altruistisen tunne-

suunnan hyväksyjät erimielisiksi yhden ja saman
selvästi käsitetynkin toiminnan arvostelemisessa.

Erimielisyys on tietysti varsinkin silloin autta-

maton, jos edellytetään, että toisen tai toisen

arvostelijan luonnosta kokonaan puuttuu se

tunnesuunta, esim. altruistinen, jolle toinen antaa
yksinomaisen arvon. Ainoastaan rajoitetussa

määrin pyrkimys sopusointuisen tunne-elämän tai

yleensä ihanteellisen ihmisluonnon, ihmisyys-
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ihanteen konstruoimiseen, voi poistaa niitä eri-

mielisyyksiä, jotka johtuvat yksipuolisista psyko-

logisista lähtökohdista.

Filosofinen s. pyrkii siveellisten periaatteiden

selvittämisessä niin paljon kuin suinkin välttä-

mään kaikkia metafyysillisiä ja uskonnollisia

edellytyksiä perustaen tutkimuksensa vapaan per-

soonallisuuden ja yleisen ihmisyyden aatteisiin.

Tällaisena filosofinen s. on vaatinut itselleen au-
tonomisen s. n nimen leimaten heteron o-

mi seksi sellaisen s:n, joka muodossa tai toi-

sessa tunnustaa auktoriteetin periaatteen, tai pitää

ehdottomasti sitovana jonkun rajoitetun histo-

riallisen sisällyksen. Sitävastoin teologinen
s. yhdistää siveellisen tietoisuuden historiallisesti

määrättyyn uskontoon, jonka jumalallisesti il-

moitettu sisällys käsitetään siveellisen tietoisuu-

den perustaksi. Teologinen s. voi tietysti pe-

rustua moneen eri historialliseen uskontoon

tai uskonjärjestelmään, muhamettilaiseen, kris-

tilliseen, protestanttiseen, evankelis-luterilai-

seeu j. n. e. Sikäli kuin kristillinen
s. on pyrkinyt välttämään dogmaattisia edelly-

tyksiä ja pannut pääpainon kristinuskossa esiin-

tyneeseen yleisen ihmisrakkauden ihanteeseen, on

se edistänyt s:n kehitystä ja ollut hedelmällisessä

vuorovaikutuksessa filosofisen s :n kanssa. [Fried-

rich Jodi, ,,Geschichte der Ethik in der neueren
Philosophie" (2:nen pain. 1906-12); Theobald
Ziegler, ,,Geschichte der christlichen Ethik"

(1886); Leopold Schmidt, ..Die Ethik der alten

Griechen" (1882) ; Harald Hoffding, .,Etik. En
fremstilling af de etiske principer og deres anven-

delse paa de vigtigste livsforhold" (3:s pain.

1905) ; Edvard Westermarck, ,,Origin and deve-

lopment of the moral ideas" I-II (1906-08); Fried-

rich Paulsen, ,,System der Ethik" I-II (7:s pain.

1906); H. Sidgw'ick, „The methods of ethics" (6:s

pain. 1901) ; Paul Heusel, ,,Hauptprobleme der

Ethik" (1903).] Z. C.

Siveyspoliisi. S :n toimintaan kuuluvat ne teh-

tävät, jotka tarkoittavat yleisen siveellisyyden

(laajemmassa merkityksessä) valvontaa ja suoje-

lemista, kuten prostitutsionin valvomista, siveet-

tömien julkaisujen, näytäntöjen y. m. estämistä,

väärinkäytösten estämistä ravintoloissa y. m. ks.

Poliisi.
Siveystilasto 1. moraalitilasto on nii-

den tilastollisten tutkimusten yhteisnimi, jotka

käsittelevät sellaisia ihmiselämän joukkoilmiöitä,

joilla on siveellistä merkitystä. Erikoisena tilasto-

tieteen alana on s:n laskettava olleen 1830-

luvulta. Näiltä ajoilta oli Quetelefn tutkimus-

ten kautta vilkkaan käsittelyn alaiseksi joutunut

kysymys, miten oli selvitettävä se säännönmukai-
suus, jonka tilastoluvut osoittivat vallitsevan

ihmiselämän joukkoilmiöissä ja -teoissa ja mikä
merkitys oli jäävä ihmisen vapaalle tahdolle. Tä-

män siveysopin kannalta tärkeän kysymyksen
käsittelystä sai ihmisen toiminnan luonnetta

tilastollisesti tutkiva s:kin runsaasti virikettä,

ja Qucleleftä on syystä mainittu s:n isäksi. —
S:n alaan kuuluvat lähinnä ne tilastonhaarat.

jotka välittömästi kohdistuvat siveyselämän

joukkoilmiöihin, kuten rikos-, itsemurha-, avio-

ero- ja prostitutsionitilasto. Mutta tämän ohella

s. ammentaa erittäin runsaita aineksia useiden

muidenkin tilastohaarojen alalta. Niinpä yleisen

väestötilaston Imuilla, kuten avioliittojen solmi-

misikää. syntyneisyyttä, etenkin nykyaikaista
syntyneisyyden alenemista, pienten lasten kuol-

leisuutta ja aviottomia lapsia koskevilla luvuilla,

etenkin mikäli ne käsittelevät normaalisista poik-

keavia oloja, on tärkeä siveystilastollineti mer-

kitys. Samoin antavat vaivaishoito-, lähinnä va-

paaehtoisen hyväntekeväisyyden tilasto aineksia

siveystilastollisille tutkimuksille. Näin on myös
laita valtiollisten vaalien, uskonto-, konkurssi-,

sivistystilastou y. m., jotka kukin eri tahoilta

tarjoavat lisiä siveysolojen valaisemiseksi. S:n
erottaakin muusta tilastotieteestä enemmän se

näkökohta, jonka valossa lukuja tarkastetaan, kuin
varsinainen lukuainehisto, jonka s. .suurimmaksi
osaksi lainaa tilaston muilta aloilta. — Tutki-

malla erilaisten siveellisyyden näkökannalta var-

teen otettavien ilmiöiden lukuisuutta, niiden esiin

tyrnistä eri alueilla, eri väestö-, ammatti- ja

ikäryhmissä y. m. s. saattaa tarjota varman ja

yksityiskohtaisen pohjan vallitsevien olojen arvos

telulle siveellisten näkökohtain valossa, jopa käy-

tännöllisille toimenpiteille (esim. lainsäädäntö

työlle) siveellisten olojen korjaamiseksi. Samalla

s. saattaa käsittelemissään ilmiöissä tapahtuneen
kehityksen johdosta tehdä päätelmiä siveellisten

olojen alalla tapahtuneen kehityksen suuntaan.

jopa sen syihinkin nähden, vaikkakin on ilmeistä,

että johtopäätelmien teko syysikermien moninai-
suuden vuoksi on tässä kohden erinomaisen vai-

kea asia. /.'. Q-ng.

Siviili (lat. clvVlis < civis = kansalainen), kan-

salaiselle ominainen, kansalais- ; virkamies- 1. por-

variluokkaan kuuluva (tavallisimmin vastakoh-

tana sotilas- sekä myöskin hengelliseen säätyyn

kuuluvalle) ; lainopissa : riita-asioita koskeva,

esim. s. -prosessi = riita-asiain oikeudenkäynti
(vastakohtana kriminaali- 1. rikosoikeudellinen) ;

lisäksi kirkollisen viranomaisen suorittaman virka-

toimituksen vastakohtana yhteiskunnan viran-

omaisen suorittama, porvarillinen (esim. siviili-

vihkiminen), vrt. S i v i i 1 i v i r k a k n n t a.

R. E.

Siviiliasema 1. -sääty (ransk. etat civil.

saks. Zivilstand, ruots. civilstdnd), niiden henkilö-

kohtaisten suhteiden kokonaisuus, jotka määrää-
vät yksityishenkilön perheoikeudellisen aseman.

Sellaisia suhteita ovat erityisesti syntymäaika,
syntyperä, nimi. aviollinen suhde, vihdoin kuo-

lema, ks. Siviilirekisteri.
Siviiliasia (ks. Siviili) 1. riita-asia.

oikeudenkäx ntiteitse, siviiliprosessin sääntöjä

noudattamalla, toteutettava perhe-, perintö- tai

varallisuusoikeudellinen oikeusvaade. Vastakohta

rikosasia, jonka kanssa yhdessä s. on hal-

lintoasian vastakohta.

Siviiliavioliitto ks. Avioliitto.
Siviilihallinto käsittää kaikki ne hallinnon

alat, jotka eivät kuulu sotilashallintoon. Aikai-

semmin näitä molempia ei yleensä tarkoin ero-

tettu toisistaan; toisin nykyänsä. vaikkakin

niillä aina on siksi likeisiä kosketuskohtia, joten

raja ei aina ole jyrkkä. — S:sta puhutaan jos-

kus myöskin vastakohtana kirkolliselle hallin-

nolle, vrt. Siviili.
Siviilihallitus (ks. Siviili) on se hallitus-

ala, joka ei käsitä sotilasasioita (vrt. Siviili-
hallinto). Vaikkakin sekä s. että sotilashalli-

tus yleensä on keskitettynä valtion hallituksen,

valtionpäämiehen ja ministeristön käsiin, on kui-
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tenkin tav. selvä raja olemassa molempien vä-

lillä. Sodan aikana sotilashallitus useimmiten
erinäisillä aloilla laajenee, itsenäistyy ja osittain

syrjäyttää s:n. R. E.

Siviilihenkilö (ks. Siviili), henkilö, joka

ei ole sotilaallisessa virassa tai toimessa. Var-
sinkin niissä maissa, missä yleinen asevelvolli-

suus on voimassa, saattaa henkilö, joka yhteis-

kunnallisesti oikeastaan on s., ohimeneväksi
ajaksi (asevelvollisuuskaudekseen) saada sotilas-

henkilön aseman; sodassa tietysti suuri osa maan
miehistä siviiliväestöä muuttuu sotilaiksi. R. E.

Siviili-insinööri (ks. Siviili ja Insi-
nööri). Insinöörikunnan (ks. t.) ollessa soti-

laallisesti järjestettynä nimitettiin sen ulkopuo-

lella olevia vapaita, enimmäkseen yksityisalalla

toimivia insinöörejä s:eiksi. Nimitys on yleensä

jäänyt vähitellen unohduksiin muualla paitsi

Ruotsissa, jossa sitä vielä joskus kävtetään.

J. C-en.

Siviilijuttu (ks. Siviili) 1. riita juttu,
tuomioistuimessa vireillä oleva, yksityisoikeuden

luontoinen siviiliasia (ks. t.)

Siviilikunnan tilat ks. Virkatalo.
Siviilikuvernööri (ks. Siviili), kuvernööri,

jonka tehtäviin ei kuulu mikään sotilaallinen val-

lankäyttö. Nykyänsä ovat yleensä kaikkialla so-

tilas- ja siviilihallinto toisistaan erotetut, jo-

tenka myöskin kuvernöörit tai heitä vastaavat
muunnimiset viranomaiset ovat puhtaita siviili-

virkamiehiä, mikä ei estä että heillä esim. soti-

lasvirka-avun antamiseen nähden voi olla tärkei-

täkin kosketuskohtia ja että he osittain ovat yh-

teistoiminnassa sotilasviranomaisten kanssa.

R. E.

Siviililainkäyttö (ks. Siviili), oikeuden-
käynti riitaoikeuden luontoisissa asioissa tuomio-
istuimen ja yleensä valtiovallan kannalta kat-

sottuna.

Siviililainoppi (ks. Siviili) 1. siviili-
oikeus, se oikeustieteen haara, joka käsitte-

lee n. s. yksityisoikeutta, s. o. sitä oikeuden haa-

raa, jonka lainsäätäjä on katsonut koskevan
pääasiassa yksityisten etuja ja jota säännöstel-

täessä sentähden oikeuden voimassapitäminen ja

puolustaminen on suurimmaksi osaksi jätetty yk-

sityishenkilön toiminnan ja aloitteen varaan.

El. K.
Siviililaki (ks. Siviili), se positiivisen oi-

keuden osa, joka säännöstelee aineellisoikeudel-

lista yksityisoikeutta. Sitävastoin siviili-
prosessilaki, prosessioikeutena, sisältää

melkoiseksi osaksi tuomioistuimia ehdottomasti,

riippumatta yksityisen asiallisen tahdosta, sito-

via määräyksiä, ja se kuuluu sentähden julkisen

oikeuden alaan. S. on meillä, järjestelmällisen

kodifioimisen puutteessa, sirotettuna hyvin ha-

jalleen, osaksi useissa 1734 v:n lain kaarissa,

osaksi eri laeissa ja asetuksissa. Siviiliprosessi-

hikinä ovat meillä pääasiassa oikeudenkäymis-
kaari, ulosottolaki ja konkurssiasetus y. m.

El. K.
Siviililakikirja (ks. Siviili), jossakin

maassa voimassa olevien siviilioikeudellisten oi-

keussäännösten yhdistelmä (kodifikatsioni). Yk-
sityisoikeuden laaja ala on niitä oikeusaloja, joi-

den kodifioiminen kohtaa suurimpia vaikeuksia,

mutta samalla on erittäin tärkeä. Silloinkin,

kun tällaiseen tehtävään ryhdytään, ei se taval-

lisesti kuitenkaan käsitä koko yksityisoikeutta

;

niinpä kauppaoikeus, milloin se on kodifioitu,

tav. muodostaa oman erikoisen ,,lakikirjan".

Tunnetuimpia uudenaikaisia s:oja ovat Ranskan
code civile (ks. C o d e) , Saksan B ii r g e r-

liches Gesetzbuch, elok. 18 p:ltä 1896,
joka on Saksan valtioiden ensimäinen yleinen ja

yhteinen s., sekä Sveitsin uusi s., hyväksytty 10

p. jouluk. 1907, voimaan astunut v:n 1912 alusta.

— Ruotsin valtakunnassa v:n 1734 lain siviili-

oikeudelliset „kaaret" oikeastaan olivat aiotut kä-

sittämään maan koko voimassa olevan yksityisoi-
keuden, mutta ennen pitkää syntyi uusia, sitä

muuttavia ja kehittäviä erikoislakeja ja asetuk-
sia, ja nykyänsä vallitsee Suomessa tällä alalla

suuri hajanaisuus. R. E.
Siviililista (engl. civil list), hallitsijan käy-

tettäväksi, hovi- y. m. omia menoja varten val-

tion varoista osoitettu vuotuinen määräraha.
,, Civil list" tarkoitti Englannissa alkuaan kaik-
kia siviilihallinnosta johtuvia menoja; v:n 1830
jälkeen vain sitä, jota nyk. sanotaan s :ksi.

R. E.

Siviilinotarius (ks. Siviili), riita-asioita

esittelevä virkamies suuremmissa raastuvanoi-
keuksissa.

Siviilioikeus. 1. Niiden oikeussäännösten ko-
konaisuus, jotka koskevat yksityisten henkilöiden
välisiä oikeussuhteita. 2. Se oikeustieteen
haara, joka käsittelee tätä oikeutta. — S:n alaan
kuuluvissa oikeussuhteissa on yksityisten etu

määräävänä; valtiolla ei niissä ole välitöntä in-

tressiä, paitsi milloin se itse esiintyy varallisuus-

oikeudellisena juridisena henkilönä (ks.

Kruunu). Yleisimmässä merkityksessään s. on
käsitteellisesti sama kuin yksityisoikeus, ollen

julkisen oikeuden vastakohtana. Jotkut tahtovat
kuitenkin yksityisoikeuden piirissä erottaa var-

sinaisen s:n, joka käsittäisi kansalaisia yleensä
koskevat yksityisoikeudelliset säännökset, sekä
erikoisen 1. spesiaalisen yksityisoikeuden, joka
käsittäisi kauppaoikeuden, yksityisoikeudelliset

osat elinkeino-oikeutta, merioikeutta y. m. (Suo-

messa melkoista osaa jälkimäisiä aloja yhteis-

nimellä sanotaan taloudelliseksi oikeudeksi). —
Vanhentunut on jo se käsitys, jonka mukaan s.

jakaantuu ,,aineelliseen" ja ,,muodolliseen"
s reen, joista jälkimäinen olisi sama kuin siviili-

prosessioikeus, ks. Suomen siviilioikeus.
R. E.

Siviiliprosessi (ks. Siviili ja Prosessi),
oikeudenkäyntimenettely riita-asioissa. Sen mu-
kaan, tarkoittaako oikeudenkäynti yksityisten

oikeussuhteiden selvittämistä vaiko valtion ran-

kaisuoikeuden toteuttamista, erotetaan toisistaan

s. ja rikosprosessi. Edellisessä asian vireillepano

ja selvittäminen on asianomaisista itsestään riip-

puvainen, ja valtion myötävaikutus supistuu sii-

hen, että yksityisille tarjotaan tilaisuus saada
oikeuksilleen suojaa, jotavastoin rikosasioissa

syytteen nostaminen ja ajaminen säännönmukai-
sesti on viranomaisten virkavelvollisuus. S:ssa

vallitsee siis n. s. dispositsioni- 1. määräämis-
periaate, rikosprosessissa offisiaali- 1. virallisuus-

periaate. — Riippuen siitä, onko tuomarin (tuo-

mioistuimen) asiana itse myötävaikuttaa riita-

asiain selvittämiseen ja prosessiaineiston hank-
kimiseen vai eikö, erotetaan s:ssa käsittelymenet-

tely (joka on yleisesti, m. m. meillä, vallalla) ja
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tutkimusmenettely, jonka mukaan tuomioistui-

mella on mainitunlainen tehtävä. Kaikissa ta-

pauksissa tuomarin tulee ex o f f i c i o ottaa

huomioon sellaiset seikat, jotka suorastaan ovat

hänelle itselleen tunnetut 1. notooriset. — S:ssa

vallitsee kontradiktorinen periaate, s. o. tuo-

miota ei saa jutussa julistaa, ellei kummallekin

riitapuolelle ole annettu tilaisuutta siitä lausua

mieltänsä oikeudenkäynnissä (,,audiatur et altera

pars"-periaate). Tämä ei estä sitä, että

asiassa useinkin langetetaan n. s. yksipuolinen

tuomio (ks. t.), milloin vastaaja on jättänyt tuon

tilaisuuden käyttämättä. R. E.

Siviilirekisteri 1. siviilisäätyrekis-
t e r i (ks. Siviili ja Rekisteri), virallinen

luettelo määrättyyn hallintopiiriin kuuluvien hen-

kilöiden perheoikeudellisista oloista ^siviilisää-

dystä") , kuten syntymästä, aviosuhteesta y. m.

;

ahtaammassa merkityksessä vain sellainen, mai-

nittuja suhteita koskeva luettelo, jota siviiliviran-

omaiset, vastakohtana kirkollisille, pitävät. Aikai-

semmin näet kuului tämä tehtävä melkein kaik-

kialla papistolle (ks. Kirkonkirjat), mutta
I9:nnen vuosis. alkupuoliskosta (osittain jo 18:n-

nen vuosis. loppupuolelta) lukien se useimmissa

maissa, ensinnä Ranskassa, on siirretty valtion

hallintoviranomaisille ja siis siirtynyt valtiollis-

ten hallintotehtäväin piiriin. Suomessa kirkon-

kirjat ovat säilyttäneet alkuperäisen merkityk-

sensä julkista todistusvoimaa (fides publica)
omaavana rekisterinä. R. E.

Siviilisenaatti (ks. Siviili), muutamissa
maissa ylimmän tuomioistuimen riita-asioita rat-

kaiseva osasto.

Siviili-toimituskunta ks. Senaatti.
Siviilivihkirninen ks. Avioliitto.
Siviiliviraston leski- ja orpokassa, Suomessa

oleva leski- ja orpokassa, johon siviilivirkakun-

taan (ks. t.) kuuluvilta virka- ja palvelusmiehiltä

palkanlyhennyksenä menee vakanssisäästöä ja

armovuodensäästöä. Sen ohjesääntö on annettu

helmik. 26 p. 1896. Leski nauttii kassasta elä-

kettä kaiken elinaikansa taikka kunnes menee
uusiin naimisiin, poika kunnes täyttää 21 vuotta

tai sitä ennen tulee vakinaiselle palkalle, tytär

niinkauan kuin elää naimatonna. Eläkeoikeus

menetetään, jos eläkkeen saaja tekee rikoksen,

josta johtuu kansalaisluottamuksen menettämi-

nen, vrt. Eläkekassat. R. E.

Siviilivirka, virka, joka ei ole sotilaallinen.

Suomessa puhutaan usein s :sta vastakohdaksi sekä

sotilas- että kirkollisille viroille, vrt. Siviili.
S i v i i 1 i v i r k a k u n t a.

Siviilivirkakunnan virkatalot ks. Virka-
talo.

Siviilivirkakunta (ks. Siviili) tarkoittaa

Suomessa tav. kaikkia, sekä oikeus- että hallinto-

viroissa olevia valtion virkamiehiä, jotka eivät

ole sotilaallisessa tai kirkollisessa virassa. Eri-

tyisesti puhutaan s:sta tässä merkityksessä s:n

eläkkeitä koskevissa säännöksissä (ks. Eläke)
sekä asetuksessa, joka koskee niiden virkamies-

ten oikeuksia ja velvollisuuksia, joiden virat lak-

kautetaan (ks. Lakkautuspalkka). R. E.

Siviilivirkamies ks. Siviilivirkakunta.
Siviilivirkatalo ks. Virkatalo.
Sivilisatsioni (lat. civilis = yhteiskunnallinen,

< civis = kansalainen) osoittaa johtonsa mukaan
sitä sivistystä 1. hienostumista, minkä ihminen

saavuttaa eläessään järjestetyssä yhteiselämässä

muiden ihmisten kanssa. Sanalla tarkoitetaan ny-

kyään ruotsin ja saksan kielissä etenkin ulkopuo-

lista tapojen ja käyttäytymisen hienostusta, jota-

vastoin se ranskassa ja englannissa osoittaa laa-

jempaa ja ylevämpää käsitettä, samaa kuin kult-

tuuri tämän sanan täydessä ja korkeimmassa mer-

kityksensä. A. Gr.

Siviliseerata (ks. Sivilisatsioni), sivis-

tyn iiii.

Si vis pacem, para bellum [si päc-J, (lat.),

jos tahdot rauhaa, niin hanki sotaa.

Sivistynyt köyhälistö ks. Sivistynyt
proletariaatti.

Sivistynyt proletariaatti (ks. Proletarii),
nimitys, jota käytetään sellaisista korkeamman
sivistyksen saaneista henkilöistä, jotka eivät

ensinkään tai ajoissa pääse sivistystään vastaa-

vaan yhteiskunnalliseen asemaan.
Sivistys sana johtuu sanasta „sivistää", tämä

taas sanasta .,siveä"', joka on sukua ,,siivo" ja

kenties myöskin ,,sievä" sanoille. Nämä sanat

ovat alkuaan merkinneet ulkonaista siisteyttä,

puhtautta ja sievyyttä; sitten ovat muutamat
niistä saaneet muuntuneen, henkisemmän merki-

tyksen. Kun tahtoo tarkistaa s. käsitteen mer-

kitystä, niin on varsinkin määriteltävä sen suhde

,,kulttuuri" käsitteeseen (ks. t.). Mutta tähän

nähden on esitetty sangen eriäviä mielipiteitä.

Yleinen kielenkäytäntö tuntuu monesti osoittavan

s. sanalla „oppikoulua" käyneiden laajempaa tieto-

piiriä ja ulkonaista hienostumista, joka erot-

taa, heidät ,,sivistymättömistä". Kaiketi liittyen

tähän kielenkäytäntöön arvelevat muutamat että

s., samoin kuin lainasana ,,sivilisatsioni", tar-

koittaa etenkin tapojen ja käyttäytymisen ulko-

naista sievistymistä, mutta ei varsinaisesti hen-

kisten kykyjen sisäistä jalostusta. Toiset taas

arvelevat että s., liittyen siveä sanan nykyiseen

merkitykseen, oikeimmiten osoittaa vain henkisen

kehityksen siveellistä eli moraalista puolta. Luon-

tevinta lienee kuitenkin ymmärtää näiden käsit-

teiden suhdetta siten, että ,,kulttuuri" kyllä on

laajempi käsite kuin s. sikäli, että kulttuuriin

sisältyy , .aineellinen kulttuuri" eli taloudellinen

viljelys ja teollinen taidokkuus ynnä näiden

tuotteet, joita ei voida sopivasti lukea s:een

kuuluviksi ; mutta s. on kuitenkin ymmärrettävä
niin laajamerkityksiseksi, että se osoittaa kaik-

kea sitä kulttuuria, joka on olemassa itse ihmi-

sissä, heidän sielullisen elämänsä laatuna, — siis

samaa kuin „henkinen kulttuuri". Tämän mu-
kaan s. vastaa ruots. „bildning", saks. „Bil-

dung". [Kansanvalistusseuran kalenteri 1910.]

A. Gr.

Sivistyshistoria ks. Kulttuurihistoria.
Sivistyskansa ks. K u 1 t t u u r i k a n s a.

Sivistyskieli 1. kulttuurikieli. Tällä

nimellä nimitetään kieltä, jonka keinoin saattaa

ilmaista korkeamman henkisen sivistyksen 1.

kulttuurin (ks. t.) alalle kuuluvia käsitteitä

(jolla siis esim. saattaa esittää maailmankirjalli-

suuden etevintä kaunokirjallisuutta ja tieteelli-

sen tutkimuksen tuloksia). Niin esim. saatetaan

sanoa, että suomen kieli on edellisinä vuosi-

kymmeninä suoritetun viljelystyön kautta kehit-

tynyt kaikinpuoliseksi s:ksi. — Joskus sana s.

esiintyy toisessa merkityksessä, puhuttaessa jon-

kun henkilön s:stä, jolla tarkoitetaan sitä
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kieltä, jolla hän on saanut opillisen sivistyk-

sensä. E. N. S.

Sivistyssanat 1. kulttuurisanat ovat

sellaisia sanoja, jotka merkitsevät sivistyksen,

kulttuurin alalle kuuluvia käsitteitä — kulttuuri

tässä käsitettynä toiminnaksi, jonka kautta ja

jonka tulosten avulla ihminen on päässyt hallit-

semaan luontoa. S:oja ovat täten esim. kaikki

sanat, jotka merkitsevät ihmisen elinkeino- ja

teollisuustoimintaa (esim. jousi, nuoli, taltta,

aura, vako); aivan erityistä painoa s:n jou-

kossa pannaan metallien ja viljelyskasvien nimille

(vaski, rauta, kulta; vehnä, ruis, kaura j. n. e.),

samoin myös yhteiskunnallisia käsitteitä merkit-

seville (esim. kuningas, ruhtinas, tuomita, pitäjä,

kihlakunta) — tämä tapahtuu sen suuren histo-

riallisen arvon vuoksi, mikä niillä saattaa olla.

S:oja käytetään nimittäin sivistyshistorian läh-

teinä: jos voimme todistaa jonkin sivistyssanan

olleen olemassa määrättynä aikana määrätyssä
kieliyhteisössä, voimme siitä päättää itse käsit-

teenkin samana aikana olleen sille tunnetun.

Sitävastoin on kielteisiä päätelmiä tehtävä suu-

rella varovaisuudella : vanhan sivistyssanan puut-

teesta emme saa ilman muuta päättää käsitteen

puutetta tuona määrättynä aikana, sillä vanha
sana saattaa olla kadonnut. S. ovat useinkin

lainana kulkeneet kieliyhteisöstä kieliyhteisöön,

ja yhteen aikaan — niin esim. menetteli Ahlqvist

s:oja koskevissa tutkimuksissaan — oletettiin

s:n lainaamisesta saatettavan päättää myös
itse käsite lainatuksi, s. o. että lainattu sana oli

tullut lainatun asian mukana (esim. germ. aura
nimi tullut itämerensuomalaisiin kieliin esineen

mukana germaaneilta). Tämä on todella varmaan
monesti tapahtunut (usein on myös uusi nimi
seurannut jotakuta parannettua esinemuotoa),

mutta ei kuitenkaan aina; lainatuista s:sta

tehtäviin päätelmiin on sovellutettava se, mikä
äsken sanottiin s:oja koskevista kielteisistä pää-

telmistä, vrt. Esihistoria (I, 810-11), Lai-
nat (V, 431). — Ajatus s:n käyttämisestä his-

toriallisessa tarkoituksessa on jo varsin vanha
(m. m. oli Leibniz useasti teroittanut kielten his-

toriallista merkitystä) ; indoeurooppalaisella alalla

(jolla jo Rasmus Rask 1818 oli tehnyt ensi-

mäisen alun sanaetymologiain kulttuurihistorial-

liseen käyttämiseen) pidetään kuitenkin Adalbert
Kuhnia (1845; ks. t.) tämän menetelmän varsinai-

sena perustajana. Ensimäisen laajan teoksen,

jossa tätä menetelmää, vaikkakin epäkriitillisesti,

on käytetty, julkaisi Adolphe Pictet, „Les origi-

nes indo-europ6ennes ou les Aryas primitifs"

(2 os., 1859-63). Indoeurooppalaisten s:n myö-
hemmistä tutkijoista mainittakoon V. Helin

(ks. t.), O. Schrader (ks. t.), joka on tältä alalta

julkaissut useita tärkeitä teoksia, J. Hoops,
II. Hirt, S. Feist y. m. — Suomensukuisten kiel-

ten alalla ovat jo Wexionius (1650) ja Juslenius

(1700) tämmöistä menetelmää hiukan käyttäneet,

ja Porthan yritti antaa tällä perustuksella

kokonaiskuvauksen muinaissuomalaisten elämästä,

vaikkakin tämä tapahtui vaillinaisin kielitiedoin.

Suurisuuntaisin samanlainen yritys on Ahlqvistin

,,De vestfinska spräkens kulturord" (1871, saks.

1875) ; tämä henkevästi kirjoitettu teos on kui-

tenkin virheellisen sekä kieli- että kulttuurihis-

toriallisen menetelmänsä vuoksi vanhettunut.

Samantapaista kokonaiskuvausta ei ole sen jäl-

keen vielä tehty, jos kohta on aineen erikoisia lu-

kuja erikseen käsitelty; paljon ainesta sivistys-

sanatutkimuksellekin tarjoavat etenkin Vilh.

Thomsenin (ks. t.) lainasanatutkimukset (muusta
uudemmasta kirjallisuudesta tällä alalla vrt. Suo-
m a 1 a i s-u grilaiset kielet, Suoma-
1 a i s-u grilaiset kansat, Uralilaiset
kielet, Uralilaiset kansat).

E. N. 8.

Sivistysvaliokunta, eräs Suomen eduskunnan
valiokunta, joka ei ole valtiopäiväjärjestyksessä

määrätty asetettavaksi, vaan kuuluu ylimääräi-
siin eli eduskunnan harkinnasta riippuviin valio-

kuntiin. Erityisen s:n nykyinen eduskunta on
tav. asettanut valmistamaan kansansivistys- ja

valistustyötä, m. m. oppivelvollisuutta, raittiuden

edistämistä y. m. s. koskevia kysymyksiä (tämä
valiokunta on enimmäkseen perinyt ne tehtävät,

jotka säätyeduskunnan aikana suoritti ,,yleinen

valitusvaliokunta" eli ,,yleinen anomusvalio-
kunta"). R. E.

Sivle, Per (1857-1904), norj. kirjailija. Jul-

kaistuaan pari pientä runokokoelmaa ja toimit-

tuaan sanomalehtialalla S. herätti huomiota erin-

omaisilla lastenkuvauksillaan ,,Sogor" (1887),

„Blandet selskab" (1891) ja „Folk og fse" (1898)

sekä rohkean humoristisilla pikkukertomuksillaan
„Vosse-stubba" (1887), „Nye Vosse-stubba" (1894)

ja ,,Sivle-stubba" (1895). Suosituin S. on kuiten-

kin kansanrunoilijana; hänen historiallisissa ja

valtiollisissa runoissansa on herättävä ja in-

nostava voima. Näistä mainittakoon: ,,Noreg,

nationale digte" (1894), „Bergsoglis- og andre

viser" (1895), ..Skaldemaal" (1896), „01avs

kva?de" (1901). S. käytti teoksissaan sekä kirja-

kieltä että murretta. ' [A. Hovden, .,P. S." 1905).]

H. Kr-n.

Sivori, Emil (s. 1864), suom. kuoronjohtaja,

Viipurin lukkari- ja urkurikoulun (kirkko-

musiikkiopiston) perustaja (1893) ja johtaja.

Toimii myös Viipurin suom. seurakunnan urku-

rina sekä lyseoiden laulunopettajana. Kaupun-
kinsa laajempien kansankerrosten musiikkielämää

S. on kohottanut perustamansa ja ohjaamansa
,,Kansanlauluopiston" avulla. Samanlaatuisia

oppijaksoja on sittemmin toimeenpantu muiden-

kin kaupunkiemme työväenopistoissa. S. johtaa

tätä nykyä 4 eri laulukuoroa. On julkaissut

lukuisia kansanlaulusovitelmia sekä myös omia
kuorosävellyksiä (,,Mäntyharjun kansanlaulut",

,,Kantelo" y. m.). /. K.

Sivuelinkeino, elinkeino, jota harjoitetaan

varsinaisen ja pääasiallisen elinkeinon ohella.

Sivufasadi ks. Fasadi.
Sivuhaara, ruhtinas- ja aatelissuvuissa nuo-

remman pojan jälkeläiset.

Sivuisku, mus., on säkeessä pääiskun jälkeen

tärkein ja painavin. Pääiskun ollessa säkeen

ensimäinen s. on 4-iskuisissa säkeissä 3 :s, 3-iskui-

sissa säkeissä 2:nen tahi 3:s, 5-iskuisissa 3:s

tahi 4:s; mutta 6-iskuisissa säkeissä on s:ja joko

yksi (4:s) tahi kaksi (3:s ja 5:s). Nykyisessä

nuottimerkinnässä ilmaistaan tahtiviivoilla tav.

ilman erotusta sekä piiiiiskut että s:t. /. K.

Sivuja ks. T a n g e 1 1 i.

Sivujakso, sivusikermä, sivutaite.
mus., kahdenpuolisten sävelrakenteitten (ks. ti

keskimäinou ryhmä (vrt. Kertaus jakso).
/. K.
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Sivukives 1. lisäkives, lisä-testis, ks. Suku-
puolielimet.
Sivukorko ks. Korko.
Sivuoja, maan- t. rautatien (ks. t.) viereen,

tav. sen kummallekin puolen, kaiveltu oja tien

kuivana pitämistä varten. S:n syvyys vaihtelee

ja on keskimäärin 50-60 cm, pohjan leveys 20-30

cm, sivupinnan kaltevuus tav. 45° paitsi suo-

maassa, jossa oja tehdään pystyseinäinen. Toi-

sinaan ojan sivupinnat vahvistetaan turvepeit-

teellä, jotta vesi ei niitä söisi. J. C-en.

Sivuosa, hius. ks. Keskiosa.
Sivuperillinen on perillinen, joka on sivusuku-

laisuudessa perinnönjättäjään, kun rintaperilli-

siä tai perintöön oikeutettuja selkäperillisiä ei

ole. Sivusukulaisia ovat vainajan tai hänen esi-

vanhempiensa sisaret ia veljet jälkeläisineen.

El. K.
Sivuperintö on perintö, joka lankeaa sivu-

perilliselle (ks. t.). Meidän oikeutemme mukaan
s. tav. vuorottelee selkäperinnön kanssa niin,

että vanhempien jälkeen ovat veljet ja sisaret pe-

rintöön oikeutetut, niiden jälkeen esivanhemmat
toisessa polvessa, sitten vainajan vanhempien
veljet ja sisaret j. n. e. ks. Perimisjärjes-
t y s.

Sivupurjepiira (engl. studding-sail-boom, ruots.

ledsegelspira) , aluksen raakapuun liikkuvana jat-

kona oleva pyöreä puutanko, jonka avulla raaka-

purjeiden viereen levitetään n. s. sivupurjeet.

Viime vuosisadan jälkipuoliskolla nämä laitteet

olivat yleisesti käytännössä, mutta ovat nykyi-

sin jo perin harvinaisia. /'. W. f..

Sivuraide ks. Rautatie.
Sivurata, vähempiliikkeinen. normaaliraitei-

nen. mutta keveämmillä kiskoilla varustettu tai

kapearaiteinen rautatie (ks. t.).

Sivusaatava 1. sportteli ks. Palkkaus,
palsta 108.

Sivusajutantti, hallitsijan tykönä palveleva

ajutantti. Kenraalin arvoinen s. on nimeltään
kenraaliaj utantti, muut alemmat s:eja.

Paitsi ajutantin nauhoja s:illa on hallitsijan

nimikirjaimet olkalapuissaan. M. v. H.

Sivusta, sotajoukon molemmat kyljet taktilli-

sessa merkityksessä. Puhuttaessa oikeasta ja

vasemmasta s:sta joukko ajatellaan aina kasvot

rintamaan päin. S:t ovat pitkässä rintama-
asennossa joukon heikoimmat ja arimmat koh-

dat, minkä vuoksi niitä taistelussa koetetaan

turvata luonnon tarjoamilla tukikohdilla.

m. v. n.

Sivustapatteri, linnoituksen piirityslinjan kyl-

jille rakennettu redutti (ks. t.), jonka tarkoi-

tuksena on turvata piirittäjiä linnoitusväen

hyökkäyksiltä. M. v. H.
Sivusävellajit, mus., ovat sävellyksen pää-

säveltäjin lähimmät sukulaissävellajit. Sukulai-

suusasteensa mukaan s. jakautuvat kolmeen ryh-

mään : 1) rinnakkaissävellaji, 2) kvinttisukuiset,

nim. dominantti- ja aladominantti- (huippu- ja

lepo-) sävellajit, 3) terssisukuiset (esim. C-duu-
riin nähden: E-duuri ja e-molli, Es-duuri, A-
duuri ja As-duuri). S:n taidokas käyttö on tär-

keä keino, jonka avulla sävellyksen eri osat ja

ryhmät sopusuhtaisesti erottautuvat toisistaan.

/. K.
Sivuta ks. Tangentti.
Sivutaittuminen (saks. Lateralrcfraktion),

taivaankappaleesta tulevan valosäteen poikkeami-
nen sivullepäin säteen alkupisteen ja katsojan
silmän kautta asetetusta pystysuorapinnasta il-

man tiheyden ollessa jostakin syystä epäsäännöl-

linen vaakasuorassa suunnassa.

Sivuteema (ks. Teema), mus., sonaattimuo-

don l:sen jakson 2:nen teema (sivuryhmä, sivu-

ponsi). /. A'.

Sivutulet (ruots. sidoeldar). merkkitulet,

jotka jokaisessa 40 bruttotonnin vetoisess;i ja

sitä suuremmassa höyryaluksessa sekä 20 brutto-

tonnin vetoisessa ja sitä suuremmassa purje- t.

soutualuksessa on pidettävä auringon laskusta sen

nousuun : oikean puolen, tyyrpuurin, partaalla vih-

reä ja vasemman puolen, paapuurin, partaalla

punainen tuli, siten varjostettuina, että ne keu-

lan suunnasta lähtien valaisevat kumpikin omalle

puolelleen 10 kompassipiirun (112°30') sektorin

näköpiiristä. F. W. L.

Sivutuote. Kilpailun kärjistyessä on teollisuu-

den täytynyt etsiä uusia tulolähteitä. Monasti
on voitu jalostaa ennen arvottomina pidettyjä

hylkyaineita arvokkaiksi s:iksi. Suomessa on
sulfaattiselluloosateollisuus (ks. Selluloosa)
sopiva esimerkki s:den merkityksestä. Sen vuo-

tuinen tuotanto (1914 n. 12 milj. mk.) valmiste-

taan suurimmaksi osaksi sahojen hylkyjätteistä.

Sulfaattiselluloosateollisuus puolestaan on viime

aikoina ryhtynyt jalostamaan omien hylkyjättei-

densä s:ina puuspriitä, tärpättiä, hartsia y. m.
Nykyajan tekniikka pyrkii joka alalla jalosta-

maan hylkyaineita mohdollisimman täydellisesti

hyödyllisiksi s:iksi. J. A.

Sivuuja ks. Tangentti.
Sivuutusraide, yksiraiteisen radan asemalle

tehty toinen raide, jota kulkien juna voi sivuut-

taa toisen samaan t. vastakkaiseen suuntaan kul-

kevan junan.

Sivuviiva (syrjäviiva, kylkiviiva) on kaloilla

ja vedessä elävillä sammakkoeläimillä, varsin-

kin toukilla, aistimena toimiva, ruumiin kum-
mallakin kupeella kulkeva elin, joka ulottuu

päästä i missä se on monihaarainen) pyrstöön

asti. Ihon alla s:n kohdalla kulkee hermo (kier-

tävän hermon, nervus vaguksen, haara), joka lä-

hettää s:n kohdalla olevien suomujen kanaviin

t. loviin (näkyvät paljain silmin rivissä pitkin

kalan kylkiä) hermopäätteitä. S:n tehtävää on

koetettu selittää monella tavalla-, luultavaa on,

että se välittää veden heikkojen liikkeiden ja

kiinteiden kappalten tuntemista jo matkan päästä.

P. B.

S. J., = Societas Jesu, ks. Jesuiitat.
Sjaelland [sellanj, suurin ja tärkein Tans-

kan saarista. Itämeren, Juutinrauman, Kattegatin

ja Ison-Beltin välissä, 130 km pitkä, 110 km
leveä. 6,946 km-, lähisaarineeu Amager, Moen,
Samso, Ovro, Se] ro. Aggerso, Oma, Nyord ja

Bogo 7,499 km2 (josta 173 km 2 sisävesiä), 19,s %
koko Tanskan pinta-alasta, 1,096,897 as. (1911).

40% koko Tanskan väestöstä. 146 as. km2 :llä

i suuri asukastiheys on Kööpenhaminan ansiota).

— S:n rannikot ovat sangen lahtirikkaita (ranta-

viivan pituus onkin 1.899 km): suurimmat lahdet

ovat Isefjord, Roskilde Fjord, Sejro Bugt, Svin^

Bugt, Prtesto Bugt ja Koge Bugt. Kolme ensin-

mainittua on pohjoisrannikolla; niiden sekä

Juutinrauman välille muodostuvat Nordsjrclland,

Hornslierred ja Odsherred nimiset suuret niemi-
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raaat. Pinnanmuodostukseltaan S. on suurimmaksi
osaksi aaltoista kumpumaata (korkein kohta Gyl-

denloves Hoj 126 m yi. merenp. on jokseenkin

keskellä saarta), syntynyt hedelmällisestä moreeni-

savesta. Koillisessa, Nordsjaallandissa, on verra-

ten paljon järviä (Arre So, Tanskan suurin järvi,

Esrom Se, Fure So) ; siellä on myöskin kauniita

metsikköjä. S :n pisin joki, Susaa (82 km), las-

kee Svino Bugtiin. Vaikka S. viljavuudessa ei

ulekkaan Fynin, Falsterin ja Lollandin veroinen,

on se kuitenkin melkein kokonaan peltoa, puu-

tarhaa ja niittyä (n. 1
I9 on metsää, vain Vioo koko-

naan tuottamatonta) ja tuottaa suuret määrät
karjatalouden tuotteita sekä viljaa y. m. Taaja
rautatieverkko, joka on höyrylauttayhteydessä

Ruotsin sekä naapurisaarien rautateiden kanssa.

8:11a on Tanskan pääkaupunki, Tanskan sivistys-,

teollisuus- ja liike-elämän sekä liikenteen keskus,

Kööpenhamina. — Hallinnollisesti S. ja-

kaantuu Kööpenhaminaan, Kööpenhaminan, Fre-

deriksborgin, Holbajkin, Soron ja Prseston amtei-

hin. Kirkollisesti nämä amtit (lukuunottamatta

niihin kuuluvia Samsotä ja Bogota) sekä Born-
holmin amti muodostavat S:n hiippakun-
nan, johon kirkollisesti lisäksi kuuluvat Fär-

saaret. Grönlanti sekä Tanskan siirtomaat Länsi-

Intian saaristossa. E. E. K.

Sjundby [sundby], kaksinaisesti ratsuvelvolli-

nen verosäteri Siuntion pitäjässä Siuntionjoen

varrella n. 2 km Siuntion (Sjundeän) rautatiease-

malta itään, käsittää nyk.. paitsi säteriä, Sun-
nanvikin karjatalon ja 14 muuta tilaa, yhteensä
10 1

/ 2 manttaalia, n. 4,000 ha. Vesimylly ja -saha.

— S. mainitaan jo 1417, jolloin sen omisti Lasse
Skytte. 1500-luvun alussa olivat sen omistajina
Ragvald Jönsinpoika ja Henrik Ragvaldinpoika
(n. s. S:n aatelissukua) sekä Nils Jesperinpoika
(Kruus). Vv. 1555-58 S. oli kuninkaankartano
sekä Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen pitäjät

käsittävän voutikunnan pääpaikka. Senjälkeen se

kuului Jaakko Henrikinpoika Hästeskolle (k. 1567;

äiti S:n aatelissukua), jonka puolison uuden
naimisen kautta se siirtyi Tott-suvulle (m. m.

ii ii Ii ä i 1
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(S.H.) Sjundbyn kartano.

se oli Henrik Tottin ja hänen leskensä Sigrid
Vaasan sekä heidän poikansa Kustaa II Aadol-
fin aikuisen sotapäällikön Äke Tottin hallussa).

Klaus Akenpoika Tott, joka 1652 oli saanut oi-

keuden nimittää itseään S:n vapaaherraksi (S:n
nimellinen vapaaherrakunta), möi kartanon kohta
sen jälkeen Kristiina kuningattarelle, joka 1654
läänitti sen vapaaherra Gustaf Sparre Larsso-
nille. N. 1670 S. joutui Ernst Juhana Creutz
vanhemmalle, jonka leski 1695 möi sen eversti

O. W. Löwenille. Viimemainitulta tila siirtyi

1698 oston kautta Tuomas Teuterströmille (aate-

loitu 1701 nimellä Adlercreutz), häneltä hänen
tyttärensä miehelle O. M. Krebsille ja 1757 eversti-

luutnantti J. Stälhammarille (puoliso o. s. Krebs).
V. 1772 S. oston kautta tuli jälleen Adlercreutz-
suvun haltuun, jonka omaisuutta se siitä lähtien

on ollut. Nyk. omistaja (1915) maanviljelysneuvos
Thure W. Lindeberg (puoliso o. s. Adlercreutz).
-— Kartanon harmaakivistä rakennetun päära-
kennuksen alakerta ja sen alla olevat holvatut
kellarit ovat luultavasti jo 1500-luvulta, yläker-

ros on mahdollisesti vasta seur. vuosisadalta.

V. 1723 sattuneen tulipalon jälkeen on rakennus
uusittu. [Arvid Forssman, ,,Anteckningar rörande
ätten Adlercreutz i Finland" (1913).] A. Es.

Sjundeä ks. S i u n t i o.

Sjählö ks. S e i 1 i.

Själgrund ks. Sälgrund.
Själskär ks. S ä 1 s k ä r.

Sjöberg fsobärj], Erik (1794-1828), ruots.

runoilija (salanimi Vitalis). Köyhästä ko-

dista lähteneenä S. sai jo varhain kokea elämän
kovuutta ja kärsiä puutetta, jonka lisäksi rinta-

tauti mursi nuorella iällä hänen terveytensä.

Synkkämielisyys, joka seurasi häntä läpi elämän,
painoi leimansa hänen tuotantoonsa. Hänen en-

simäinen runokokoelmansa, ,,Dikter af Vitalis"

(1819), herätti huomiota voimakkaalla tunne-elä-

mällään, joka puhkesi esiin varsinkin rakkaus-
runoissa. Seuraavassa kokoelmassa, ,,Senare dik-

ter" (1820), voi huomata fosforismin vaikutusta,

mutta julkaistessaan 1821 uuden ja lisätyn pai-

noksen runojaan S- seisoo täysin itsenäisellä poh-

jalla. V. 1825 ilmestyi hänen viimeinen runo-

kokoelmansa „Nyare dikter af Vitalis". — S. oli

lahjakas runoilija ja käsitteli niinhyvin vakavia

kuin leikillisiä aiheita karussa, toisinaan hieman
huolimattomassa muodossa. Syvällisimpiä ovat

sellaiset surunvoittoiset runot kuin „Enslingen.-

klagan", ,,Den kämpandes säng", ,,Skahlens

tröst", ,,'Till englarne", ,,Blomsterklagan", ,,Till

Laura", y. m. Leikillisistä ja satiirisista runoista

ovat parhaita ,,Rustningar tili Ragnarök".
,,Amen", y. m. H. Kr-n.

Sjögren [sögrvn], Anders Johan (1794-

1855), suom. kielen-, kansatieteen- ja historiantut-

kija, synt. Iitin Sitikkalassa toukok. 8 p:nä

1794, yliopp. 1813, fil. maist. 1819, pääsi 1823

Pietarissa kreivi Rumjantsevin suuren kirjaston

hoitajaksi; v:sta 1829 Venäjän historian ja mui-

naistieteen apulaisena, vrsta 1831 ylimääräisenä

akateemikkona (v:sta 1834 sen ohella ulkomaisen

osaston kirjastonhoitajana) sekä v:sta 1844 suo-

malais-ugrilaisen ja kaukaasialaisen kieli- ja

kansatieteen varsinaisena akateemikkona Pietarin

tiedeakatemiassa; seur. v. Si nimitettiin myös
saman akatemian kansatieteellisen museon joh-

tajaksi. — Jo ylioppilaana S. innostui sunnien
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(S.H.) A. J. Sjögren.

sukua koskeviin kansatieteellisiin tutkimuksiin,

varsinkin kansanrunoudellisiin, ja hänen tutki-

mushaluaan viritti edel-

leen Rasmus Raskin (ks.

t.) Suomessa käynti ja

suoranaiset kehoitukset.

V. 1820 hän lähti Pieta-

riin tutkiakseen venäjän
kieltä ja historiaa, ja ke-

räili sen ohessa Venäjällä

asuvia suomensukuisia
kansoja koskevia tietoja.

Jo 1823 hän teki pienen
tutkimusmatkan Novgoro-
din ja Aunuksen kuverne-
mentteihin. V. 1824 hän
suomensukuisten kansain
tutkimista varten sai Suo-

men valtiovaroista kah-
deksi vuodeksi matkara-
han, joka sittemmin myön-

nettiin hänelle vieläkin kahdeksi vuodeksi eteen-

päin. Matkasuunnitelmaan kuului Venäjän valta-

kunnassa asuvien suomensukuisten, vieläpä sa-

mojedilaistenkin kielten ja kansain sekä näi-

den asumien maiden kaikenpuolinen tutkiminen

:

ohjelman laajuus ja S :n perinpohjaisuus vaikut-

tivat sen, että vain osa matkasuunnitelmaa tuli

toteutetuksi. Vv. 1824-25 S. matkusteli Novgo-
rodin ja Aunuksen kuvernementeissa, Viipurin,

Kuopion ja Oulun lääneissä, Suomen, Norjan ja

Venäjän Lapissa sekä Vienan kuvernementissa,
v. 1826 Aunuksen, Vologdan. Vienan ja Vjatkan
sekä 1828 Vjatkan. Kasaanin ja Permin kuverne-
menteissa keräten kieli-, kansa-, muinais- ja

tilastotieteellisiä sekä historiallisia, vieläpä eläin-,

kasvi- ja ilmatieteellisiäkin aineksia. Vv. 1835-37

S. oli kieli- ja kansatieteellisellä tutkimusmatkalla
Kaukaasiassa etupäässä perin vähän tunnettujen
osseettien (ks. t.) tutkimista varten -, samalla
matkalla hän myös pistäytyi pariksi kuukaudeksi
Krimin niemimaalle sikäläisten tataarien kieleen

tutustuakseen. S :n viimeisten tutkimusmatkain
tarkoituksena oli etupäässä liiviläisten (sen ohella

myös kreeviinien, ks. t.) kielen ja muinaisuuden
1 litkiminen; 1846 hän tässä tarkoituksessa mat-
kusteli Liivin- ja Kuurinmaalla, 1852 hän jatkoi

liivilliistutkimuksiaan Kuurinmaalla käväisten
samalla myös Runossa sikäläisten ruotsalaisten

murteeseen tutustuakseen. — Monivuotisilla mat-
koilla keräämiään runsaita aineksia S. ei ehti-

nyt eläessään saada läheskään kaikkia julkisuu-

teen. Niinpä hänen kielitieteelliset pääteoksensa
suom. -ugrilaisella alalla, liivin kielioppi kielen-

näytteilleen sekä liivin sanakirja, ilmestyivät
vasta hänen kuoltuaan F. J. Wiedemannin toi-

mittamina (,,Joh. Andreas Sjögren's Livische
Grammatik nebst Sprachproben" ja „Joh. Andreas
Sjögren's Livisch-deutsehes und deutseh-livisches

Wörterbuch", 1861, Pietarin tiedeakatemian jul-

kaisemien S : n koottujen teosten toisena osana);
S:n eläessä ilmestyivät ,,Ueber die Finnische
Sprache und ihre Literatur" (1821) sekä ,,Ueber

den grammatischen Bau der Syrjänischen Sprache
mit Rucksicht auf die Finnische" (1832). S:n
muista kielitieteellisistä julkaisuista on tärkein
indoeurooppalaisen kielentutkimuksen alaan kuu-
luva ..Ossetische Sprachlehre nebst kurzem Osse-
tisch-deutschen und Deutsch-ossetischen Wörter

buche" (1844, myös ven.), josta Ranskan insti-

tuutti (Institut de France, ks. t.) antoi hänelle
Volneyn palkinnon; samaa osseetin kieltä koskee
myös „Ossetische Studien mit besonderer Ruck-
sicht auf die indo-europäischen Sprachen'' I (1848).

Edellisellä teoksellaan S. antoi tieteelle ensimäi-
set luotettavat tiedot osseetin kielestä (ks. t.).

S:n muista tutkimuksista useimmat käsittelevät

suomensukuisten kansain, etupäässä itämeren-
suomalaisten, muinaishistoriaa ja kansatiedettä,
niinkuin ,,Anteckningar om församlingarne i Kemi
Lappmark" (1828), ,,Ueber die älteren Woknsitze
der Jemen. Ein Beitrag zur Geschichte der
Tschudisehen Volker in Russland" (1831), ,.Wann
und wie \vurden Savvolotsehje und die Sawolok-
schen Tschuden russisch? Ein kritischer Versuch
zur Aufklärung der Geschichte des Russischen
Nordens" (1832), ,,Ueber die Finnische Bevölke-
rung des St.-Petersburgischen Gouvernements und
iiber den Ursprung des Namens Tngermannland"
(1832), ,,De Finnis aliisque Tschudicis gentibus
scientia et usu metallorum antiquitus insignibus"

(1839), ,.Zur Ethnographie Livlands" (1849) sekä
,,Die Syrjänen, ein historisch-statistisch-philo-

logischer Versuch" (koottujen teosten I osassa).

Suomalaista kansanrunoutta S. syksyllä 1824
keräeli Suomen Karjalassa ja seur. kesänä Vie-
nan Karjalassa (m. m. kokoelman eepillisiä ru-

noja ja loitsuja Vuokkiniemestä). Viimeisinä
vuosinaan S:llä oli tekeillä tutkimus suom. loitsu-

runoista ynnä näiden saksannos. M. A. Castrenin
tutkimuksia S. hyvin tehokkaasti edisti m. m.
siten, että sijastaan ehdotti hänet kielimieheksi
ja kansatieteilijäksi Siperiaan 1843 lähetettävään
Pietarin tiedeakatemian tieteelliseen retkikun-
taan. S. kuoli tammik. 18 p:nä 1855. — „Joh.
Andreas Sjögrens Gesammelte Schriften'' (2 os.,

1861), jotka A. Schiefner toimitti julkisuuteen,
sisältävät pääasiallisesti S:n suomensukuisia kan-
soja koskevia tutkimuksia. Täydellinen luettelo

S:n vv. 1821-54 painetuista kirjoituksista on
julkaistu Pietarin tiedeakatemian I:n ja 111 :n

osaston ,,Utsen. Zapiski"ssa v:lta 1855 (siv. 569-

583). l,.Akademik A. M. g." (Zurnal minist.
narodn. prosv. LXXXVI, otd. V, 1855, siv. 1-8) :

E. Lönnrot. .,Minnestal öfver Akademikern
A. J. S." (Acta Soc. Scient. Fenn. IV. 1855)

;

Julius Krohn, ,,A. J. S." (Biogr. nimikirja).]

y. iv.

Sjögren [högren], Emil (s. 1853), ruots. sä-

veltäjä, Kielin oppilas. Tuli 1891 urkuriksi Tuk-
holmaan. On säveltänyt lauluja, viulu- ja piano-

sonaatteja y. m. /. Tv.

Sjögren [sögren], Karl Johan Wilhelm
(s. 1866), ruots. oikeusoppinut, etupäässä oikeus-

historian tutkija. Tuli f il. tohtoriksi 1888, lakit,

kandidaatiksi 1892 ja yleni Upsalan yliopistossa

dosentista (1894) vakinaiseksi professoriksi

(1898). Julkaissut huomattavia oikeusfilosofisiä

ja oikeushistoriallisia teoksia, joista mainitta-
koon ,,Om rättsstridigheternas former metl sär-

skild hänsyn tili skadeständsproblemet" (1894;

,,<jber die römische Conventionalstrafe" (1896);

„Bidrag tili en undersökning af kontraktsbrottet
enligt Sveriges medeltida lagar" i1S96). Julkai-
see v:n 1734 lain valmistustyöhön kuuluvia asia-

kirjoja, joista 5 osaa on ilmestynyt.

Sjögren (SdgrenJ, Sten Anders Hjal-
mar (s. 1856), ruots. mineralogi, Upsalan yli-
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opiston prof. 1889-94. sitten Ruotsin valtion-

museon mineralogisen osaston intendentti A. E.

Nordenskiöldin jälkeen. S. on tehnyt itsensä tun-

netuksi lukuisain yksityisten mineraalilajien ku-

vaajana sekä Ruotsin rautamalmien tutkijana.

Sen lisäksi hän on käsitellyt lukuisia erilaisia geo-

logisia kysymyksiä, joihin hän on saanut aiheita

laajoilla matkoillaan Euroopassa, Afrikassa ja

Ameriikassa. Julkaisee ja kustantaa aikakaus-

kirjaa ,,Bulletin of the Geological society of the

university of Upsala." P. E.

Sjögärd f&ogördj, maatila Pernajan pitäjässä

Pernajanlahden lounaisrannalla vastapäätä kirk-

koa, käsittää S:n, Lassdalin ja Bölen allodisäte-

rit sekä 3 rälssi- ja yhden verotilan, yhteensä
4 x

/4 manttaalia, n. 1,100 ha. Laivaliike Por-

voosta ja Loviisasta. S. oli 1500-luvun lopulla

ja seur. vuosis. alussa Wildeman-suvulla, myö-
hemmin 1600-luvulla Dufva-, Stälhandske- ja

Creutz- sekä 1700-luvulla von Knorring- ja Arm-
felt-suvuilla. Seur. vuosis. omistivat S:n
Falckenheim- (v:een 1S50) ja Holm-suvut (vii-

mem. v:een 1888) ja maisteri O. Lindholm (v:een

1910). Nyk. omistaja (1916) Joh. Askolinin puu-
tavaraliike. Päärakennus on 1850-luvulta. A. Es.

Sjökulla [sd-] (tunnettu paikkakunnalla myös
Latokartanon nimellä) , valtion omistama,
vuokralle annettu maaherran virkatalo Lapträskin
pitäjässä Lapträskin järven rannalla, käsittää 5

tilaa, 4^3 manttaalia, n. 2,750 ha. — Tiiliteh-

das, saha ja mylly. — S. oli aikaisemmin ku-
ninkaankartano (Lapträskin kuninkaankartano).
1500- ja 1600-luvuilla se oli m. m. Björnram-,
Wildeman-, Stälarm- ja Rälamb-sukujen jäsenien
hallussa. Sittemmin se oli Kyminkartanon lää

nin maaherran virkatalona. Nyk. vuokraaja
(1916) tilanomistaja J. Borup. — Vv. 1896-1911
oli tilalla maanviljelyskoulu. A. Es.

Sjölax ks. Syvälahti.
Sjöros [surus], Juho (1856-90), suom. kieli-

ja koulumies, pikakirjoittaja, synt. Raumalla,
yliopp. 1879. fil. kand. 1886, tuli jo koulun-
oppilaana ollessaan pikakirjoittajaksi valtiopäi-

ville, missä toimessa oli vv. 1877-88. Pikakir-
joitustaitoaan hän käj-tti hyväkseen myös keräys-
matkoilla Lounais-Suomessa (1880, 1889), josta,

paitsi kielihavaintoja, sai kootuksi verrattoman
satukokoelman sekä tietoja muinaismuistoista,
mitkä julkaisi nimellä ,,Muinaismuistoja Mynä-
mäen kihlakunnasta" (Muinaismuistoyhdistyksen
aikak. VIII, 1887). S. toimi opettajana eri kou-
luissa, etenkin opettaen suomea, jonka toimen he-

delmänä oli taitavasti suunniteltu käytännöllinen
suomen kielioppi ,,Finsk ordböjningslära" (1889).

Aikomuksen tutkia suomen lounaismurteen ja
viron suhdetta, jota varten S. matkusti Virossa
talvella 1889-90, katkaisi kuolema. E. N. S.

Sjöros {sorusj, Karl Kristian (1839-

88), Turun hovioikeuden asessori, istui useissa
komiteoissa ja toimitti yhdessä K. W. Sulinin
kanssa 1734 v:n lain painoon selityksillä, muu-
toksilla ja lisäyksillä varustettuna (1872). Tätä
teosta, ilmestyi kuusi painosta ruotsiksi ja kaksi
.suomeksi.

Sjöstrand [sö-], Carl Eneas (1828-1906),

ruots.-suom. kuvanveistäjä; syntynyt 11 p. syysk.
1828 Tukholmassa, isä historiamaalari Carl Jo-
han S. Valmistuttuaan ensin ornamentinveistä-
jäksi S. opiskeli 1847-55 kuvanveistoa Tuk-

(S.H.) C. E. Sjöstrand.

holman taideakatemiassa samoinkuin myös 1853

ja 1855-56 Kööpenhaminan taideakatemiassa ja

H. V. Bissenin johdolla. Suomessa pystytettäväksi

ajateltu H. G. Portha-
nin muistopatsas ai-

heutti Fr. Cygnaeuksen
1856 tutustumaan Tuk-
holmassa Säin, joka
hänen kehoituksestaan
syksyllä sam. v. tuli Suo-
meen, missä hän näihin
aikoihin m. m. teki Ru-
nebergin ja Lönnrotin
rintakuvat sekä luon-

noksia Kalevala-aiheita
ja Porthanin muisto-
patsasta varten ja oli

kesällä 1857 tutkimus-
matkalla Savossa ja

Karjalassa. Yliopiston
tilaaman Porthanin
marmorisen rintakuvan
johdosta S. matkusti Muncheniin, jossa hän 1857-

59 jatkoi opintojaan taideakatemiassa ja valmisti,

paitsi mainittua rintakuvaa, m. m. kipsisen kuva-
patsaan ,,Kullervo-lapsi katkoo kapalovyönsä"
(Ateneumissa). Käytyään välillä Ruotsissa S. mat-
kusti 1859 Roomaan suorittaakseen Suom. kirjal-

lisuuden seuran häneltä nyt tilaaman Porthanin
muistopatsaan, joka oli valmiiksi muovailtu ke-

sällä 1861 ja Miinchenissä pronssiin valettuna pal-

jastettiin Turussa 26 p. toukok. 1864. Oleskel-

tuaan 1861-63 Tukholmassa S. tuli syks. viimein,

v. Suomen taideyhdistyksen Helsingissä olevan
piirustuskoulun antiikkiluokan opettajaksi ja jäi

Suomeen aina v:een 1904 saakka, jolloin hän
muutti Tukholmaan, missä kuoli helmik. 14 p.

1906. S. on haudattu Helsinkiin.

S:n töistä Suomeen muuton jälkeen mainitta-
koon Väinämöisen laulua esittävä korkokuva-
friisi yliopiston eteishallissa (1865), kipsinen
jättiläispatsas ,,Kullervon surma" (1868, Ateneu-
missa), monet rintakuvat ja muotokuvamedaljon-
git sekä yksityisten ja julkisten rakennusten
veistoskoristukset, joista viimemainituista huo-

mattavimpia on Helsingin valtionarkistotalon ot-

sikkoryhmä (kuvanveistäjä Johannes Haapasalon
uudestaan vuolukiveen veistämä 1914). — Taide-

yhdistyksen koulun opettajana S. oli 1863-81 seka

Helsingin polyteknillisessä opistossa muovailun
ja piirustuksen opettajana 1865-1905. — Sekä
opettajatoimintansa että taiteellisen työskente-

lynsä vuoksi S. on Suomen kuvanveistotaiteen

uranuurtaja. Kuten S:n parhaimmat teokset,

esim. Porthanin muistopatsas ja ..Kullervon

surma", osoittavat, on hän perusluonteeltaan

miehekkään, suurpiirteisen monumentaalitaiteen
edustaja, jonka esitystapa on yksinkertaistettua,

sommittelultaan ja viivavaikutukseltaan selvää

ja ryhdikästä. Useita hänen isokokoisia töitään

vaivaa kuitenkin muotojen kalseus ja eloton uus-

klassillinen tyylittely, jotavastoin hän pienissä

alkuluonnoksissaan saattaa osoittaa melkoista

tuoreutta ja yksilöllistä elämää. E. R-r.

Sjöström [sö-], Axel Gabriel (1794-1846),

tiedemies ja kirjailija, synt. Janakkalassa, yli-

opp. 1809, fil. kand. ja toht. 1815, Kreikan kir-

jallisuuden professori 1833. ,,Aura" nimisessä ka-

lenterissa S. julkaisi 1817-18 alkuperäisiä, fosfo-
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ristismallisia runotuotteitaan sekä ruotsinnoksia.

Myöskin ,,Mnemosyne"n avustajana hän toimi

1819-22 sekä ,,Äbo Tidningar"in toimittajana 1823-

27. Ruotsintajana S. oli hyvin tuottelias. Hän
on kääntänyt esim. Anakreonin (1826), Theokri-

toksen (1830-33) runoelmia, Homeroksen »Odys-
seia'^ (1835-42), viisi Euripideen tragediaa (1842-

46) sekä Goethen „Hermann und Dorothea"n

(1823). Myöskin maisterinvikkiäisrunoilijaua hän
esiintyi. S:n maine aleni nopeasti; varsinkin hänen
teoksensa ..Taflor af vädelden i Abo" (1827). joka

on vailla kaikkea runollista aistia, sai osaksensa

murhaavan arvostelun, katkaisten kerrassaan hä-

nen runoili jamaineensa. Yliopiston Helsinkiin

muuton jälkeen S. toimitti sanomalehteä „Tid-

ningar frän Helsingfors" (1829-31). [W. Söder-

hjelm. ..A. G. Sjöström och hans vittra verksam-
het" MS95).] 77. Kr-n.

Sjöstiöjn [io-]. 1. Frans Anatoli us S.

(1840-85), suom. arkkitehti, s. Turussa, jossa jo

tekn. reaalikoulussa lahjoil-

laan herätti lääninarkki-

tehti T. Chiewitzin huo-

miota; jatkoi opintojaan

tämän piirustuskonttorissa

oppilaana ja avustajana; oli

1861-68 Tukholman vapai-

den taiteiden akatemian
oppilaana saaden sen kor-

keimman palkintomitalin

ja viimeisinä vuosina opet-

tajansa F. W. Scholan-

derin yksityisatelieerissa

työskennellen, m. m. opis-

kellen akvarellia, johon
hänellä oli luontaiset tai-

pumukset. Perustettavaan
Polyteknilliseen opistoon

opettajaksi valmistuakseen S. oleskeli valtion

matkarahalla ulkomailla (Italiassa, Zurichissä,

Hannoverissa) 1869-72, määrättiin Helsingin

teknilliseen reaalikouluun rakennustaiteen opet-

tajaksi ja nimitettiin vasta perustettuun Poly-

teknilliseen opistoon arkkitehtuurin ja rakennus-
konstruktsionin vakinaiseksi opettajaksi 1873,

vanhemmaksi arkkitehtuurin opettajaksi 1879.

Arkkitehtuurin opetuksessa S:n toiminta tuli

olemaan perustavaa laatua, mutta hän ennätti

käytännönkin miehenä suorittaa lukuisia val-

tion, kuntain ja yksityisten töitä ja luottamus-

toimia, aluksi v:sta 1872 arkkitehtien Th. Dec-

kerin, Th. Höijerin ja A. Loenbomin, v:sta 1876
Höijerin kanssa yhteistyössä. S:n omintakei-
sista töistä tärkeimmät ovat Helsingissä: Poly-

teknillinen opisto (valin. 1878), kirurgisen sai-

raalan eskissit 1879, Kiseleffin talo L. Henri-
kink. 2 (erikoisosiltaan S:n hienoimpia), Suom.
alkeiskoulu (sittemmin normaalilyseo) Ratak. 4.

ent. „saks. tyttökoulu", ven. kymnaasi (L. Hen-
rikink. 10), P. Espl. 3:n uudistus, Bulevardiuk.
29 (nyk. Teollisuushallitus) ; Kurkijoen. Lapin-

lahden ja Kiteen kirkot, Tornion kreik. -katoli-

nen kirkko; Malmgärdin kartanon päärakennus
(valm. 1884) ;

useiden maaseutukaupunkien raati-

ja kaupunkitalojen uudistus- ja uutisrakennuk
set. S:n monista paperille jääneistä ehdotuk-
sista huomattavin ja samalla S:n päätyö on
Tähtitornivuoreu pohjoisrinteelle suunnitellun
i-äätytalon renesanssityylinen ehdotus, joka kuin-

(S H.) F. A. Sjöström.

minkin liian kalliina (2 x
/ 2 miljoonaa) jäi

toteuttamatta. S:llä oli renesanssikoulua käy-
neen arkkitehdin hieno muotoaisti, Seholanderin
välittämän senaikaisen ransk. arkkitehtuurin ta-

paisine, ajoittain ilmaantuvine romanttisine teu-

deusseineen (ensim. säätytalon ehdotus, Malm-
gärd). U-o X.

2. Frans Wilho S. (s. 1873), taidemaalari,

edellisen veljenpoika; opiskeli taideyhdistyksen
koulussa Helsingissä ja Gallen-Kallelan johdolla.

(S.H.) Wilho Sj::Str:':m KfSSllta.

jatkanut opintojaan 1894-98 Pariisissa E. Aman-
Jeanin ja Tony Robert-Fleury'n johdolla sekä

1899 Kööpenhaminassa P. S. Kroyerin oppilaana.

Valtion matka-apurahalla S. on oleskellut 1903-

04 Firenzessä ja Roomassa ja 1907 Pariisissa

sekä Hovingiu stipendillä 1912 Englannissa ja

Ranskassa. Maalauksiaan S. on asettanut näyt-

teille ensiksi 1897 Pariisissa, sittemmin Suo-

messa, Budapestissä ja Ruotsissa. Alettuaan
uransa realistisena ulkoilmamaalarina S. on

alunpitäen osoittanut monipuolisuutta aiheenvalin-

nassaan ja erikoista lahjakkuutta lämminsävvi>
ten väriensä käsittelyssä ja nyk. varsinkin ko-

risteellis-maalauksellisen puolen tehostamisessa.

Ehyttunnelmallisella maisemallaan ,,Pilvinen

päivä" (Ateneumissa) hän sai 1902 ensim. valtion-

palkinnon ja toisen palkinnon 1907 isolla henkilö-

kuvamaalauksellaan .,Hiekkakuoppa" (Iisalmen

kansakoulussa). Paitsi laatu- ja merenrannikko-
kuvia sekä satama-aiheita S. on viime aikoina

maalannut erittäin lukuisasti muotokuvia, joista

mainittakoon esim. K. Krohn (1912, Eteläsuom.

osakunnan), J. J. Tikkanen (1913. Ateneumissa i.

E. Forsman (1914, Viipurin hovioikeudessa), pan

kinjohtaja G. Sidoro\v (1914) ja F. K. Nybom
(1915), kauppaneuv. F. Alithan ja prof. Ilj.

Bonsdorff (1915). — S. on v :sta 1903 naimisissa

maalaajatar Tyrä Ester Ellidor Malmströmin (s.

1875) kanssa. E. R-r.

Sjötorp [sö-J, kasvatuslaitos kotikasvatuksen

puutteessa olevia lapsia varten Finbvn kappe-

lissa.

Skaala (lat. scäla = portaat), asteikko (ks. t.).

Skade [-ä-J, skand. mytologiassa Njorifrin

(ks. t.l vaimo; Tjasse niinisen jättiläisen tytär,

josta syystä häntä sanotaan ,,suksen haltiatta-

reksi".
'

*

a*, a.

Skagen [skä-], Tanskan pohjoisin kaupunki.

Juutinmaasta koilliseen, Kattegatin ja Skager-

rakin väliin pistävän pitkän, kapean S:n niemen
(Grenen) itärannalla, lähellä (3 kmi sen koillis-
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päätä, keskellä lentohiekkakenttiä ja -kinoksia,

Frederikshavnista tulevan radan päässä; 3,137 as.

(1911). — S. on enemmän kylän kuin kaupungin
tapaan rakennettu; yksi ainoa pääkatu ulottuu

1 LU km pitkin rantaa. Niemen pohjoisrannalla

on S :iin kuuluva G a m 1 e S. 1. H j e n. S :n ent.

kirkon torni (1 km kaupungista lounaiseen) on

puoleksi hautautunut lentohiekkaan. — Asukkaat
harjoittavat etupäässä kalastusta; viime aikoina

on S: iin, jossa vanhastaan oli tunnettu taitei-

lijasiirtola, yhä suuremmassa määrässä suun-

tautuva matkailijavirta tullut asukkaille myöskin
tärkeäksi tulolähteeksi. — S:n niemestä ulottuu

hiekkasärkkä 4 km mereen; se on aiheuttanut

lukuisia haaksirikkoja. Vaarallisuutta vähentä-

vät kaksi majakkaa, kaksi pelastusasemaa ja sär-

kän päähän sijoitettu majakkalaiva. — S. maini-

taan kalastajakylänä 1300-luvulla. Sai kaupungin-

oikeudet 1413. Tulvavuokset ovat sitä usein

hävittäneet (viimeksi 1868) ; sen toinen viholli-

nen, lentohiekka, on sidottu istutuksilla.

E. E. K.

Skagerrak, Pohjanmeren itäpuolella oleva,

Norjan, Ruotsin ja Juutinmaan välinen, 220 km
pitkä (lounaasta koilliseen), 120 km leveä, 60-

810 m syvä, salmentapainen merenosa, läntisin

ja pohjoisin niistä vesistä, jotka yhdistävät Poh-

janmeren Itämereen. Paljon hyviä satamia Ruot-

sin ja Norjan rannikoilla, jotavastoin Juutiu-

maan rannikko niitä aivan vailla. Etelässä tav.

kulkee itäinen, pohjoisessa läntinen merivirta.

Luoteismyrskyt vaarallisia.

Skagliola [skaljö'la] (it.), poltetun kipsin ja

hienonnetun kipsisälvän sekoitus, josta muovail-

laan ornamentteja, koruesineitä y. m.
Skagvvay [skäguei] (intiaanikieltä, ,,pohjois-

tuulen koti"), kaupunki Pohjois-Ameriikassa,

Kaakkois-Alaskassa, S. -joen suussa, Chilkoot in-

let-vuonosta haarautuvan Taiya inletin rannalla,

sisämaahan White pass-solan kautta kulkevan
rautatien eteläpäässä; 800 as. (1914). S :n kautta

kulkee tärkein tie Klondykeen. Saavutti suuren

merkityksen kullanetsijävirran alkaessa 1896.

Skaldi-runous ks. Islannin kieli ja
kirjallisuus, palsta 1083 ja seur.

Skalenoedri, heksagoniseen järjestelmään kuu-
luva hemiedrinen kidemuoto, diheksagonisen

kaksinaispyramidin hemiedrinen vastine, ks.

Kide.
Skalrn, aatelissuku, kirjoitettiin 1627 Ruotsin

ritarihuoneeseen nimellä „S. i Finland" kuningas
Kristiern I:n 1461 Lauri S:lle, Röfvarnäsin her-

ralle (Paraisissa), antaman aateliskirjan perus-

tuksella. Kuitenkin on sangen epävarmaa, pol-

veutuiko tämä suku todellakin hänestä. Sen
lisäksi tavataan uuden ajan alkupuolella Suo-

messa toisiakin S. -nimisiä aatelissukuja.

1. Nils S. (k. 1563), Viikin herra Pirkka-

lassa, Turun porvarin Erik S :n poika, oli Juhana
herttuan uskollisimpia kannattajia ja niitä har-

voja, jotka tarttuivat miekkaan hänen puoles-

tansa. Vv. 1561-62 häntä sanotaan herttuan

hovipojaksi (,,smäsven"), 1563 hänet nimitettiin

Vehmaan kihlakunnan tuomariksi. Turun linnan

piirityksen aikana hän urhoollisesti ,,Turun jah-

din" päällikkönä taisteli kuninkaan sotajoukkoja

vastaan, mutta tuomittiin tästä syystä linnan

antaumuksen jälkeen ..kelminä, konnana ja vala-

pattoisena kavaltajana" kuolemaan sekä mestat-

tiin yhdessä muiden Juhanan palvelijain kanssa
Tukholmassa.

2. Hans S. (k. 1586), Heikkilän herra Per-

niössä, mainitaan jo 1548 venäläistulkkina, tuli

1558 Helsingin kuninkaankartanon voudiksi, sa-

notaan usein lähettiläänä tehneen matkoja »vie-

raiden kansakuntain luoksi", kuului 1580-luvun

alussa Viipurin linnaväkeen, mutta kuoli nähtä-

västi 1586.

3. Clas S. (k. 1650), tuli 1642 Turun hovi-

oikeuden asessoriksi, omisti Storgärdin Parai-

sissa sekä naimistensa kautta Kärkniemen ja

Ristniemen Sauvossa, jotka tilat Mauri Horn
kuitenkin tahtoi anastaa, väittäen ettei S. ollut

oikea aatelismies. Mutta Kristiina kuningattaren
kirjeellä S. 1645 julistettiin „oikeaksi vanhojen
Skalmien suvusta lähteneeksi aatelismieheksi".

Otti osaa useihin valtiopäiviin. Haudattiin Sau-

von kirkkoon, johon hänen vaakunansakin ripus-

tettiin. K. G.

Skalpeeraarninen (< engl. scalp = päänahka)

,

tapa voitonmerkiksi riistää surmatulta viholli-

selta päänahka, s k a 1 p p i, on ollut yleinen var-

sinkin Ameriikan intiaanien keskuudessa. Euroop-
palaisten tullessa Pohjois-Ameriikkaan s:ta har-

joitettiin kaikkialla, paitsi eskimoiden ja usei-

den länsirannikon heimojen keskuudessa. S:n
helpottamiseksi sotilailla riippui päästä sulilla

ja nauhoilla koristettu skalppitupsu. Voitettu

päänahka kuivattiin ja erityisten uskonnollisten

juhlamenojen jälkeen ripustettiin kilpeen, ratsun

valjaisiin tai asunnon julkipuolelle. Sodissaan

intiaanien kanssa euroopp. siirtokunnat ryhtyi-

vät maksamaan tapporahaa intiaaneista, suorit-

taen sen päänahkanietsästäj äin esittämien pää-

nahkojen lukumäärän mukaan. Vielä 1764 Penn-
sylvania julkaisi hintaluettelon mies-, nais- ja

lapsiskalpeista. Kanadan ranskalaiset määräsi-

vät tapporahoja myöskin valkoisten vihollistensa,

englantilaisten, skalpeista. — S. on useiden Eu-

roopankin kansojen keskuudessa ollut yleisenä

tapana; sitä harjoittivat m. m. gallialaiset, frank-

kilaiset, anglosaksit, ja varsinkin skyyttalaiset.

S. on tunnettu myöskin Afrikassa ja Aasiassa.

E. E. K.

Skalpelli (lat. scalpe'llum), kirurgin ja anato-

min käyttämä leikkuuveitsi.

Skalppi ks. Skalpeeraarninen.
Skamandros (nyk. Menderez), joki Vähän-Aa-

sian luoteisosassa, lähtee Ida-vuorelta, virtaa län-

tistä, sitten luoteista pääsuuntaa Troian sivu,

laskee Kumkalen luona Dardanellien-salmen suussa

Aigeian-mereen.

Skandaali (kreik. skandalon = pahennus), pa-

hennusta herättävä tai häpeää tuottava tapah-

tuma. — Skandaliseerata, saattaa häpeää-

tuottavan huomion alaiseksi.

Skandeerata (lat. scandere = kiivetä, astua

[ylöspäin], lukea t. lausua runoa huomioon-

ottaen tarkasti sen runomittaa.

Skanderbeg ks. K a s t r i o t a.

Skanderborg [-bor], kaupunki Tanskassa,

Aarhusin amtissa, Juutinmaan itäosassa, S Ii-

järven (9 km 2
)
pohjoisrannalla, ratojen haarauk-

sessa, Aarhusista 23 km lounaiseen ; 3,403 as.

(1911). — Raatihuone, muistorikkaan S:n linnan

(kuningasten suosima asuinpaikka, main. jo 1100-

luvulla, revittäväksi myöty 1767) kirkko, Fred-

rik VI:n ja Niels Ebbesonin muistomerkit, Aar-
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luisin kiippakunta-amtmandin asunto. Vähäpä-
töinen, sekalainen teollisuus. — Sai kaupungin-
oikeudet 1583.

Skandinaavia (vrt. Scandinavia), ah-

taammassa merkityksessä Ruotsi ja Norja, laa-

jemmassa Ruotsi, Norja ja Tanska (ks. n.).

Skandinaavian metsäsuomalaiset. Paitsi

Norrbottenissa (ks. Ruotsin suomalaiset)
ja Ruijan (ks. t.) rannoilla ovat suomalaiset myös-
kin Keski-Skandinaaviassa olleet ensimäiset vil-

jelyksen tienraivaajat. Jo keskiajan lopulla asui

Keski-Ruotsissa lukuisasti suomalaisia, väittivätpä

muutamat tutkijat, että suomalaiset ovat, samaten
kuin Pohjois-Ruotsissa, myöskin Keski-Skandinaa-
viassa olleet lappalaisten kera maan alkuasuk-
kaita. Ainakin jo Kustaa Vaasan aikana oli suo-

malaisia lukuisasti Ruotsissa ja suurten joukko-
jen oli tapana muuttaa talveksi Uplandiin ja
Västmanlandiin etupäässä kaivostöihin ja keväisin
palata takaisin. Mutta vasta 1580-luvulla alkoi

Södermanlandin herttuan Kaarlen kehoituksesta
Savosta ja Pohjois-Hämeestä siirtolaisia suurissa
määrin virrata Keski-Skandinaavian vakinaisiksi
viljelijöiksi. Hallitukselle oli tärkeätä saada sisä-

maan autiot metsät asutuiksi ja veroa tuotta-

viksi. Suurimmilleen siirtolaistulva paisui 1600-

luvun alkupuoliskolla. Kaikkiaan levisi suomalaisia
n. 150:een Keski-Skandinaavian pitäjään; Verm-
lantiin 40, Taalainmaahan 29, Helsinglandiin 16,

Södermanlandiin 12 pitäjään. Norjan puolellekin

heitä siirtyi 15 peninkulman pituiselle kaistaleelle

Kristiaanian kohdalta pitkin rajaseutua pohjoi-

seen. Vermlannin suomalaisten lukumäärä arvioi-

daan viime vuosisadan alussa nousseen 14,000:een,

kaikkiaan lienee suomalaisia Keski-Skandinaa-
viassa tällöin elellyt n. 40,000. Näiden n. s.

metsäsuomalaisten pääelinkeinona oli kaskivilje-

lys, sen ohella harjoitettiin karjanhoitoa, metsäs-
tystä ja kalastusta. Kaskiruis saattoi tuottaa
jopa 20-SO-kertaisen sadon. Useat olivat hank-
kineet kuninkaan vahvistuskirjan asumilleen
aloille. Se olikin tärkeä, sillä jo 1636 julkais-

tiin kuningatar Kristiinan nimessä
, .patentti",

jossa määrättiin vangittaviksi kaikki lupakir-

joitta metsissä elelevät suomalaiset. Myöhemmin
annettiin useita käskykirjeitä, joissa suomalais-
ten pirtit ja viljat määrättiin ilman tutkintoa
ja tuomiota poltettaviksi. Etenkin kaskeamista
pidettiin vuoriteollisuudelle vahingollisena. V. 1664
kiellettiin talonpoikia 40 taalerin sakon, toista-

miseen syytettyinä hirttämisen uhalla, antamasta
suomalaisten asua metsissään. V:sta 1641 alkaen
vangittiin sitä paitsi laumoittain suomalaisia
siirtolaisina vietäviksi Ameriikkaan Delavvare-
joen tienoille perustettuun Uusi-Ruotsi (ks. t.)

nimiseen siirtolaan. Sortokeinoista oli seurauk-
sena, että suomalaiset kaskimaikseen etsivät yhä
kaukaisempia saloja, sekä monet veriset taistelut

ruotsalaisten naapurien kera. Metsäsuomalaisten
historia 1600-luvun jälkimäisellä puoliskolla on
pelkkää sortoa ja vainoa, ihmiset murhattiin ja

pirtit poltettiin. 1700-luvun lopulla heidät viral-

lisesti kokonaan unohdettiin, jopa luultiin suo-

men kielen metsissä vaienneen, kunnes K. A. Gott-
lund (ks. t.) palattuaan matkoiltaan metsäsuoma-
laisten keskuudesta 1817 ja 1821-22 alkoi heidän
asiaansa ajaa. Hänen toimestaan tuli 12 metsä-
suomalaisten edustajaa 1823 Tukholmaan valtio-

päiville 600 suomalaisen talonpojan valtuutta-

mana anomaan suomalaisten seurakuntien perus-
tamista sekä useita taloudellisia parannuksia,
mutta hallitus katsoi anomuksia Gottlundin kii-

llotustyön tulokseksi, joten ne enimmäkseen sai-

vat raueta. Nykyään ovat n. s. metsäsuomalaiset
miltei kaikkialla ruotsalaistuneet. Vain n. 800
suomea puhuvaa vanhusta asuu savupirteissään
Östmarkin ja Nyskogan pitäjissä Ruotsissa sekä
Solorin metsissä Norjassa. Suomalaisilla on ollut

suuri merkitys Keski-Skandinaavian synkimpien
saloseutujen ja karuimpien kivikkomaiden rai-

vauksessa. Tutkimusmatkoillaan ovat K. A. Gott-
lund, T. G. Aminoff, A. Segerstedt, Väinö Salmi-
nen ja Lauri Kettunen keränneet metsäsuoma-
laisten keskuudesta kansanrunoutta ja kansan-
tietoutta sekä kansa- ja kielitieteellisiä ainek-
sia. [K. A. Gottlund, „Otava"; T. G. Aminoff,
„Tietoja Vermlannin suomalaisista; P. Nord-
mann, .,Finnarne i mellersta Sverige" ; Sven
Lönborg, ,,Finnmarken i mellersta Skandinavien"
(Ymer 1902) ; Väinö Salminen, ,,Skandinavian
metsäsuomalaisten vaiheet" (1909); Väinö Wallin,
»Metsäsuomalaiset Ruotsissa" (1898).] S-n V-ö.

Skandinaavian muinaisjäännökset. Skandi-
naavian vanhin asutus on tullut etelästä päin
mannerjään väistyessä pohjoiseen. Vanhin löytö-

paikka on Maglemose (ks. t.) Tanskassa. Skandi-
naavian varhempaan kivikauteen kuuluvat myös
n. s. kokkenmoddingit (ks. t.). Skandinaavian
nuoremmalla kivikaudella on vielä eteläinen vai-

kutus voimakas (n. s. megaliittiset haudat, ks.

Esihistorialliset ajanjaksot, palsta

815). Pohjois-Skandinaavian piistä köyhä n. s.

asuinpaikkakulttuuri on ollut suhteissa itään päin.
— Skandinaavian kivikausi loppuu n. 1700 e. Kr.,
jolloin pronssi jo oli saavuttanut sellaisen ylei-

syyden, että voi puhua pronssikaudesta. Skandi-
naavian pronssikausi, jonka painopiste oli Tans-
kassa ja Etelä-Ruotsissa, on ollut rikas, ja sen
vaikutus tuntui ympäri Itämeren, jonka ranta-
milla oli jo siihen aikaan skandinaavilaisia siir-

toloita. Pronssikauden lopulla (n. 600-500 e. Kr.)
Skandinaavian mahtavuus heikkenee ja sen väestö
näyttää osaksi muuttaneen etelämmäksi. Var-
haisimman rautakauden löytöjä on varsinaisesti

vain Tanskasta, Gotlannista, ölannista ja Göötan-
maalta. Uusi nousuaika alkaa kansainvaelluksen
ajalla, jolloin Skandinaaviaan tulvi kultaa ete-

lämpää. Keskuspaikkoja ovat Tanska, saaret ja

Uplanti, mikä viimemain. v:n 600 vaiheilta

kohoaa johtavaan asemaan, kuten suuret ja rik-

kaat muinaislöydöt (Upsala, Vendel, Uituna
y. m.) todistavat. Nuorimmasta rautakaudesta
ks. Viikingit, ja yleensä Skandinaavian esi-

historiasta Esihistorialliset ajanjak-
sot, palstat 815, 816-817, 819-820. A. M. T.

Skandinaavian suomalaiset ks. Ruotsin
suomalaiset, Skandinaavian metsä-
suomalaiset, Ruija.
Skandinaavien muinaisuskonto. Johannes

Magnuksen 1554 julkaisemassa Ruotsin historiassa

tavattavan skandinaavien muinaisuskonnon esityk-

sen lähteinä ovat olleet Adam Bremeniläisen
1l:nnellä vuosis. kirjoittama kuvaus Upsalan
temppelistä sekä tarulliset osat v:n 1200 tienoilla

eläneen Saxo Grammaticuksen Tanskan historiaa.

Vasta 1600-luvulla tuli tunnetuksi ja painetuksi
isl. Snorre Sturlasonin 1200-luvulla sepittämä
jumalaistarullinen selostus, joka on hänen runou9-
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oppinsa E d d a n (ks. t.) ensimäisenä osana (suo-

meksikin käännetty). Samaan aikaan löydettiin

tiiman n. s. suorasanaisen Eddan perustana olleet

jumalaistarulliset laulut, jotka yhdessä historial-

listen laulujen kera muodostavat n. s. runollisen

Eddan. Molempia Eddoja on sittemmin käytetty

pääasiallisina aineksina skandinaavilaisen ja

yleisgermaanilaisenkin mytologian esityksissä.

Uudempi tutkimus on kuitenkin yhä enemmän
alkanut näiden ainesten todistuskelpoisuutta

epäillä. Sophus Bugge on osoittanut, että Balder-

tani (ks. Balder) ei ole muuta kuin runollinen

muunnos kuvausta Kristuksen kuolemasta ja että

Vggdrasill (ks. t.) saarni johtuu Golgatan ristin-

puun ja paratiisin elämänpuun keskiaikaisesta

yhdistelmästä. Elard Hugo Meyer on näyttänyt.

mitenkä Eddojen esitys maailman ja ihmisen

luomisesta perustuu raamatullisiin ja platonilai-

siin käsityksiin ja maailmanlopun kuvaus niin-

ikään katolisen keskiajan mielikuviin. Tarullisissa

Edda-lauluissa on tuskin ainoatakaan, jossa ei

olisi jotakin kristillistä aihetta tai piirrettä. Toi-

selta puolen on havaittu, että Edda-laulujen juma-

laismaailmasta melkoisesti eroavat ne tiedot todel-

lisesta palvonnasta, jota historialliset muistiin-

panot käitnnytysajalta, nykyisen kansan taikausko,

paikannimet sekä arkeologiset löydöt tarjoavat.

Vainajainpalvonta on skandinaaveilla

yhteinen muiden germaanilaisten ja yleensä indo-

eurooppalaisten kanssa. Eräs arabialainen mat-

kustaja 900-luvulla kuvailee kuolleen skandinaa-

vilaisen päällikön polttamista laivassaan, johon

oli tuotu osa hänen omaisuuttaan ja elukoitaan

ynnä yksi hänen vaimoistaankin; polttopaikalle

luotiin hautakumpu. Islantilaiset kuvailivat vai-

naja insa asuvan taloa lähellä olevissa kummuissa
ja vuorissa ja veivät näihin sukupyhättöihinsä

uhreja. Siitä johtuu nimitys haugbui = kummun
asukas. Tavallisin vainajan nimitys Islannissa

on alfr. Siellä samoin kuin Skandinaaviassa

pidettiin vainajain liikkumisaikana joulua, josta

syystä niitä myös mainittiin nimellä jölasveinar

= joulumiehet. Ruotsissa julfolket = joulukansa.—
Kotikonnulle haudatuista vainajista tuli jord-

foi ket = maanväki, veteen hukkuneista vatten-

ilfrnr. metsään kuolleista skogselfvor ja vuoreen

kadonneiksi luulluista bergafolket. Siten paikal-

listuneilla vainajilla ajateltiin olevan hallitsi-

jansa, josta samalla tuli paikan haltia : rddande,

rädare, rad 1. ra. Semmoisia olivat jordrddande
= maanhaltia. sjördd - vedenhaltia. kiillrdd t.

bäckisräd = lähteen- t. puronhaltia. skeppsrä = lai-

vanhaltia, skogsrä = metsänhaltia, hergsrddande 1.

hackerä = vuorenhaltia ja uudemmalla ajalla kyrk-

rd = kirkonhaltia. Haltiat esiintyivät sekä mies-

että naispuolisina. Sen mukaan niitä nimitet-

tiinkin: hafsfru = meren emäntä, sjöjungfru =

järven neito, strömkarl - virran mies. källbäeks-

jungfru = lähdepuron neito, skogsfru = metsän-

emäntä, skogsjungfru 1. -nufva = metsänneito. Eri-

koisia paikallistuneiden haltiain nimiä mainit-

takoon asiintomaanhaltian tomterdd 1. pelkästään

tomte = tonttu, vedenhaltian närk = näkki, vuo-

ressa eläjän dvärg = kääpiö, rajanvartian rdgubbe
= rajaukko, virvatulena loistavan lyktgubbe -

lyhtyukko, aarteita vartioivan drake = lohi-

käärme. Viimemainitun kuviteltiin kulkevan täh-

denlentona ja kantavan tavaroita; sille sukua on

voita kantava bjära = para 1. smörkatt = voikissa.

L u o n n o n p a 1 v o n t a a n siirtyessämme koh-

taamme ensin itämailta kulkeutuneen auringon-

palvonnan, jonka tunnemme pronssikauden löy-

döistä (auringonkuva hevosen vetämillä vau-

nuilla) sekä lappalaisten lainaamasta uskonnosta.

Indoeurooppalaisille yhteisiä luoniionjumalia on
skandinaavien Tur. etelägermaaniefi Ziv, kreikka-

laisten Zeus. Mutta epävarmaa on. missä mää-
rin tämä yhteys riippuu yhteisestä perinnöstä.

Tyriä, jolla jo Eddoissa on syrjäytyneen asema,
muistellaan sotajumalana. Tyristä muistuttaa
vielä nimitys tisdag = tiistai, joka vastaa rooma-

laisten Marsin päivää (ransk. mardi) ja on laina-

sanana tullut Saksasta Skandinaaviaan. Hänen
nimensä on myös säilynyt tanskalaisissa ja länsi

norjalaisissa paikannimissä. -- Ruotsalaisissa ja

itänorj alaisissa paikannimissä Tyriä vastaa Ullr,

jota Eddoissa on kuvailtu hiihtäjäksi ja^ jousi-

mieheksi. Hänen asuntopaikkanansa oli Ydalir =

marjakuusilaakso ; marjakuusta pidettiin erityi-

sesti jouseksi kelpaavana puuna. Upsalan temp-
pelin luona kasvava ikivihreä puu oli nähtävästi

marjakuusi: myös Upsalan lähellä olevan maan-
viljelysopiston nimi Uituna viittaa siihen, että

täällä oli aikanaan hänen pyhä puistonsa. —
Upsalan temppelin sisällä palvotut jumalat Thor,

Freyr ja Odin ovat myöhäisempiä. Vanhin niistä

on vasara kädessä kuvattu ukkosenjumala Thor,

joka tuli Skandinaaviaan ennen ajanlaskumme
alkua saksalaisten kelttiläisiltä lainaamana ja

välittämänä. Hänen äitinsä nimi Fjorgyn on

sama kuin liettualaisten ukkosenjumala Perkunoa
ja on tullut idempää. Eurooppaan on ukkosen
palvonta kulkeutunut Vähän-Aasian kautta Baby-
loniasta. Koska ukkonen useimmin iskee tam-

meen, sai se mainitun nimensä tammesta (lat.

quercus), jota muinaisina aikoina on palvottu

ihmisillekin silloin kelvanneiden terhojensa täh-

den. Ukkosjumalalle pyhitetty oli myös pihlaja,

jota niinikään hedelmiensä vuoksi on palvottu;

skandinaavilaisesta pihlajaa merkitsevästä sa-

nasta johtuu Ukon naisen nimitys Rauni suoma-

laisilla. — Myöskin viljavuuden edustajat ovat

Babyloniasta vaeltaneet. V. 204 e. Kr. tuotiin

maaemon palvonta Vähästä-Aasiasta Roomaan, ja

ensimäisellä vuosis. j. Kr. tapaamme Elben poh-

joispuolella asuvilla heimoilla Nerthus jumalat-

taren, jota nautojen vetämissä vaunuissa kulje-

tettiin ympäri ja lopuksi kylvetettiin. Nerthuk-

sesta johtuu skandinaavilaisten miespuolinen

vaunujumala Njordr, joka oli toisen viljavuuden

edustajan Freyr jumalan isä, alkuansa siis äiti.

Freyn palvonta on Tanskan kautta kulkeutunut

Ruotsiin ja sieltä Norjaan ynnä Islantiin. Niin-

ikään Freytä, joka etupäässä oli svealaisten

jumala (blötguo* Svia), kuljetettiin vaunuissa.

Samoin kuin Nerthusta miespuolinen, saattoi

naispuolinen pappi Freyn kuvaa ympäri maita.

Upsalan temppelissä oli Freyn kuvalla tunnus-

merkkinä suuri siittimenkuva. Njordin puolisona

mainitaan suksilla hiihtävä ja jousella ampuva
8ka<ti, joka alkuaan on ollut miespuolinen Ullin

kaltainen jumala. Freyn (= herran) puolisona

esiintyy hänen naispuolinen toisintonimensä

Freya {= rouva). Molemmat avioliitot esitetään

sisarusten välisiksi, mikä johtunee alkuperäisestä

maaemon ja hänen poikansa aviolliseksi kuvitel-

lusta suhteesta. - Viimeisenä saapui Skandinaa-

viaan Ö(tinn, jolla Upsalan temppelissä oli keihäs
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tunnusmerkkinään. Lähtien Rein-virran alajuok-

sulta, missä roomalaiskelttiläinen vaikutus oli

tuntuvin, tämä jumaluusolento tuli saksilaisten

(fraocagod) ja tanskalaisten keskuudessa sekä Etelä-

Ruotsissa Göötanmaalla (Gautatyr) palvotuksi.

Pohjoisempana Ruotsissa ja Norjassa ei Odinin
ynnä n. s. aasain palvonta saanut voitetuksi

vaneiksi nimitettyjen Njordin ja Freyn palvon-

taa. Skandinaaviaan saapuessaan Odin toi muka-
naan ja sai siellä lisää kristillisen ylijumalan
piirteitä (ks. Odin). Myös Odinin puoliso Frigg
(= rouva), joka hänen kerallaan saapui Skandi-
naaviaan, on Neitsyt Mariasta saanut vaikutusta.

Kristillinen on myös Odiniin liittyvä mielikuva
Valkallasta. johon taisteluissa kaatuneet pääsi-

vät ikuista iloa nauttimaan, kotona kuolleiden

jäädessä entiseen, kaikille yhteiseen Heliin

(= Manalaan), mikä sittemmin sai samannimisen
persoonallisen haltiansa.

Runollisista jumaluusolennoista, joiden palvon-
nasta ei ole mitään todisteita, Balder = herra,

kuten mainittu, ei ole muu kuin Kristuksen jäl-

jennös; hänen surmaajansa sokea Ho<fr (- tais-

telu) on keskiajalla sokeaksi kuvailtu sotamies,

joka pisti Kristusta keihäällä kylkeen. Aasain
asunnon vartia lleimdallr (= yli maailman lois-

tava), jolle omistetaan miekka sekä torvi, millä

hän ilmoittaa maailman tuhon tulon, muistuttaa
sekä sitä enkeliä, joka vartioi paratiisia miekka
kädessä, että niitä enkelejä, jotka viimeisellä tuo-

miolla puhaltavat pasuunaa. Runouden edustaja

Bragi ei ole muuta kuin vanhin tunnettu isl.

runoilija jumalaksi korotettuna, ja hänen puoli-

sonsa Idunn (= uudistus) on pelkän runollisen

mielikuvituksen muodostama.
Pahuuden edustaja Eddoissa on Loki

(ks. t.) jumala, kristillisen paholaisen mukaan
muodostettu alkuperä isemmästä tulenjumalasta,

lommoisena hänet kansanusko Skandinaaviassa
on säilyttänyt. Hyvän ja pahan vastakohtaisuus

on Iraanista kulkeutunut, juutalaisuuden ja kris-

tinuskon välittämä käsite.

[J. Grimm, ..Die deutsche Mythologie" (1835);
H. Petersen, ,,Om Nordboernas gudedyrkelse og
gudetro i hedenold" (1876) ; S. Bugge, „Studier
over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprin-
delse" (1881-89): E. H. Meyer, „Völuspa" (1889),

sama, „Die Eddische Kosmogonie'' (1891), sama,
..Germanische Mythologie" (1891), sama, ,,Mytho-
logie der Germanen" (1903) ; W. Golther, ,,IIand-

buch der germanischen Mythologie" (1895), sama,
..Peligion und Mythus der Germanen" (1909);
E. Mogk, ..Germanische Mythologie" (1898

;

Sammlung Göschen 1906); R. M. Meyer, ,,Altger-

manische Religionsgeschichte" (1910; Kaarle
Krohnin arvostelema Göttingische gelehrte An-
zeigen'issa 1912, n :o 4); K. Helm, „Altgerma-
nische Religionsgeschichte" I (1913); A. Olrik.

„Om Ragnarok" ("1902 ja 1914) ; M. Olsen. „He-
denske kultminder i norske stednavne" I (1915).]

K. A".

Skandinaavilainen mytologia ks. S k a n d i-

n a a vian muinaisusk o n t o.

Skandinaavilainen rahasopimus, Ruotsin.
Norjan ja Tanskan välinen sopimus yhteisestä
kultaan perustuvasta rahajärjestelmästä; sen te-

kivät ensin keskenään Tanska ja Ruotsi 27 p.

tcukok. 1873: lisäsopimuksella 16 p. lokak. 1875 sen
määräykset ulotettiin myöskin Norjaan. ,/. F.

Skandinaavilaiset kielet on yhteisnimitys
niille germ. kielille, joita puhutaan ja on puhuttu
Skandinaaviassa ja niissä Skandinaavian ulko-
puolella olevissa seuduissa, jotka sieltä ovat saa-

neet asukkaansa. Näiden kielten alue käsittää
nykyään: Ruotsin (paitsi pohjoisimpia osia),

osia Suomen etelä- ja länsirannikosta ja saaris-

tosta sekä Ahvenanmaan, pienen osan Viron
rannikosta sekä osia Viron ja Liivinmaan saa-

ristosta ynnä Gammelsvenskbyn kylän Etelä-
Venäjällä, Norjan (paitsi pohjoisia osia). Tans-
kan ynnä Islannin ja pienen osan Grönlantia, Sles-

vigin pohjoisen osan sekä useita skand. uudis-
asutuksia Ameriikassa ja Austraaliassakin.
Germaanien ikää Skandinaaviassa ei voida var-
muudella määrätä, mutta mahdollista on, että hei-

dän esi-isiään siellä on asunut jo n. s. nuoremman
kivikauden alusta (n. 5 :nnestä vuosituhannesta
e. Kr.). S:n k:n kehitysmuodosta e. Kr. ei ole

olemassa minkäänlaisia muistomerkkejä, mutta
siitä suurissa piirteissä yhdenlaisesta kielestä, jota
skand. kielialueella puhuttiin kristillisen ajan-
laskun ensi vuosisadoilla aina viikinkiaikaan
saakka, n. s. skandinaavilaisesta alku-
kielestä, saamme jo verrattain täydellisen

käsityksen. Vanhin lähde tämän kielimuodon
tuntemiseksi ovat lukuisat suomen ja lapin kie-

lissä säilyneet lainasanat, joista vanhimmat ovat
näihin kieliin tulleet jo ajanlaskumme ensimäi-
sinä vuosisatoina (ehkäpä jo vähän aikaisemmin-
kin). Ne ovat enimmäkseen n. s. sivistyssanoja,

ja kielihistoriallisen merkityksensä ohella ne sen

kautta luovat valoa suomalaisten tämänaikuisiin
sivistysoloihin. Sangen vaillinaisen kuvan skand.
alkukielen luonteesta antavat kuitenkin nämä
lainasanat. Paljon tärkeämpi lähde siinä suh-

teessa on tämän ajan riimukirjoituksissa (ks. t.).

Jo ajanlaskumme ensimäisinä vuosisatoina oli

näet tämä kirjoitus tullut skandinaaveille tunne-

tuksi, ja kyseessä olevan kielimuodon aikuisia

riimupiirroksia on löydetty noin satakunta,

joista kuitenkin vain toinen puoli kielellisessä

suhteessa on tärkeä. Nämäkin ovat hyvin lyhyitä ;

pisin on Tunen hautakiven piirros (Norjassa),

joka sisältää 16 sanaa. Ne antavat kuitenkin
skand. alkukielen luonteesta verrattain selvän

kuvan. Tämä kieli osoittaa useita yhtäläisyyksiä

gootin kielen kanssa, minkätähden näitä kie

liä ennen nimitettiin .,itägermaanilaisiksi" ero-

tukseksi muista germ. kielistä, n. s. ,,länsi-

germaanilaisista". Kuitenkin ovat eroavaisuudet

skand. alkukielen ja gootin kielen välillä paljoa

suuremmat kuin yhtäläisyydet. Jo viikinkiajan

alussa (800-luvun alkupuolella) ovat skand. alku-

kielessä jo aikaisemmin riimupiirroksissa esiin-

tyvät murteelliset eroavaisuudet käyneet niin

suuriksi, että syystä voidaan puhua ainakin kah-

desta skand. kielestä: tanskan-ruotsin kielestä

ja norjan kielestä. Kuitenkin olivat yhtäläisyy-

det vielä siksi kouraantuntuvia. että skandinaa-

vilaiset itse nimittivät kieltänsä yhteisellä nimi-

tyksellä donsk tunga (s. o. tanskan kieli). Vii-

kinkiajan kuluessa kielen kehitys käy nopeasti,

joten V:n 1000 paikoilla jo on olemassa neljä skand.

kieltä: norjan, islannin, tanskan ja ruotsinkieli.

Kuitenkin on vielä kauan suuria yhtäläisyyksiä

huomattavissa toiselta puolen norjan ja islannin

kielessä (n. s. länsiskand. kielissä) sekä toiselta

puolen tanskan ja ruotsin kielessä (itäskand. kie-
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Iissä). Edelliset pysyvät yleensä vanhemmalla

kannalla, jonkatähden niitä uudempana aikana

kauan on pidetty skand. alkukielenä ja nimitetty

muinaisskand. kieleksi (fornnordiska

spräket). Eri skand. kielistä ks. Islannin
kieli ja kirjallisuus, Norjan kieli
ja kirjallisuus, Ruotsin kieli ja

kirjallisuus. Tanskan kieli ja kir-

jallis u u s. [A. Noreen, „Apergu de 1'histoire

de la science linguistique" (1883), sama, „De nor-

diska spräken" (2:nen pain. 1903), sama, „Värt

spräk" I (1903-07), sama, „Geschichte der nor-

diselien Sprachen" (3:s pain. 1913), sama, „Scan-

dinavian languages" (Encyclopedia Britanni-

cassa).] R- S.

Skandinaavinen allianssilähetys ks. F r a n-

s o n. F.

Skandinavismi. Tätä nimitystä käytetään eri-

tyisesti siitä 19:nnellä vuosis. etupäässä akatee-

misista piireistä lähteneestä riennosta, jonka pää-

määränä oli läheisen valtiollisen ja sivistykselli-

sen yhteyden aikaansaaminen Ruotsin, Norjan ja

Tanskan kesken. Vanhemmalla s :11a, joka esiin-

tyi 18:nnen vuosis. lopulla, oli melkein yksin-

omaan kirjallinen luonne. Se sai aikaan kaksi

yhteistä aikakauskirjaa, jotka eivät kuitenkaan

pysyneet kauan hengissä. Myöskin 19:nnen vuo-

sis. s. sai alkunsa kirjallisista piireistä. Voi-

makkaimman ilmaisunsa tämä liike sai yhteisissä

ylioppilaskokouksissa, varsinkin Upsalassa 1843

ja Kööpenhaminassa 1845 pidetyissä, joissa pu-

huttiin paljon Skandinaavian maiden valtiollises-

takin yhteenliittymisestä, joten s. pian sai

valtiollisenkin värityksen. Kun Tanska 1848

Slesvig-Holsteinin kysymyksen johdosta joutui

sotaan Preussin kanssa, puhkesi Ruotsissa ja Nor-

jassa esiin voimakas skandinaavilainen mieliala.

Joukko vapaaehtoisia lähti auttamaan Tanskaa,

ja hallituksetkin, jotka alkuansa olivat vieroneet

s:ia, lähestyivät toisiaan. Ruotsi-Norja kannatti

Tanskaa diplomaattisesti, ruotsalaisia ja norja-

laisia sotajoukkoja vietiin Fyn saarelle, ja v:n
1849-50 aselevon aikana ne miehittivät Pohjois-

Slesvigin. 1850-luvulla toivottiin, että Tanskan
ja Ruotsin kesken voitaisiin saada aikaan lähei-

nen valtiollinen liitto. Siitä ei kuitenkaan tullut

mitään, ja kun Ruotsin hallitus v:n 1864 sodassa

jätti Tanskan oman onnensa nojaan, sai valtiol-

linen s. kuoliniskun. Mutta sen sijaan syntyi

vähitellen käytännöllisiä päämääriä silmällä pi-

tävä uusskandinavismi, joka ilmenee 1) pyrkimyk-

senä saada aikaan samanlaisia lakeja eri aloilla;

sen tuloksia ovat m. m. skandinaavilainen raha-

sopimus, samankaltaiset vekseli- ja merilait y. m.

;

2) diplomaattisena yhteistoimintana kansainväli-

sissä konferensseissa ; 3) yhteisten ammatti-

kokousten toimeenpanemisessa; on pidetty yhtei-

siä pohjoismaisia työväenkokouksia, merenkulku-,

kauppa-, teollisuuskokouksia, yhteisiä Lakimies-,

luonnontieteilijäin, filologien y. m. kokouksia.

Sitäpaitsi on perustettu joukko yhteisiä aika-

kauskirjoja. [Clausen, ,,Skandinavisme".] J. F.

Skandiumi, harvinainen, aluminimnirvhmään
kuuluva kem. alkuaine. Kem. merkki Se. At.-p.

44,i. Esiintyy kivennäisissä, eukseniitissa ja

gadoliniilissa. S:n suolat ovat aluminiumsuolo-

jen tapaisia ja maistuvat makean jumoavilta.

Skansen ks. Tukholma ja Ulkomuseo.
Skanssi ks. K a n s s i.

Skanör ja Falsterbo [-nor -bu], kaksi kunnal-

lisesti yhteenkuuluvaa kaupunkia Etelä-Ruotsissa.

Malmöhusin läänissä. Skänen lounaisosasta län-

teenpäin Itämereen pistävällä, lentohiekkakinos-

ten peittämällä kapealla niemellä, S. niemen poh-

jois-, F. sen etelärannalla 2 V2 km päässä toisis-

taan ; edellisessä on 653, jälkimäisessä 383 as.

(1911). — Suuruudenajan muistoja keskiaikainen

kirkko ja Falsterbohusin linnan rauniot. Asuk-

kaat harjoittavat etupäässä merenkulkua ja luol

sintointa, myös kalastusta. — Niemen uloim-

massa kärjessä on majakka, ja niemestä 8 km ulos-

päin jatkuvan matalikon (Falsterbo ref) päässä

on majakkalaiva luotsiasemineen. — Skanör
mainitaan jo 879 tärkeänä kauppakaupunkina,

ja 1100-luvulla molemmat kaupungit olivat Itä-

meren sillinkalastuksen pääpaikkoja. Vielä 1400

luvun alkupuolella kokoontui sinne kalastuskau-

deksi 7,500 kalastaja-alusta (37,500 miestä) kai-

kista lähimaista, jopa Hollannista asti. Kau-
pungeissa käytyä vilkasta kauppaa vallitsivat

hansalaiset. Useilla kansallisuuksilla oli omat
kirkkonsa, kappelinsa ja luostarinsa. Jo 1400-

luvun jälkipuoliskolla sillinsaalis alkoi vähetä.

Sen mukana hävisi kaupunkien merkitys. Lento-

hiekka (joka sittemmin on istutuksilla sidottu)

lisäsi kaupunkien rappiota. — Viime aikoina

kaupunkeihin on alkanut suuntautua kylpyvie-

ras- ja matkailijavirta. (E. E. K.)

Skapoliitti, väritön tai harmaa, tetragonisesti

kiteytyvä kivennäinen. Säin kuuluu useita kes-

kenään isomorfisia yhdistyksiä, joista tärkeim-

mät ovat marialiitti (NaCl. 3NaAlSi3 8 )
ja

m e i o n i i 1 1 i (CaC03 . 3CaAl 2Si 2 8 ) . Viimemai-

nitun aineen kokoomuksesta on kauan oltu ereh-

dyksissä ja luultu, että siinä CaCOs:n asemasta

olisi CaO. Äskettäin suom. mineralogi Borgström
sai selville aineen todellisen kokoomuksen. Nämä
kaksi ainetta ovat tavallisissa s :eissa isomorfi-

sina seoksina. S. on hyvin yleistä kalkkikiven

ja silikaattivuorilajien kontakteissa. S. on, vuori

-

suolaa y. m. suolamineraaleja lukuunottamatta,

ainoa yleinen vuorilajikivennäinen, joka sisältää

klooria. Suomessa on monta hyvin tunnettua s :n

löytöpaikkaa, joissa tämä mineraali esiintyy kau-

niisti kiteytyneenä, kuten Laurinkari Turun
lähellä, Paraisten kalkkilouhokset ja Puusun-

saari Laatokan pohjoisosassa. P. E.

Skara [skä-], kaupunki Etelä-Ruotsissa, Länsi-

Göötanmaalla, yksitoikkoisella, viljavalla tasan-

golla neljän radan risteyksessä; 5,719 as. (1911).

— Säännöttömästi rakennettu. Tuomiokirkko

(rak. 1151, palanut 1719, uusittu 1886-94), aika-

naan Ruotsin kaunein, raatihuone, yleisen oppi-

koulun rakennus, kirjastotalo y. m. Sivistys- ja

oppilaitoksia: yleinen oppikoulu, opettajatarsemi-

naari, tyttökoulu. S:n hiippakunnan (kä

-

sittää Skaraborgin läänin, osia Älfsborgin ja

Jönköpingin lääneistä, ennen paljon enemmän)
piispan asunto. Taloudellinen merkitys vähäinen;

harjoitetaan maataloutta, jonkun verran kaup-

paa. — S. oli jo pakanuudenajalla Länsi-Göö-

tanmaan tärkein paikka. Saavutti vielä suu-

remman merkityksen kristinuskon maahan tul-

tua, jolloin S. kohosi maakuntansa kristillisen

viljelyn keskukseksi. Siellä pidettiin useita tär-

keitä kokouksia; kuningas asusti usein S:n
eteläpuolella olevassa Gälaqvistin linnassa, jaGö-

talan kuninkaankartanossa oli maakunnan iki-



1473 Skaraborgin järjestelmä—Skerpentiini 1474

vanha käräjäpaikka. S:u suojaksi rakennettu

Skaraborgin linna on sittemmin kokonaan hä-

vinnyt. Uskonpuhdistus tuotti kaupungille tu-

hon; sen luostarit (dominikaanien luostari, per.

1234, ja fransiskaanien luostari, main. ensi ker-

ran 1259) lakkautettiin ja kirkkojen rikkaudet

ryöstettiin. Lisäksi vihollinen ja tulipalot usein

hävittivät kaupunkia. (E. E. K.)

Skaraborgin järjestelmä ks. K a r j a n ä y t-

t e 1 y.

Skaraborgs Iän [skärabo'rjs Ien], lääni Etelä-

Ruotsissa, Länsi-Göötanmaan pohjoisosassa, Ve-

nernin ja Vetternin välissä; 8,480 km2
, 241,129

as. (1915), 30 km 2 :llä (Ruotsin taajimmin asut-

tuja läänejä; asukasmäärä alenemassa ISTO-lu-

vulta alkaen). — Läänissä on laajoja, viljavia ta-

sankoseutuja; pohjoisessa metsiä. V. 1911 pinta-

alasta 42,7% oli peltoa ja muuta viljeltyä maata,
3,5'% niittyä, 38,i% metsää. Maanviljelys tuottaa

(keskimäärin vuosittain 1901-10) kauraa 123,900

ton. (11,8% koko Ruotsin kaurasadosta, enem-
män kuin mikään muu läiini), ruista 51,700 ton.

(niinikään enemmän kuin mikään muu lääni),

vehnää 8,200 ton., ohraa, sekaviljaa, herneitä ja

papuja (kaikkiaan yllämainittuja 196,300 ton. 1.

8,2% koko Ruotsin satomäärästä, enemmän vain
Malmöhusin läänissä) ; lisäksi perunoita 68,400

ton., rehunauriita 87,700 ton. ja valkojuurikkaita
4,600 ton. Maanviljelyksen tuotteita riittää myö-
täväksi. Karjanhoito korkealle kehittynyt. Karjan
lukumäärää asukasmäärään verrattaessa S. 1. on
Ruotsin etevimpiä läänejä (vain Hallandin ja

Kristianstadin läänit sen veroisia) ; 1911 oli nauta-

karjaa 204,940 kpl., hevosia 44,453 kpl., lampaita
ja vuohia 48,493 kpl. sekä sikoja 67,452 kpl. Poh-
joisessa metsätaloudella on suuri merkitys. Teol-

lisuudella on pieni merkitys; 1911 oli kaiken-

laisia teollisuuslaitoksia 800, niissä 9,231 työ-

miestä ja niiden valmistusarvo 65,9 milj. mk.
Mainittavia teollisuudenhaaroja: saha-, kivi-,

villa- ja koneteollisuus. — Rautateitä 702 km
(1909). Kauppalaivasto vähäpätöinen. S. l:n

kautta kulkee Göötan-kanava. — Läänissä on 6

kaupunkia (Mariestad, pääkaupunki, Skara, piis-

panistuin, Sköfde, Lidköping, Falköping ja Hjo).

joissa asuu 15,4% läänin asukkaista. Vetternin
rannalla on Karlsborgin linnoitus. Kirkollisesti

lääni kuuluu kokonaan Skaran hiippakuntaan.
— S. 1. lähettää valtiopäivien ensimaiseen ka-

mariin 7 ja toiseen kamariin 10 edustajaa.

E. E. K.
Skatoli, /7-m e t y 1 i n d o 1 i, ihmisen ulostuk-

sissa esiintyvä hyvin pahalta haiseva aine. Sitä

muodostuu munanvalkuaisaineiden mädätessä tai

kun niitä sulatetaan lipeän kanssa. Värittömiä,
95°:ssa sulavia kiteitä. S. S.

Skatudden ks. Katajanokka.
Skavronskij, A. ks. Danilevskij, G. P.

Skeat/sMi/, Walter William (1835-1912).

engl. kielimies, Cambridgen yliopiston prof.

v :sta 1878, perusti 1864 oppineen seuran ,.Early

English text society", jonka toimittamassa sar-

jassa hän julkaisi joukon muinais- ja keski-

engl. tekstejä. Hänen suurin tekstikriitillinen

työnsä on 6-osainen Chaucer-painos arvokkaine
selityksineen (1894). S;n huomattavimpia julkai-

suja on myös laaja etymologinen sanakirja
,,Etymological dictionary of the english language''

(1882, 2:nen pain. 1884), josta ilmestyi sup-

47. VIII. Painettu -,7
/B 16.

peampi laitos „Concise etymological dictionary

of the english language" (1888; myöhemmin useita

painoksia). S :n etymologisen tutkimuksen tulok-

sia on vielä 2-niteinen „Principles of english

etymology" (1891, 2:nen pain. 1892). H. S-hti.

Skedevi ks. S k ö f d e.

Skeema (kreik. skhema = olento, ulkonäkö),
kaava, malli.

Skeletti (kreik. skeletos = kuivettunut), selkä-

rankaisruumiin luusto (t. rustosto), laajemmassa
merkityksessä yleensä eläinten tukimuodostukset,
siis myös selkärangattomien monenlaiset sisäiset

t. ulkopuoliset rangot t. kuoret y. m.
Skelge, Lucia Olavintytär ks. Djekn,

Henrik Klaunpoika.
Skelleften-joki [sei-] (ruots. Skellefteä, myös

Skellej teälf) ,
joki Pohjois-Ruotsissa, alkaa ikis-

jauren järvestä lähellä Norjan rajaa, 746 m yi.

merenp., virtaa kaakkoista pääsuuntaa, matkalla
muodostaen Ilornavanin, Uddjaurin ja Storava-
nin isot järvet, laskee Skellefteän kaupungin koh-
dalla Pohjanlahteen; 400 km, vesialue 16,000 km2

.

Kulkukelpoinen vain mainittujen järvien taipa-

leella ja suupuoleltaan. Suurin lisäjoki Malan
(150 km pitkä), oik. Ylä- ja keskijuoksun tie-

noot tunturi- ja metsämaisemia, alajuoksulla vil-

jelysseutuja.

Skellefteä [sclle'fteö] (myös Skellefte), kau-
punki Pohjois-Ruotsissa, Västerbottenin läänissä,

Skelleften-joen vas. rannalla 10 km sen laskusta

Pohjanlahteen, rautatien varrella; 1,524 as.

(1911). — Kirkko Norrlannin suurin. Sahoja.

Harjoitetaan puutavarakauppaa. Jokea myöten
S:hon asti pääsevät vain pienet alukset, joten

laivaliikenne käy Ursvikenin ulkosataman kautta.

V. 1911 ulkomaisessa liikenteessä selvitettiin

170,366 rek.-ton. netto. — Per. 1845.

Skelskor [-or], kaupunki Tanskassa, Lounais-

Sjaallandilla, Soron amtissa, S:n-vuonon peru-

kassa, radan päätekohdassa; 2,581 as. (1911). —
St. Nicolaus-kirkko (alkuaan 1200-luvulta), raati-

huone ; muutamia oppilaitoksia. Elinkeinot : maa-
talous, kauppa, merenkulku ja kalastus; sekalai-

nen teollisuus. -— Vanha, keskiajalla melkoisen

tärkeä kaupunki.
Skemaattinen (ks. Skeema), kaavamainen.
Skematismi (ks. Skeema), kaavamaisuus.
Skeninge ks. Skänninge.
Skeppare, Erik ks. Schepperus.
Skepsis (kieik. skepsis), epäilys, epäileväisyys;

skeptikko, epäilijä ; skeptillinen, epäi-

leväinen, epäilykseen taipuvainen.

Skeptisismi (ks. Skepsis), on se filosofinen

oppi, jonka mukaan ihminen ei voi saavuttaa

varmaa tietoa. Jo muinaiskreik. filosofiassa tätä

oppia esitettiin sangen jyrkästi, sitä yritettiin

näyttää toteen monilla perustoilla ja muodostui

filosofisia oppisuuntia, jotka sitä kannattivat

(ks. P y r r h o n, Akatemia, S e x t u s Empi-
ricus). Uuden ajan filosofiassa s: n kannatta-

jat eivät ole muodostaneet mitään yhtenäistä

oppikuntaa, mutta esim. Montaigne, Bayle ja

Htmie (ks. n.) ovat edustaneet s:iä tahi sitä

lähenevää kantaa; ks. myös Agnostisismi.
[R. Richter, ,,T)er Skeptizismus in der Philo-

sophie" (2 os., 1904-OS).] A. Or.

Skemevitsy ks. Skierne\vice.
Skerpentiini, eräänlainen 1400- ja 1500-luvuilla

käytännössä ollut takaaladattava lykki.
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Skevik [sevik] ks. Ericksson.
Skheria [-i'ä] 1. S k h e r i e ,[-i'e], kreik.

tarustossa Pliaieekien (ks. t.) saari. S:aa näkyy
alkuaan kuvaillun ,.autuaitten saarten" kaltai-

seksi tarunomaiseksi paikaksi. Muutamat Odys-

seiassa olevan kuvauksen piirteet antoivat jo

vanhalla ajalla aihetta siihen käsitykseen, että

S :11a oli tarkoitettu Kerkyraa (nyk. Korfu).
0. E. T.

Skholion (kreik., < skhoH? = luento) ,
pikku-

tieto; filologisena terminä s :11a tarkoitetaan
antiikkisissa käsikirjoituksissa olevia, tekstin

sanamuotoon tai selitykseen kohdistuvia reuna-

muistutuksia. Mikäli nämä ovat johdetut kadun
neista arvokkaista lähteistä, saattaa niiden tie-

teellinen merkitys olla hyvinkin suuri. Aikojen
kuluessa niitä on mielin määrin supistettu,

lisäilty ja sekoitettu; välistä niistä on säilynyt

useita laajempia tai suppeampia toisintoja;

yleensä ne ovat vasta bysanttilaisella ajalla

vakiintuneet siihen muotoon, jossa ne esiintyvät

käsikirjoituksissa. Arvokkaimmat kreik. s:t

perustuvat aleksandrialaisten tutkijain teoksiin:

sellaisia ovat esim. Codex Venetus A:ssa olevat

Uiadin s :t. jotka ovat suureksi osaksi (välil-

lisiä) poimintoja Aristarkhoksen teoksista; sa-

moin myös useat Pindarokseen, traagikkoikin,

Aristophaneeseen y. m. kohdistuvat s:t. — Lati-

nalaisia s:eja mainittakoon esim. Donatuksen s :t

lerentiukseen ja Serviuksen Vergiliukseen.

O. E. T.

Skibotn [sl-J, kylä Jyykeänvuonon (Lyngs-
fjordin 1. Lyngenfjordin) itärannikolla Ruijassa,

Lyngenin pitäjässä Tromsan läänissä. Posti- ja

-älikulennätinasema; höyry laiva in pysähdyspaikka.
Huomattavat markkinat kolmasti vuodessa

(22 p. tammik., 16 p. maalisk. ja 12 p. marrask.).

Runsaasti suomalaisasutusta. — S:sta vie uusi

maantie Enontekiöön (Kilpisjärvelle) suurenmoi-
sen luonnonihanien seutujen kautta. L. H-nen.

Skibotten ks. S k i b o t n.

Skien [H-], kaupunki Etelä-Norjassa, Brats-

bergin amtissa rautatien päätekohdassa, S. -joen

pohjoisrannalla, siinä kohdassa, jossa joki läh-

tee Norsjon-järvestä itäänpäin pistävästä Hjel-

levandet nimisestä kapeasta lahdesta, sekäHjelle-

vandetin ja S.-joen välissä olevilla saarilla;

12,326 as. (1913). — Uudenaikaisesti rakennettu
viimeisen suuren palon jälkeen 1886; komea
kirkko (1890-94), raatihuone, pankki- ja hotelli-

rakennuksia. Useita oppi- ja sivistyslaitoksia.

Harjoitetaan huomattavaa paperi- y. m. teolli-

suutta (tehtaita 46, työväestö 2,139 henkeä ; 1909)
;

käyttövoimaa saadaan koskista. Kanavoitua S.-

jokea myöten merialukset pääsevät Säin asti ja

pienemmät alukset sivuuttavat sen luona olevat

kosket suluissa. S :n kauppalaivastossa on 27

alusta, yht. 16,607 rek.-ton. netto, josta höyry-
aluksia 12, yht. 4,954 rek.-ton. Ulkomailta tuonti

1911 oli arvoltaan 18, ,-. milj., ulkomaille vienti

12,6 milj. mk. — S. syntyi joessa olevalle saa-

relle 1100-luvulla perustetun nunnaluostarin tie-

noille, sai kaupunginoikeudet 1346, harjoitti 1500

luvulta alkaen sahateollisuutta ja puutavarain
vientiä, mutta vasta 1850- ja 1860-luvuilla suori-

tetut S. -joen koskien perkaukset, jotka avasi-

vat tien suoraan mereen, tekivät mahdolliseksi
sen voimakkaan kehityksen, joka varsinkin tällä

vuosis. on ollut niin huomattava ja joka liittyy

S:n takamaissa syntyneeseen suurenmoiseen teol-

lisuuteen (vrt. R jukan, Notodden).
E. E. K.

Skienin vesistö [sl-] (norj. Skiensvasdraget).
Etelä-Norjassa, Telemarkenissa. keskusjärvenä
Norsjo (60 km2

, 76 m yi. merenp.), laskujokena

8 km pitkä Skien-joki, vesialue 10,450 km2
.

Norsjohön laskee pohjoisesta käsin Hitterdalin

vesistö (Tinnsjo). lännestä Seljordin ja Bandak-
Kviteseidin vesistöt. Järjestelyillä on S. v:ssä
saatu 400,000 hevosv., josta jo melkoinen määrä
on käytännössä (vrt. Notodden, R jukan,
Skien). Perkauksilla ja kanavoimisiöillä S. v.

on .saatu kuljettavaksi Daleniin (Bandak-järven
länsipäässä) asti lännessä ja Notoddeniin (Hit-

terdalsvandetin pohjoispäässä) asti pohjoisessa.

Merialukset pääsevät Skienin kaupunkiin asti.

- Vesistöä myöten uitettiin 1901-10 vuosittain

keskimäärin 160,350 tolttia tukkeja, (E: E. K.)

Skierniewice [skjernjevi'tse], kaupunki Puo-
lassa, Varsovan kuvernementissa, Skiernievvka-

joen ja Varsovan-Wienin rautatien varrella, 6ö
km Varsovasta lounaiseen; 11,532 as. (1910), puo-

leksi puolalaisia, puoleksi juutalaisia. — Gnese-
nin arkkipiispan (jonka asuntona S. ennen oli)

rakentama suurenmoinen linna laajoine puistoi-

neen; sairaala. Sekalaista teollisuutta. —
- S:ssä

oli jonkun aikaa yliopisto. Venäjän, Saksan ja

Itävallan keisarit kohtasivat toisensa S:n lin-

nassa 1884. Suurvaltain sodan aikana saksalai-

set von Hindenburgin johdolla helmikuun alku-

päivinä 1915 S:n tienoilla tekivät ensimäisen,

epäonnistuneen murtautumisyrityksen Varsovaa
kohden.
Skietsemjoki (lap. frkictsetujnhka), Tenojoen

latvahaaroja, alkaa Peltotunturilta, juoksee kos-

kisena ja usein syvään rotkoon ahtautuneena
pohjoista ja koillista kohti, yhtyen Kaatsasvaa-
ran luoteispuolella Inarijokeen. S :sta on viime
aikoina ryhdytty huuhtomaan kultaa. — S. toi-

mii n. 35 km matkalla Suomen ja Norjan väli-

senä rajana. L. H-nen.
Skiftet ks. Kihti.
Skinkkisisilisko (Scincus officinalis), Brevi-

linguia-vyhmäsirx sisiliskojen joukossa kuuluva, n.

15 em pitkä, lyhytjalkainen ja lyhytpyrstöinen.

paksuhkoruumiinen sisilisko. Väri selkäpuolelta

harmahtava mustansinisin levein poikkijuovin.

S. asustaa Pohjois-Afrikan erämaa-alueilla, käyt

tää ravinnokseen hyönteisiä y. m. ja voi monien
muiden erämaan eläinten tavoin ahdistettaessa

silmänräpäyksessä kaivautua hiekkaan. /. Y-s.

Skinnarvikin lasitehdas fsinnarvlk-J (S k i n

narvik glasbruk) on Kemiön saaren länsi-

rannalla, Tolfsnäsin selän eteläpuolella (erin-

omainen satama), Dragsfjärdin kappelissa Skin-

narvikin kartanolta (ratsutila. alustiloineen

1 i

l3 manttaalia, n. 1,500 ha) vuokratulla maalla.

Sen perustivat 1875 johtaja Robert Stenroth.

maanviljelysneuvos Wolmar af Heurlin ja insinööri

John Öström. Osakepääoma aluksi 150.000 mk.,

sittemmin korotettu 300.000 mk:aan. Tehtaassa
valmistettiin aluksi yksinomaan pulloja, mutta
ka nnattamattomuuden takia pulloteollisuudr-i a

1878 kokonaan luovuttiin ja ruvettiin valmista-

maan yksinomaan ikkunalasia (nyk. 3 lasiuunia).

Tulipalo hävittänyt laitosta kolmasti, viimeksi

1908. V. 1906 perustettiin polttoturvetelulas (tuo-

tanto vuosittain n. 3.000 ton.), josta saadaan,
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melkein koko laitoksen polttoainetarve. Sähkö-

voima otettiin käytäntöön 1909. Lasitehtaan val-

mistusarvo vuosittain yli 500,000 mk. (myödään
Suomeen ja Venäjälle), työväestö 92 henkeä
(1914); vapaa asunto ja lämpö, sairaskassa,

ylempi ja alempi kansakoulu, kirjasto. E. E. K.

Skioptikoni (kreik. slcia' = varjo, ja optiko's =.

näköopillinen), läpinäkyvien esineiden suuren-

nettujen, valkoiselle varjostimelle projisioitavien

kuvien esittämiseksi suunniteltu koje; laterna

(S.H.) Kuva 1.

magican parannettu laite. Parannusta on saatu

aikaan sekä valaistuslaitosta että projektsioni-

linssien järjestelmää kehittämällä. Siten käyte-

tään s:ssa laterna magican yksinkertaisen öljy-

lampun sijasta voimakkaampia valolähteitä ku-

ten esim. sähkökaari- tai Nernstin lampun liekkiä

i L, kuva 1; Duboseq'in lyhdyn läpileikkaus). Sen
takana oleva kovero kuvastin SS', n. s. reflek-
tori, heijastaa valoa ja suuntaa sen k o n d e n-

soriksi sanottua linssiyhdistelmää CC'DD'EE'
vastaan. Sen läpi kulkenut, heikosti yhteenlän-

keävä sädekimppu kohtaa läpinäkyvän kuvalevyn
AA', jommoisena mieluimmin käytetään valo-

kuvausdiapositiivia. Siitä ruuvilla edestakaisin

siirrettävissä oleva projektsioniobjek-
t i i v i-yhdistelmä MM'NN' luo suurennetun ku-

van varjostimelle, jos kuvalevy asetetaan jonkun
verran objektiivin polttopisteen ulkopuolelle. Luen-
noitsijat kuvastavat usein s :11a sellaisiakin esi-

neitä kuin läpikuultavia kasvien osia, ohuiksi

(S.H.) Kuva 2.

hiottuja kivennäislevyjä y. m. esitelmöidessään
monilukuiselle kuulijakunnalle. Jos tahdotaan
kuvastaa esinettä moninkertaisesti suurennet-
tuna, käytetään mikroskooppia projektsioiiiobjek-

tiivina. Kun sellaisessa s:ssa valolähteenä on au-
rinko, sanotaan s :ia a u r i n k o m i k r o s k o o-

piksi (ks. t.). Kuva 2 esittää uusinta mallia
olevaa projektsionimikroskooppia. Sitä käytet-
täessä asetetaan mikroskooppi niin, että sen läpi

näkyy selvä tutkittavan esineen kuva. Sen jäl-

keen mikroskoopin okulaari vaihdetaan n. s.

p r o j e k t s i o n i o k u 1 a a r i i n varjostimelle

Kuva 3.

kuvastamista varten.

hiipi näkymättömistä
esineistä saadaan s :11a

kuvia valaisemalla nii-

den etupuolta tasai-

sesta kuvastimesta hei-

jastuneella valolla. Sel-

laista yhdistelmää sa-

notaan m e g a s k o o-

piksi 1. episkoo-
p i k s i. Fr. Schmidtin
& Haenschin suunnit-
telemalla e p i d i a-

s k o o p i 1 1 a (kuva 3 :

b on kuva, $i kuvas-
tin, O projektsioni- <

S -H -)

objektiivi, 82 kuvas-
tin, L projektsionilyhty) voidaan kuvastaa sekä
läpinäkyviä esineitä että kirjojen kuvaesityksiä.
[Schiendl, „Die optische Laterne und die Pro-
jektion" (1896) ; Schmidt, „Anleitung zur Pro-
jektion" (1901); Liesegang, ,,Die Projektions-
kunst" (12 :s pain. 1909).] U. S :n.

Skioptikonkone ks. Skioptikoni.
Skipetaarit 1. s k y p e t a a r i t ks. A 1 b a-

n i a.

Skirrus (kreik. skirro's = kovettuma) , runsaan
tukikudoksen aiheuttama kova syöpäkasvain, vrt.

Syöpä.
Skirting ks. Sertinki.
Skisma (kreik., _ erottaminen), kirkon hallintoa

ja järjestystä koskevien erimielisyyksien aiheut-
tama hajaannus, erotukseksi heresiasta, jossa
hajaannuksen syynä ovat opilliset erimielisyy-
det. Huomattavin on n. s. suuri s. 1378-1417, jol-

loin länsimaisen kirkon jäsenet olivat jakaantu-
neina Rooman ja Avignonin paavien kannatta-
jiin. A. J. P-ti.

Skitsi (it. schizzo, ransk. esqnisse), luonnos
(ks. t.).

Skive [skl-J, kaupunki Tanskassa, Pohjois-Juu-
tinmaalla, Viborgin amtissa, S.- 1. Kaarup-joen
vas. rannalla, lähellä sen laskua Lim-vuonosta ete-

lään pistävään S.-vuonoon, ratojen haarauk-
sessa; 5,528 as. (1911). — Vanha romaanil.
kirkko (käyttämätön; kalkkimaalauksia), uusi

renesanssikirkko. raatihuone, muutamia oppilai-

toksia. Kauppa melkoinen, teollisuus sekalainen.
— Vanhin tunnettu oikeuskirja v:lta 1326.

Skjoldungit, Tanskan ensimäinen tarunomai-
nen hallitsijasuku, jonka esi-isä muka oli

S k j o 1 d. Tämä oli lapsena saapunut Skänen
rantaan yksin laivassa, maaten kilvellä, ohra-

lyhde ja kalleuksia vieressään. Kuninkaanhovi
oli Lejressä Sjsellandissa. S:ien suvun mainioim-
mat kuninkaat olivat hallitusaikanaan vallin-

neesta rauhasta kuuluisa Frode (ks. t.), veljek-

set Roar ja Helge, jälkimäisen poika, poh-

joismaisten tärinäin ylistämä Rolf Kraki
(ks. t.) ja R ö r i k S 1 ö n g v a n b a u g i (s. o.

..Kenkaanheittäjii". antelias). Rörikin tyttären

ja Jyllannin alakuninkaan Hörvendelin poika

oli A m 1 e d 1. Hamlet (ks. t.). joka on tullut

kuuluisaksi Shakespearea samannimisen näytel-

miin päähenkilönä. K. G.

Skjäppe [se])-], tansk. suola- ja jyvämitta
= 1

/8 tönde = 18 potter = 17. sg 1. Norjassa s.

(s k j e p ]> e) = 17.S7 1. vrt. S kappa.
Skjöldebrand lsöl-J, Anders Fredrik
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(1757-1834). ruots. sotilas ja kirjailija. S. otti

vaikuttavalla tavalla osaa Ruotsin vaiheisiin

1809:n vallankumouksessa, Haminan rauhanteossa

Ruotsin edustajana, 1813: n sota retkellä Sak-

sassa; oli 1815-28 valtioneuvoston jäseneuä, tuli

1819 kreiviksi, 1820 kenraaliksi. S. oli tai-

teilijaluonne ja lomahetkinään hän harjoitti soi-

tantoa, maalausta ja runoilua, vaikkei hän mil-

lään alalla kohonnut harrastelua korkeammalle.
Hänen kirjallisista teoksistaan ovat etevimmät
hänen matkakuvauksensa ,,Voyage pittoresque au

Cap du Nord, avec gravures" (1801-02, S. mat-
kusti it. Acerbi'n mukana 1798-99 Suonien kautta

Nordkapiin) ja ..Description des cataractes et du
canal de Trollhättä avec gravures" (1804) sekä

näytelmä „Herman von Unna" (1795). Useihin
näytelmiinsä hän on säveltänyt myös musiikiu.

S:n mielenkiintoiset muistelmat, jotka valaisevat

hiinen omaa aikaansa, joskaan kaikki tiedot

eivät ole täysin luotettavia, on H. Sehiick julkais-

sut (5 nid. 1904). H. Kr-n.

Sklaveenit, kreik. ja lat. kirjallisuudessa
6.-unelta vuosis. alkaen esiintyvä slaavilaisten

nimitys. Myöskin muotoa sklaavit käytetään

sen rinnalla. Niiden pitkäaikaisten sotien aikana,

joita saksalaiset 9:nneltä vuosis. alkaen kävivät

slaavilaisia vastaan, tuli Sklave, joka ensin tar-

koitti slaavilaista alkuperää olevaa sotavankia,

Saksassa merkitsemään orjaa. Samoin myös
ransk. sana esclave. Italiassa on schiavone nyt-

kin vielä slaavilaisten nimityksenä. J. J. M.
Sklera (kreik. sklero's = kova), kovakalvo, ks.

S i 1 m ä.

Sklerenkymi (kreik. sklero's = kova, ja pä-
re n k y m i, ks. t.) ks. S o 1 u k k o.

Sklerodermia (kreik. sklcro's = kuivettunut,

kova, ja derma = iho), aikuisilla joskus tavattava

kroonillinen taudillinen muutos ihossa, jossa

ilman edelläkäypiä ja ihoa kutistavia tulehdus-

ilmiöitä muodostuu kovia kohtia, mitkä välistä

saattavat tuntuvasti häiritä nivelosien liikkuvai-

suutta. S. on hoidolle hyvin vähän otollinen,

mutta saattaa joskus kadota itsestään.

Skleroklaasi, teräksenharmaa, kova mineraali,

jonka kokoomus ou PbAs2S4. Harvinainen.
P. E.

Sklerometri (kreik. sklero's = kova, ja metron
= mitta), koje, jolla mitataan kiinteiden aineiden,

varsinkin mineraalien kovuutta.

Skleroosi (kreik. sklero's - kovettunut), kudos-

ten ja elimien taudillinen kovettuminen, vrt.

Sklerodermia.
Skleroottinen, kovettunut, vrt. Skleroosi

ja Sklerodermia.
Sklerotio ks. Sienet.
Skobelev, Mihail Dimitrievits (1843-

82), ven. kenraali, meni 1861 kaartin ratsu-

väkeen, tuli 1866 yleisesikuntaan, lähetettiin

1869 Turkestaniin, missä hän suoritti tärkeitä

tiedusteluretkiä ja m. m. löysi Oxus-joen vanhan
uoman ; oli ensimäinen rynnätessä 1873 Kiivaan,
valloitti kenraaliksi korotettuna Kokandin; Fer-

ganan kuvernööri. Nimitettiin Turkin sodassa
1 S77 divisioonapäälliköksi, taisteli urhoollisesti

Plevnan edustalla, jonne hän tunkeutui jouluk.

1877. Kunnostautui vielä Balkanin yli mentäessä
ja sipkan-armeiaa vangitessa. Johti retkeä teke-

turkmeneja vastaan Keski-Aasiassa. valloitti

Geok-Tepen 1S81. Tuli sain. v. Minskin kuver-

nööriksi. Oli saksalaisille vihamielisen, pansla-

vistisen sotapuolueen johtaja. G. R.

Skoda. 1. Joseph S. (1805-81), itäv. lääkäri,

tuli professoriksi Wienissä 1846. S. on tunnettu
etupäässä siitä, että hän rupesi käyttämään auskul-

tatsionia (ks. t.) ja perkussionia (ks. t.) sisällis-

ten tautien tutkimisessa. Hän huomasi näet, että

näiden avulla voidaan monessa tapauksessa arvos-

tella sisäelinten fysikaalista tilaa ja siten tehdä
johtopäätökset itse tautien luonteen selvillesaa-

miseksi. M. O-B.
2. Emil von S. (1839-1900), edellisen veljen-

poika, tehtailija, tuli erään Pilsenissä sijaitsevan

konetehtaan johtajaksi 1866 ja omistajaksi 1868

ja kehitti laitoksen Itävallan huomattavimmaksi
tykkitehtaaksi. V. 1899 tehtaat, Skodavverke,
siirtyivät osakeyhtiölle.

Skodsborg [-bor], huvila-asutus ja suosittu

kylpypaikka Tanskassa. SjaTlandin saarella

Juutinrauman rannalla n. 14 km Kööpenhami-
nasta pohjoiseen, rautatien varrella. Kaunis
asema, sanatori, hotelleja y. m.
Skogby [skilgby], ratsutila Tenholan pitä-

jässä merenlahden rannalla n. 5 km Lappvikin
rautatieasemalta pohjoiseen, käsittää nyk., osit-

tain Tenholassa osittain Tammisaaren maa-
seurakunnassa olevine alustiloineen (joiden jou-

kossa on Leksvallin allodisäteri, kaksi ratsuvel-

vollista säteriä, yksi ratsutila sekä rälssi- ja

verotiloja), 9 1
\2% manttaalia, 13 tilaa, 5,492,09 ha

(ilman vesialueita). Höyrysaha (per. 1889) ja

2 vesimyllyä; 2 laivalaituria. — S:n kartanon
historia on sama, kuin S:n 1904 lakkautetun
masuunin, joka alkoi toimintansa 1686. Sen
perusti Fagervikin ja Pinjaisten rautatehtaiden

omistaja Carl Billsten nuorempi (1682 saadun
lupakirjan nojalla). V. 1723 siirtyivät sekä S:n
tehdas että tila Billsteneiltä oston kautta Hising-

Hisinger-suvulle. Masuuni valmisti takkirautaa
Fagervikin ja Pinjaisten vasarapajoille, joilla

v:een 1891 oli samat omistajat, kuin S:llä (ks.

P in jäinen). Main. v. S. oston kautta siirtyi

Fiskars Aktiebolagille. A. Es.

Skoglund [skfig-], Gustaf Mau rits
(1840-80), ensimäisiä suom. lähetyssaarnaajia

Ambomaalla Afrikassa. M. m. toimittanut ondon-
gankielisen raamatunhistorian ja muutamia vir-

siä. U. P.

Skogman [skfig-], David (1840-67), pappi

ja kansatieteilijä, tuli ylioppilaaksi 1860, papiksi

1863; suoritti kansatieteellisiä keräyksiä Sata-

kunnassa, Pohjanmaalla ja Ruotsin ja Norjan
suomalaisten keskuudessa. Tärkeimmät julkai-

sut: ..Kertomus matkoilta Satakunnassa'' (Suomi,

uusi jakso II) ja ,,Suomalaiset Ruotsissa ja Nor-
jassa" (Suomi, u. j. VIII). J. F.

Skogman [skfig-], Karl David (1786-1856).

vapaaherra, suom.-ruots. virkamies, tuli ylioppi-

laaksi Turussa 1801. virkamieheksi Tukholmaan
1806 ja yleni sitten Ruotsissa, jonne jäi Hami-
nan rauhan jälkeen, korkeihin virka-asemiin.

1824 kauppa- ja finanssitoimituskunnan valtio-

sihteeriksi, 1838 kauppakollegin presidentiksi.

Hän oli aikanansa Ruotsin taitavimpia ja koke-

neimpia virkamiehiä ja hänelle uskottiin viiko

jen lisäksi useita muitakin tärkeitä tehtäviä;

ajoi m. m. perille ensimäisen asetuksen yksityis-

pankeista ja säästöpankkien perustamisesta: kut-

suttiin 1847 Ruotsin akatemian jäseneksi; jul-
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kaissut m. m. ,,Underrättelse om sä kallade be-

sparingsbanker" (1819), ,,Anteckningar om ri-

kets ständers bank och allmänna länerörelsen i

Sverige" (1845-46), kirjallisia kokeita nimellä

„Minnen af lediga stunder" (1846). J. F.

Skokloster [sku-J, tila Ruotsissa, Upsalan
läänissä Häbon kihlakunnassa Mälariin pistävällä

niemekkeellä; siellä sijaitsi 1200-luvulta saakka
sistersiläisnunnien luostari. Uskonpuhdistuksen
jälkeen luostari joutui kruunun haltuun. V. 1611

tila läänitettiin sotamarski Herman Wrangelille

;

tämän poika, sotamarski Kaarle Kustaa Wrangel
aloitti 1649 komean linnan rakentamista, jonka
hänen vävynsä, valtaneuvos Nils Brahe saattoi

päätökseen. Viimemainittu muodosti S:n fidei-

komissiksi Brahen kreivilliselle suvulle. V. 1837

linna täydellisesti uusittiin. S:ssa on kuuluisa

muotokuvakokoelma, runsas asekokoelma, 25,000

nidettä käsittävä kirjasto ja arkisto. G. R.

Skolastiikka (lat. schola = koulu), yleinen

keskiajan tieteen nimitys. S. on kristillisen ja

antiikkisen hengen yhteistuote. Se lähtee siitä

edellytyksestä, että kirkonoppi on ehdottomasti

tosi, ja sen tarkoituksena on kirkonopin järjel-

lisyyden todistaminen. Kun järkeä etupäässä

edusti kreik. filosofia, nimenomaan Platon ja

Aristoteles, tuli s:n tärkeimmäksi tehtäväksi siis

osoittaa kirkonopin ja main. filosofian yhtäpitä-

väisyys. S:n kehitys riippui sentähden suureksi

osaksi siitä, missä määrin main. filosofit olivat

tunnettuja. Keskiajan alkupuolella tunnettiin

ainoastaan pieni murto-osa heidän kirjojaan

huonoista latinankielisistä käännöksistä; vasta

12:nnella vuosis. opittiin tuntemaan tärkeimmät
Aristoteleen logiikkaa koskevat teokset ja

13:nnella vuosis. muut pääteokset. Välittäjinä

olivat arab. ja juut. filosofit.

Muodollisesti s. jakautuu sen mukaan, mikä
vastaus annetaan kysymykseen yleiskäsitteiden

(suku- ja lajikäsitteiden) pätevyydestä. Tässä
suhteessa esiintyy kolme kantaa : n. s. jyrkkä
realismi oletti, että yleiskäsitteillä on itse-

näinen oleminen yksityisten ohella (lat. univer-

salia ante res) , maltillinen realismi
(ks. Realismi) oletti, että yleiskäsitteillä on
todellinen olevaisuus yksityisissä (universalia in

rebus), jotavastoin nominalismi (ks. t.)

väitti, että yleiskäsitteet ovat ainoastaan ajatus-

olioita (universalia post res). Ensimäistä kantaa
tukivat Platon ja uusplatonilaiset, toista Aristo-

teles ja kolmannella oli vastineensa vanhan ajan
stoalaisissa.

Kronologisesti katsoen voidaan erottaa s:n
nousu-, kukoistus- ja rappeutumis-
a i k a. Ensimäinen jakso käsittää 9:nnen ja

12:nnen vuosis. välisen ajan, toinen 13:nnen ja

kolmas 14:nnen ja 15:nnen vuosis. Ensimäinen
huomattava skolastikko on Johannes Scotus
Erigena (k. 880, ks. t.), jonka pääteos (,,De

divisione naturse") edustaa uusplatonilaista rea-

lismia. Koko olevaisuuden kiertokulku esiintyy

siinä yleisen (= epämääräisen) kehittymisenä yksi-

tyiseen (= määrättyyn) ja taas palaamisena ylei-

seen. Jyrkkää realismia edusti myöskin Canter-
buryn piispa Anselm (ks. t.), joka realistisen

käsiteopin pohjalla koetti todistaa jumalakäsit-

teestä Jumalan olemisen (kuuluisa ontologinen
todistus, ks. Jumala). Toisessa pääteoksessaan
(,,Cur Deus homo?") hän tahtoi järjenomaisesti

todistaa kristillisen sovinto-opin. Hänen jälkeensä

tuli Pariisin katedraalikoulu (myöhemmin yli-

opisto) s:n tärkeimmäksi pesäpaikaksi. Täällä

opetti jyrkkää realismia Wilhelm Cham-
p e a u x'lainen (k. Chalons'in piispana 1121).

Häntä vastusti tämän aikakauden suurin oppi-

nut Pietari A b <§ 1 a r d (k. 1142, ks. t.),

jossa esiintyvät epäilyksen ja kritiikin ensimäi-

set oireet. Niinpä hän teoksessa ,,Sic et non"
(Niin ja ei) asetti kirkko-isien vastakkaiset mieli-

piteet rinnan, siten osoittaen perintätiedon sisäl-

lisen ristiriitaisuuden. AbeJardin aikalainen oli

ensimäinen tunnettu nominalisti, Roscelinus
(ks. t.), jonka triteismiin kallistuva kolminaisuus-
oppi hyljättiin Soissons'in synodissa 1092. S:n
ensimäisen kehitysjakson päättää Petrus Lom-
bardus (k. 1164, ks. t.), jonka teos ..Libri

sententiarum IV" hajallisessa muodossa sisälsi

kaiken perintätiedon.

S:n kukoistuksen aiheuttavat etupäässä
Aristoteleen teokset. Niitä tosin aluksi kirkon
puolelta epäiltiin, ja 1209 pidetty Pariisin synodi

kielsi niiden käyttämisen, mutta tätä kieltoa ei

voitu panna toimeen. Aristoteleesta tuli pian
ehdoton, kirkon hyväksymä auktoriteetti, jota

suorastaan sanottiin Kristuksen edeltäjäksi.

Aristoteleen logiikan mukaan ryhmitettiin nyt
entiset hajalliset sentenssikokoelmat suuriksi jär-

jestelmällisiksi teoksiksi (summat). Ensimäinen,
joka tällä tavalla laajasti käytti Aristotelesta,

oli Bollstädtin kreivi Albert ,,S u u r i".

Häntä kuuluisampi oli hänen suuri oppilaansa

Tuomas Akvinolainen (k. 1274, ks. t.).

Hänessä saavuttaa maltillinen realismi huippu-

kohtansa. Usko ja järki näyttävät päässeen täy-

teen sopusointuun. Dominikaanimunkistossa, johon

hän kuului, oli hänen arvovaltansa ehdoton ja

hänen oppilaansa nimittivät itseään t o m i s-

teiksi. Mutta fransiskaanimunkisto vastusti

häntä. Sellainen vastustaja oli esim. luonnon-

tieteitä harrastava Roger Bacon (k. 1292,

ks. t.). Vielä kiihkeämmin häntä vastusti terävä-

jarkinen ja kriitillinen Duns Scotus (k. 130S,

ks. t.). Hän rajoitti suuresti todistettavien

dogmien lukumäärää ja katsoi, että kirkon opit

olivat omaksuttavat kirkon auktoriteetin perus-

teella. Uskossa on pääasiana tahto eikä -tieto.

Hänen oppilaansa nimittivät itseään s k o t i s-

teiksi.
Duns Scotuksen kritiikin valossa osoittautui

uskon ja järjen luultu sovinto harhakuvaksi.

Nominalistien valtaan päästyä alkoi s :n

rappeutuminen. Tärkeimmät nominalistit olivat

Wilhelm Durandus (k. 1332) ja Wil-
liam Occam i lainen (k. 1347, ks. t.). Hyl-

jätessään dogmien järjenomaisuuden he perusti-

vat ne kokonaan kirkon ulkonaisen auktoriteetin

varaan. Samalla teroitettiin mieleen, että mah-
dottoman uskominen on ansio. Nominalismi
kehittyi täten yhä enemmän pelagiolaiseen suun-

taan. Vastoin näitä hajoittavia pyrkimyksiä

palattiin 15:nnellä vuosis. jotenkin yleisesti

takaisin Tuomaan ja Duns Scotuksen oppeihin.

Uusia vesoja s. ei enää tuottanut. Uuden ajan

katolisessa kirkossa s :11a on ollut jatkuvasti

tyyssija ja kiertokirjeessä ,.Aeterni patris" mää-

räsi Leo XIII, että Tuomas Akvinolainen on

asetettava katolisten opintojen pohjaksi (1879).

Täten on sota julistettu kaikkea nykyajan tie-
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dettä vastan n. [M. de Wulf, »Histoire de la

philosophie mödievale" (1900); M. Grabmann,
..Geschichte der scholastischen Methode" (2 nid.

1909-11).] E. Ka.
Skolastikko, skolastiikan (ks. t.), edustaja.

Skolastinen, skolastiikkaan (ks. t.) kuuluva.

viisasteleva, sa Lvarteleva.

Skolastisuus ks. S k o 1 a s t i i k k a.

Skoletsiitti, zeoliittimineraali, natroliitin

kanssa isomorfinon ja hyvin sen kaltainen,

multa harvinaisempi. Kemiallinen kokoomus
CaAlbSisOio. 2H20. 1\ E.

Skolionit (kreik. skölion), kreik. pöytä- l.

seuralaulut, miesten pidoissa noudatettavaan
komentoon kuuluvat lyhyet runopätkät, joita

läsnäolijat kukin vuorostaan lauloivat viinin

ääressä; vuorot määrättiin siten, että se, joka
oli laulanut laulunsa, aina ojensi myrtinoksan
toiselle, jonka silloin tuli esittää laulu. Sisäl-

lykseltään nämä s. olivat milloin rukous- tai

ylistyslauluja jumalille, milloin valtiollisia tai

eetillisiä mietelmiä, milloin varsinaisia juomalau-
luja, milloin minkin tunteen purkauksia. Tunne-
tuimpia ovat eräät kansanlauluntapaisei attika-

laiset s., joissa tulevat ilmi ne isänmaalliset

tunteet, mitkä 6:nnella vuosis. innostivat Ateenan
miehiä ja joissa m. m. liikuttavasti ylistetään

vapauden marttyyreja Harmodiosta ja Aristogei-

tonia. Suuri osa niisiä pienistä elegioista, jotka

oval säilyneet Theogniin runojen kokoelmassa,
ovat niinikään s:eja. — S:ksi nimitettiin myös-
kin eräänlaisia ukrijuhlissa esitettäviä koorilau-

luja; sellaisia se])itti m. m. Pindaros. O. E. T.

Skolioosi (kreik. skoli'ösis = kierous) ks.

K i e r o s e 1 k ä i s y y s.

Skolootit olivat Herodotoksen mukaan skyyt-

talaisten (ks. t.) pääheimo ja asuivat Maiotis-

(Asovan-) järven ja Mustanmeren pohjoispuolella

Tonava- ja Don-jokien välillä.

Skolopendri k s. Tuhatjalkaiset.
Skonto (it. sconto) ks. Diskontto.
Skontro (it. scoittro, riscontro, engl. clearing),

keskinäisten sitoumusten tasoitus ja kuittaus
siten, että vain saldot maksetaan, vrt. C 1 e a-

Kirjanpidossa s. (skontra) on
tavaraskontra. vekseliskontra

r i n g h o u s e. —
= apukirja, esim.

Skopas [-päsj, kreik. kuvanveistäjä (4:nnen
vuosis. alkupuoliskolla e. Kr.), syntyisin Paros-
saarelta; toimi myös arkkitehtina. Työskenteli

alussa Peloponnesoksessa, sittemmin etupäässä
Ateenassa; laati myös taideteoksia Vähän-
Aasian yhteiskunnille ja ruhtinaille. Kim Tegean
Athene Alean temppeli v:n 395 paikkeilla oli

palanut, rakensi S. sen sijalle uuden komean
marmoritemppelin. jonka eri osissa Kreikan
kaikki kolme rakennustyyliä tulivat käytäntöön;
päätykolmioihin hän laati suurenmoisel kuva-
patsasryhmäl (aiheet: itäpäädyssä' Kalydonin
metsäkarjun ajo, länsipäädyssä Akhilleuksen ja

Telephoksen taistelu). Useissa paikoissa Kreik-
kaa ja Vähää-Aasiaa oli hänen tekemiään, enim
mäkseen marmorisia, jumalien kuvapatsaita y. m.
veistoteoksia. S. oli mukana Halikarnass
353 manalle menneen ruhtinaan Maussoloksen
maanmainion haui a rakennuksen veistokuvallisessa

koristamisessa sekä myöskin Ephesoksen Arteniiin-

temppelin pylväiden korkokuvia laatimassa. On
vanhastaan ollut tapana mainita S. Praksiteleen

rinnalla, mutta luinen varsinaista taiteilijaluon-

nettaan ja hänen asemaansa kreik. taiteen kehi-

tyksessä on pelkästään kirjallisten tietojen

nojalla ollut vaikea varmasti määrätä. Vasta
1880 j. Kr. löydettiin Athene Alean temppelin
raunioista muutamia marmoriveistoksien murto-
kappaleita, jotka ilmeisesti ovat peräisin hänen
laatimistaan päätykolmioryhmistä ja joissa ilmeni

erittäin voimakas ja perin itsenäinen taiteilija-

persoonallisuus. S:n veistokuville ominaista on
varsinkin kinatun liikkeen eloisa tarmo sekä

pään asennossa ja kulmakaarten voimakkaasti
varjostamien silmien katseessa ilmenevä kaihoisa
kiihko. Jlän on diadokkiajan pateettisen taide-

suunnan nerokas edelläkävijä. S : n teoksia on.

paitsi mainituita murtokappaleita, luultavasti

sarja Maussoleionin raunioista löydettyjä korko-
kuvia (amatsonien taisteluja; kuva ks. Mauso-
leum) ja kenties myös Ephesoksen Artemiin-
temppelin eräässä pylvääntyngässä oleva korko-
kuva. Sitäpaitsi pidetään useita tunnettuja kuva
patsaita hänen teostensa jäljennöksinä; niistä

mainittakoon vankkavartaloinen. mutta haikea-

katseinen Meleagros ja pahasti särkynyt riehuva

Mainadi. O. E. T.

Skopin-Sujskij, Mihail (1587-1610), ruhti-

nas, ven. sotapäällikkö. S. osoitti suurta soti-

laallista kykyä ,,sekasorron aikana". Tsaari
Vasilij gujskij, hänen sukulaisensa, lähetti hänet
neuvottelemaan ruotsalaisten kanssa avun saan-

nista-, yhdessä Jaakko De la Gardie'n johtamain
ruotsalaisten kanssa hän taisteli menestyksellä
Vale-Dimitriä ja puolalaisia vastaan ja saavutti

suuren kansansuosion; herätti tämän johdosta

tsaarissa ja muissa läheisissä sukulaisissaan

kateutta ja epäluuloja, niin että hän heidän toi-

mestaan myrkytettiin. J. F.

Skopiski, vähäinen, maataloutta harjoittava

kauppala Venäjällä. Kovnon kuvernementissa,
Novoaleksandrovskin piirikunnassa lähellä rauta-

tietä. Itämaisen sodan aikana länsirajalle ko-

mennettu Suomen kaarti sairasti ollessaan talvi-

kortteerissa 1854 S:ssa ja lähellä olevassa Ra-
kiskissa lavantautia, joka surmasi suuret jou-

kot miehiä; yhteisen muistopatsaan alla makaa
S:ssa 220 suomalaista soturia. E. E. K.

Skoplje ks. Yskyh.
Skopolarniini, myrkyllinen, Solanacece-heimon

kasveissa esiintyvä kasviemäs, jonka isomeerisiä

muotoja ovat hyosciini (ks. t.) ja atrosciini. S:n
bromivety-yhdistystä käytetään silmä- ja unilääk-

keenä. S. S.

Skoptsit, ven. talonpojan Kondratij Selivanovin

1772 perustama uskonlahko. Lahkolla oli ollut

jo aikaisemmin lukuisia kannattajia Pietarissa,

Moskovassa, Riiassa, Odessassa y. m. kaupungeissa,
kun siihen 1850-luvulla liittyi useita Inkerin-

maan luterilaisia suomalaisia Slavankan, Ropsun,
G-ubanitsan, Moloskovitsan y. m. seurakunnista.

Johtohenkilöinä olivat Matti Simonpoika Jänis,

Annikka Antintytär Pani sekä Juhana Riiko-

nen ja Joosef Muratta, jotka viimemainitut oli-

\at ennen olleet hyppääjäin lahkon johtajia.

Pian liike levisi Suomenkin puolelle, voittaen

yhteensä muutamia kymmeniä kannattajia etu-

päässä Jaakkimassa ja Kuokkaniemen kylässä

Sortavalan seurakunnassa. Huolimatta liikkeen

jäseniltä otetusta juhlallisesta lupauksesta yksin
..pyhän valheenkin" avulla salata ..näkymättömän
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seurakunnan" olemassaoloa, saivat viranomaiset

vangituksi useita satoja venäläisiä ja suoma-

laisia lahkon jäseniä. Kymmeniä kuoli vanki-

lassa, satoja lähetettiin Siperiaan, joku katuva

armahdettiin. Lahkon oppi ja tavat osoittavat

sen kasvaneen itämaisen kirkon keskuudessa.

Isä Jumala on sen opin mukaan jakamaton,

mutta ilmestyy eri tavoilla, poikana Kristuk-

sessa, joka itse oli ainoastaan Jumalan Hengen
läpitunkema ja vihkimä ihminen, Pyhänä Hen-
kenä lapsissaan. Jeesus ei ole kuollut, vaan eli

vielä Pietari III: n muodossa maan päällä.

Selivanovia kunnioitettiin Kristuksena, joka on

tuleva perustamaan valtakuntansa antaakseen

vallan „neitsyellisille" oppilailleen. Ruumiin ylös-

nousemus kiellettiin. Jumalaa voidaan lähestyä

ainoastaan pyhimysten ja marttyyrien esirukous-

ten kautta, ja näiden jäännökset saavat aikaan

ihmeitä. Sakramentit ovat tarpeettomia. Ehtool-

lisessa on ,,käärme lautasella osaa ottamassa".

Kastetta näkyy kuitenkin käytetyn, mutta toi-

saalta mainitaan myöskin lahkolle ominaisesta

,,tuli- ja vesikasteesta", joka lienee merkinnyt
vain erinäisten juhlallisten lupausten antamista.

Papit ovat hengellisesti kuolleita henkilöitä, jotka

hoitavat virkaansa vain palkan vuoksi, ja heidän

toimittamansa jumalanpalvelus on pelkkää petosta.

Esivalta ei ole Jumalan asettama, ja sentähden

sitä ei tarvitse totellakkaan. Paastoaminen ja

lihan kuolettaminen ovat välttämättömiä autuu-

den edellytyksiä. Lihan, oluen, viinan, tupakan,

kahvin ja muiden nautintoaineiden käyttäminen
•oli kielletty. Mutta erittäin tärkeä oli salvami-

nen. Miehiltä leikattiin pois kivekset ja virtsa-

putki, naisille tehtiin synnytyselimiin milloin

syvempiä, milloin lievempiä viiltoja, jotka kui-

tenkaan eivät riistäneet heiltä siitoskykyä.

Luterilaiseen kirkkoon kuuluvien oli luovuttava

tunnustuksestaan. Lahkon salaisissa jumalan-

palveluskokouksissa pyrittiin hypyllä y. m. kiihot-

tavalla menolla hurmostilaan. Pyhimystarut oli-

vat hyvin suosituita, ja jumalanpalveluksessa
osoitettiin pyhimysten kuville kunnioitusta. Jokai-

sella lahkon jäsenellä oli joku vanhempi uskon-

veli oppi-isänä tai -äitinä. Lahkon vanhinta
miestä kunnioittivat kaikki ,,uskon isänä" eli

.,vanhana veikkona", vanhinta naista ,,äitinä".

A. J. P-ä.

Skorpioni. 1. ks. Skorpionit. — 2. (Scor-

pius). Eläinradan 8:s merkki tn,-
— 3. Tähti-

kuvio eteläisellä taivaanpallopuoliskolla, sisältää

useita kaksoistähtiä ja tautiryhmiä, päätähti a
Scorpii (Antares) ensimäistä suuruusluokkaa.

H. R.

Skorpionilukit 1. (paremmin) a r o 1 u k i t (So-

lifuga), hämähäkkieläinten lahko, jonka edusta-

jat eroavat muista hämähäkkieläimistä ennen
kaikkea siinä, että niiden eturuumiskin on nive-

likas (kolme rintaniveltä ja pää). Arolukit asus-

tavat aroilla, varsinkin kuumissa maissa, ovat

harmaankellertäviä väriltään sekä enimmäkseen
yöeläimiä. Laji Galeodes araneoides esiintyy

m. m. Etelä-Venäjällä. Sen puremaa pelätään,

mutta myrkkyrauhasia sillä ei ole. T. II. J-i.

Skorpionit (Scorpionidea), hämähäkkieläinten
lahko. S. erottaa muista hämähäkkieläimistä
onnen kaikkea niiden pitkä ja kaksiosainen taka-

ruumis (abdomen). Tämän etuosa (prccabdomen)
muodostuu 7 :stä leveiistä ja takaosa 1. pyrstö

(poslabdomcn) 6 :,sta kapeasta nivelestä. Pyrs-

tön päässä on pistin myrkkyrauhasineen. Huo-
miota herättävät myös s: n, voimakkaisiin sak-

siin päättyvät, tarttumiselimiksi muodostuneet
leuka- (maxilla-) rihmat. S. ovat piilopaikjkain asu-

jaimia ja yöeläimiä. Ravinnokseen ne käyttävät

hyönteisiä ja hämähäkkejä tavoitellen niitä tart-

tumiselimillään ja kiinni saatuaan kuolettaen ne

pistämällä selän ylitse pistimellään. Laji Eu-

svorpio carpathicus (35 mm pitkä) esiintyy Kar-
paateilla (pohjoisin esiintymisseutu), Itä-Al-

peilla, Kaukasuksessa, laji Euscorpio germanus
Etelä-Tyrolissa ja Ylä-Italiassa, kenttäskor-
pioni Buthus occitanus (8 cm pitkä) Välimeren
maissa (kuva ks. Hämähäkkieläimet).
Kookkain ja myrkyllisin on Pohjois-Afrikassa

ja Intiassa esiintyvä Buthus afer (13-16 cm pitkä)

;

tämän lajin pistos voi tappaa ihmisen. T. H. J-i.

Skotit, kelttiläinen heimo, joka alkuansa asui

Irlannissa, mistä se neljännellä vuosis. siirtyi

Skotlantiin (ks. t.), joka sai siitä nimensä. S.

asettuivat Luoteis-Skotlantiin, mistä käsin he su-

lattivat itseensä britit ja piktit.

Skotlannin kirkko. Kristinusko tuli aikai-

sin Skotlantiin, mutta sen alkuajoista tiedetään

tuskin mitään ; vasta Columin 563 alkama lähe-

tystyö, jonka keskuksena oli kuuluisa Ionan
luostari, vakaannutti uuden uskon. S. k :11a oli

kauan aikaa kelttiläisen kirkon (ks. t.) erikoisuu-

det, ja sen varsinainen katolilaistuminen tapah-

tui vasta kuninkaiden Malcolm III:n ja David

I:n aikoina v:n 1100 tienoilla. Uskonpuhdistus

sai aikaisin jalansijaa Skotlannissa, mutta tapasi

myöskin ankaraa vastustusta; Lutherin oppilas

Patrik Hamilton (k. 1528), Wishart ja muut sen

puolustajat kuolivat roviolla. Vasta John Knoxin
(ks. t.) johtamana uskonpuhdistus saavutti rat-

kaisevan voiton reformeeratussa muodossa ja

S. k. sai presbyteriläisen kirkkojärjestyksen

(ks. t.) erikoistunnustuksen {Confessio Scoti-

cana prior 1560, posterior 1580), kirkkolain (Book

of discipline) ja jumalanpalvelusmuodon (Book

of common order). Katolinen puolue oli kuiten-

kin verraten voimakas, ja kun Stuartien suku

katolisuuteen kallistuvine taipumuksineen 1603

yhdisti Englannin ja Skotlannin, koetti se tyr-

kyttää Skotlannillekin piispallista (anglikaanista)

kirkkomuotoa. Silloin tekivät presbyteriläiset

1638 liiton (Covenant) uskonnollisen vapauden
puolustamiseksi ja toimivat yhdessä Englannin

puritaanien kanssa, joten ,,Westminsterin tun-

nustus" (1647) tuli voimaan Skotlannissakin.

Pitkälliset taistelut päättyivät William III : n tul-

tua hallitsijaksi sillä, että presbyteriläinen kirkko

1690 julistettiin Skotlannin valtiokirkoksi. Piis-

pallinen kirkko säilyi kuitenkin sen rinnalla ja

on viime aikoina huomattavasti vahvistunut.

S. k:n sisäinenkin elämä laimeni taistelukau-

den loputtua ja sekä oppiriidat että varsinkin eri-

mielisyydet kirkollisesta järjestyksestä ovat syn-

nyttäneet paljon hajaannusta (ks. Skotlan-
nin vapaakirkko). Suuren vapaakirkon

synty 1843 oli ankara isku S. k:lle, joka menetti

suuren osan uskonnollisesti virkeiinpiä jäseniään.

Valtiokirkkoon jäi kuitenkin myös eteviä miehiä,

jotka saivat sen elämän uudelleen nousemaan ja

poistivat lainmuutoksilla useita niistä epäkoh-

dista, mitkä olivat hajaannuksia aikaansaaneet

(niinpä 1874 pai ronaattioikeuden). Teologinen
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tiede on korkealla kannalla ja sisä- sekä ulko-

lähetys kukoistavat. Suhde vapaakirkkoon on
nykyään hyvä ; onpa molemmilla nykyisin yhtei-

nen virsikirja ja katekismus. Skotlannin väes-

töstä kuuluu n. 45 c
''

c valtiokirkkoon ja 30%
siiureen vapaakirkkoon. S. k:ssa on (1911)

1.446 seurakuntaa, 1,702 kirkkoa ja rukoushuo-
netta ja 1,571 pappia. Kirkon ylimpänä edus-

kuntana on vuosittain kokoontuva kenraalisynodi

(General assembly), johon kuuluu 7-800 jäsentä.

Kirkolliset kysymykset herättävät kansassa mitä
vilkkainta mielenkiintoa, ja maallikot ottaval

tehokkaasti osaa kirkon toimintaan ja uhraavat
sen hyväksi paljon varoja. Kirkollinen tapa val-

litsee kansanelämässä suuremmassa määrässä kuin
ehkä missään muussa protestanttisessa maassa
(yleinen kirkossakäynti, pyhäpäivän pyhittämi-
nen y. m.). Vain hyvin hitaasti ovat olot Skot-

lannissakin alkaneet muuttua samaan suuntaan
kuin muissa maissa. [R. H. Story, .,The church
of Scotland, past and present" I-V (1890-91);

O. Dibelius, ,,Das kirchliche Leben Schottlands"

(1911).] J. G.

Skotlannin vapaakirkko. V:sta 1690 on
presbyteriläinen kirkko Skotlannin valtiokirkko.

Kun tämä kirkko pitää periaatteessa kiinni siitä,

että seurakunnan sisällisissä asioissa ei saa olla

muuta lakia kuin Kristuksen tahto, ovat erimieli-

syydet siitä, mikä on Kristuksen tahto, eri ker-

toja aiheuttaneet pienten vapaakirkkojen irtau-

misen ; niinpä 1690, 1712 ja 1752. Paljon tär-

keämmäksi tuli kuitenkin vapaakirkkomuodostus
1843, jonka johtajana oli Thomas Chalmers
(ks. t.). Ulkonaisena aiheena oli 1834 alkanut
riita papinvaali-oikeudesta seurakuntien ja patro-

naattioikeuden haltiain kesken. Siitä kehittyi

periaatteellinen riita valtiovallan ja kirkollisen

vallan välillä. Valtion tuomioistuimet julistivat

mitättömiksi kaikki kirkolliset lait, jotka eivät

olleet saaneet valtion vahvistusta, ja langettivat

rangaistukseen pappeja, jotka seuraten kirkolli-

sen eduskunnan päätöksiä olivat vastustaneet val-

tion toimenpiteitä pappisvirkojen täyttämiseksi.

Toiselta puolen erotti kirkollinen eduskunta
(General assembly) virasta ne papit, jotka nou-
dattivat valtion määräyksiä. Sovitteluyritykset

olivat turhat ; 18 p. toukok. 1843 erosi 474 pap-

pia, seurakuntiensa innokkaasti kannattamana,
virastansa ja tuloistansa valtiokirkossa, perus-

taen S. v:n. Vapaaehtoisella kannatuksella,

jossa osoittautui suurenmoinen uhrautuvaisuus,

järjesti uusi kirkkokunta toimintansa: vuodessa
rakennettiin yli 500 kirkkoa pappiloineen, koului-

neen y. m. ja' perustettiin oma pakanalähetys-
seura, jonka tulot jo ensi vuotena olivat suurem-
mat kuin sitä ennen jakamattoman Skotlannin
kirkon. Myöhemminkin on uskonnollinen elämä
ja toiminta S. v:ssa ollut erittäin voimakas.
Vaikka valtiokirkkokin eron jälkeen on poista-

nut patronaattijärjestelmän epäkohdat, ei S. v.

ole yhtynyt siihen takaisin, koska sillä välin

vakaumus, että vapaakirkkoasema on periaatteel-

lisesti parempi, on tullut siinä vallitsevaksi.

V. 1900 yhtyi 2 vanhempaa pientä vapaakirkkoa
S. v:oon, joka silloin otti nimen Yhdistetty
vapaakirkko (United free church of s<-nl-

land); tämä kirkko, jossa on 1,620 seurakuntaa,
on siitä pitäen melkein Skotlannin valtiokirkon
veroinen. Mutta 27 pientä seurakuntaa, enim-

mäkseen sivistyksellisesti takapajulle jääneessä
Skotlannin ..ylämaassa", ei hyväksynyt yhty-
mistä; ne julistautuivat S. v:n lailliseksi jat-

koksi ja vaativat itselleen sen koko omaisuuden
(arvoltaan n. 100 milj. mk.), minkä Englannin
parlamentin ylähuone asiata käsittelevänä tuomio-
istuimena julistikin heille kuuluvaksi. Toistami-
seen olisi siis S. v. saanut alkaa aivan alusta.

Muodollisista syistä langetetun tuomion asialli-

nen kohtuuttomuus oli niin ilmeinen, että pienen
vapaakirkon oli suostuttava sovinnolliseen jakoon,

jossa se kuitenkin sai lähes puolet omaisuudesta.

[C. G. Mac Crie, „The church of Scotland, her
divisions and her reunions" (1901); Fr. Nielsen.

„Statskirke og frikirke" (1883); O. Dibelius,

,,Das kirchliche Leben Schottlands" (1911).]

J. G.

Skotlanti, Ison-Britannian pohjoisosa, ks.

Iso-Britannia ja Irlanti.
Historia. Forth- ja Clyde-lahtien pohjois-

puolista nyk. S:n osaa roomalaiset nimittivät

Kaledoniaksi; sen kelttiläinen nimi oli

Alban (Albania). Nimitys S. tarkoitti alkuaan
Irlantia, sitten Keski-S:ia (Forth- ja Moray-
lahtien välillä); 13:nnesta vuosis. saakka koko
maata. S:n vanhimmat asukkaat olivat piktit.

jotka kenties eivät olleet indoeurooppalaisia.

Britannia provinssin pohjoisrajan suojaksi kei-

sari Hadrianus rakennutti vallin Sohvay-lahdesta
Tyne-joen suuhun ; Antoninus Piuksen aikana
rakennettiin toinen pohjoisempi rajavalli Forth-

ja Clyde-lahtien väliin. Sittenkin piktit 3:nnelta
vuosis. saakka lakkaamatta ahdistivat Britannia
provinssia; heitä avustivat Irlannin skotit:

nämä olivat kelttiläisiä ja he siirtyivät 4:nnen
vuosis. jälkeen S:iin, joka heistä sai nimensä.
7;nnellä vuosis. S. jakaantui neljään valtakun-

taan, joista luoteinen oli skottien, koillinen

piktien, lounainen brittiläisten ja kaakkoinen
tällävälin (5:nnellä vuosis.) maahan saapuneiden
anglien hallussa. Kaksi viimemainittua käsitti-

vät myös osia Englannista. 6:nnella vuosis.

kristinusko tuotiin maahan, varsinkin pyhän
Columban toimesta; piktit ja skotit liittyivät

iiriläiseen kirkkoon, jonka keskuksena oli Hy'n
1. Ionan saarella sijaitseva luostari; 8:nnella

vuosis. piktit kuitenkin siirtyivät Rooman kir-

kon yhteyteen. V. 844 skottien hallitsija Kenneth
Mac Alpin valloitti piktien valtakunnan

;
yhty-

nyttä valtakuntaa, jota sittemmin nimitettiin

Albaniksi. ahdistivat 9:nneltä vuosis. alkaen nor-

mannit, jotka saivat jalansijaa maan pohjois- ja

länsiosissa sekä saarilla. V. 945 Albania
kuningas anglosaksien liitossa kukisti brittiläis-

ten valtakunnan, vähän myöhemmin hänen seu-

raajansa valloittivat angleilta Edinburgh'n ja

viimeistään 11 ninella vuosis. joutui heille Nort-
humbria T\veed-jokeen saakka. Täten yhtynyttä
valtakuntaa nimitettiin ll:nnen vuosis. alusta

alkaen S :ksi (Skotia).

Viimeistä Kenneth Mac Alpinin sukua olevaa

hallitsijaa, Malcolm II:ta, seurasi 1034 hänen

tyttärenpoikansa Duncan, jonka 1040 murhasi
viimemainitun sotapäällikkö Macbeth, mutta
surmaaja menetti vuorostaan kruununsa ja hen-

kensä taistelussa Malcolm III :ta Canmorea.
Duncanin poikaa vastaan (1057). Malcolm
(k. 1093) joutui Vilhelm Valloittajan ja hänen
seuraajansa kanssa pitkällisiin sotiin. Mal-
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colmin pojan David I :n (k. 1153) aikana S.

muuttui läänitysvaltioksi normannilaiseen mal-

liin. Davidin pojan Vilkelmin (k. 1214) täy-

tyi joksikin ajaksi tunnustaa Englannin lääniher-

ruus. Hänen pojanpoikansa Aleksanteri III

hankki 1266 sopimuksella Norjan kuninkaalta
Maunu Lainparantajalta Manin saaren ja Heh-
ridit vuotuista maksua vastaan. Aleksanterin ja

hänen perillisensä, Norjan prinsessan Margareetan
kuoltua (1286 ja 1290) esiintyi useita kruunun-
tavoittajia, joista lähimmät vaatimukset oli

Juhana Baliolilla ja Robert Brucella. Englannin
Edvard I sekaantui riitaan, määräsi B a 1 i o 1 in

kuninkaaksi ja sai hänen tunnustamaan Englan-
nin yliherruutta. Kun Baliol sittemmin koetti

vapautua riippuvaisuudesta, saapui Edvard sota-

joukkoineen maahan ja vei Baliolin vankina
muassaan Englantiin 1296. S. tuli nyt mahta-
vamman naapurimaansa valtaan, ja urhoollisen

William Wallacen vapauttamisyritys päättyi 1305

hänen vangitsemiseensa ja mestaukseensa. Mutta
paremmalla menestyksellä aloitti seur. v. vapaus-
taistelun Robert Bruce (yllämainitun pojanpoika),

joka nousi valtaistuimelle Robert I:nä; 1314
hän tuotti Edvard II :lle ratkaisevan tappion
Bannockburnin luona; 1328 Englanti luopui kai-

kista vaatimuksistaan. Vastapainoksi mahta-
vaa aatelia vastaan Robert kutsui ensikerran
parlamenttiin myös kaupunkien edustajia. Hänen
kuoltuaan 1329 syntyi levottomuuksia, kun Edvard
Baliol, Juhanan poika, Englannin tukemana
anasti vallan 1332. Robertin pojan David II :n

täytyi paeta Ranskaan, ja palattuaan hän joutui

taistelussa Englannin Edvard III:ta vastaan tap-

piolle ja vangiksi, mutta Edvard Baliol ei myös-
kään saattanut skotlantilaisten vastarinnan täh-

den pysyä vallassa; hän luopui kruunusta 1356,

jonka jälkeen Edvard III suuria lunnaita vas-

taan antoi vapauden sekä kruunun takaisin

Davidille. Bruce-suvun miehisen haaran sammut-
tua 1370 Davidiin korottivat S-.n säädyt valta-

istuimelle hänen sisarenpoikansa Robert II

Stuartin.
Robertia (k. 1390), joka koko hallitusaikansa

soti Englantia vastaan, seurasi hänen poikansa,

heikko Robert III. Hänen poikansa J a a k k o I

(ks. t.) hallitsi 1424-37 (nimellisesti jo v:sta

1406). Tämän pojan Jaakko II :n alaikäi-

syyden aikana valtakuntaa jälleen häiritsi-

vät ylimysten riitaisuudet; kuningas itse sai

1460 surmansa sodassa Englantia vastaan. Yhtä
levoton oli hänen poikansa Jaakko III:n hal-

lituskausi ; sodassa kapinallisia ylimyksiä vas-

taan hänet surmattiin 1488. Hänen poikansa
Jaakko IV (ks. t.) rakasti komeutta ja suos-

tutti sillä aatelisia ; aloitti Ranskan liitossa

Englantia vastaan sodan, jossa hän kaatui 1513.

Hänen alaikäisen poikansa Jaakko V:n
(ks. t.) aikana sisäiset riidat jälleen saattoivat

valtakunnan kurjaan tilaan; tultuaan täysikäi-

seksi kuningas yritti kukistaa uppiniskaiset yli-

mykset; vastusti myös ankarasti uskonpuhdis-
tusta. Ranskan liitossa hänkin aloitti sodan
Englantia vastaan, mutta S:n sotajoukko kärsi
pahan tappion vähää ennen Jaakon kuolemaa
1542.

Valtakunta, jossa vallitsi suuri häiriö, jäi nyt
Jaakon tyttärelle Maria Stuartille; hallitusta

johtivat aluksi Arranin kreivi ja uskonpuhdis-

tuksen vastustaja kardinaali Beaton. V. 1558
Maria naitettiin Ranskan silloiselle dauphin'ille,

sittemmin kuningas Frans II :lle. Arranin krei-

vin luovuttua hallituksesta 1554 astui sijaan

kuningattaren äiti Maria Guise. Tämä ryhtyi
ankaroihin toimenpiteisiin uskonpuhdistusta vas-

taan, joka suuresti oli levinnyt maassa varsin-

kin Calvinin oppilaan John Knoxin toimesta.

Uskonlahkojen välillä syttyi sota, jonka kes-

täessä Maria Guise kuoli; sota päättyi 1560.

Sam. v. kokoontunut parlamentti saattoi uskon-
puhdistuksen voittoon : luostarit peruutettiin, ja

Knox järjesti S:n presbyteriläisen kirkon Genö-
ven mallin mukaan. Suuri osa kirkon tiloista

joutui aatelistolle. — Puolisonsa kuoltua Maria
Stuart palasi Skotlantiin 1561 ; suurin vaikutus
hallitukseen oli hänen velipuolellaan, protestantti-

sella Murray'n kreivillä. Maria osoitti aluksi

suvaitsevaisuutta protestanteille; Englannin Elisa-

betiinkin, joka kruunun perintösuhteiden vuoksi
pelkäsi häntä, hän koetti ylläpitää hyvää suh-
detta. Mentyänsä naimisiin katolisen Darnley'n
kanssa, Maria kuitenkin rupesi puuhaamaan
katolisuuden palauttamista, Murray ja muut
protestanttiset johtajat karkoitettiin, ja vasta

kuningattaren suosikin Riecion murhan jälkeen

he saivat palata. Mutta Marian mentyä naimi-
siin Darnley'n surmaajan Bothwellin kanssa
syntyi maassa yleinen kapina. Maria vangittiin

ja pakotettiin luovuttamaan kruununsa alaikäi-

selle pojalleen Jaakko VI :lle (1567). Paet-

tuaan lopuksi Englantiin hän joutui Elisabetin

vangiksi (1568) ja mestattiin 1587. S:n halli-

tusta johti Murray, kunnes hänet murhattiin
1570. V. 1578 Jaakko otti hallitusohjat neuvos-

ton avustamana; 1586 tehtiin liitto Englannin
kanssa. V. 1584 vahvistettiin S:n vanha valtio-

sääntö ; samalla kuitenkin lisättiin kuninkaan
valtaa, nimenomaan kirkollisissa asioissa. Jaakko
asetti entiselleen piispain virat. Elisabetin kuol-

tua 1603 Jaakko sai Englanninkin kruunun:
molemmat maat yhtyivät siis toisiinsa personaali-

unionilla. S. säilytti oman valtiosääntönsä ja

lainsäädäntönsä, tuomioistuimensa, parlamenttinsa

ja hallintonsa. Kuitenkin S :n vaiheet tulivat tästä

lähin suuresti riippumaan Englannin oloista. Jaa-

kon seuraaja K a a r 1 e I pakotti 1635 skotlantilai-

set hyväksymään uuden kirkkojärjestyksen, joka

lisäsi kuninkaan ja piispojen valtaa; 1637 hän
yritti muuttaa kirkonmenot katoliseen suuntaan.

Tästä syttyi Edinburgh'ssä kapina; 1638 muo-
dostettiin Covenant niminen liitto entisen uskon-

tunnustuksen suojaksi, ja 1640 skotlantilaiset

hyökättyään Englantiin pakottivat Kaarlen
peruuttamaan kaikki uudistuksensa, poistamaan
piispanvirat ja lisäämään parlamentin valtaa.

Siitä huolimatta skotlantilaiset sisällissodan

aikana yhtyivät Englannin parlamenttiin ja hyök-

käsivät uudestaan Englantiin; Montrose, joka

S :n ylämaissa koetti nostattaa kapinaa Kaarlen
hyväksi, voitettiin. Nasebyn tappion jälkeen

1645 Kaarle pakeni skotlantilaisten leiriin, mutta
kun hän ei tahtonut hyväksyä Covenautia, jät-

tivät skotlantilaiset hänet Englannin parlamon

tin käsiin. Pian tosin skotlantilaiset, jotka viha-

sivat independenttejä, ryhtyivät neuvotteluihin

vangitun kuninkaan kanssa, ja hänen suostut-

tuaan suuriin myönnytyksiin he lähettivät hänen
hyväkseen Englantiin sotajoukon, jonka Crom-
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well kuitenkin voitti 1648. Kaarlen mestauksen

jälkeen 164!) tunnustettiin hänen poikansa

Kaarle II kuninkaaksi S :ssa. Mutta Croni-

•vvell voitti skotlantilaiset uudestaan Dunbarin
luona 1650, jonka jälkeen kenraali Monck päätti

S:n valloituksen. S. yhdistettiin Englannin
kanssa yhdeksi tasavallaksi, ja sai vasta restau-

ratsionin jälkeen (1660) entisen valtiosääntönsä

takaisin. Kaarle II uudisti jälleen piispanvirat

S:n kirkossa^ V. 1679 syttyneessä kapinassa

murhattiin arkkipiispa Sharp, mutta kapinoit-

sijat voitettiin ja heitä rankaisi verisellä anka-

ruudella Yorkin herttua. Tämän noustua 1685

Jaakko II :na valtaistuimelle yritti hän S:ssakin

saattaa katolisuutta voimaan, mutta sai siten

kaikki skotlantilaiset vihollisikseen. Mielihyvällä

sentähden yhtyen Englannin ,,mainioon" vallan-

kumoukseen S:n parlamentti 1689 tunnusti maan
hallitsijoiksi Vilhelm Oranialaisen ja hänen puo-

lisonsa Marian. Tosin oli Jaakollakin puolue-

laisensa, jotka varsinkin S:n ylämaissa jatkoi-

vat vastarintaa, kunnes heidät kukistettiin 1692.

Kuningatar Annan noustua valtaistuimelle 1702

Englannin hallitus sai S :n parlamentin taivute-

tuksi hyväksymään molempien valtakuntien unio-

nin. V. 1707 tämä astui voimaan, josta saakka
yhtyneiden valtakuntien nimityksenä on ollut

Iso-Britannia. Yhteisessä parlamentissa oli istuva

16 S:n pääriä ylähuoneessa ja 45 kreivikuntain

>ckä kaupunkien edustajaa alihuoneessa. S :n

kirkkojärjestys ja yksityisoikeus jäivät muutta-

matta. — S:n historia tästälähin yhtyy Englan-

nin historiaan. N. s. jakobiittien yritykset 1715-16

ja 1745-46 toimittaa Stuart-suku jälleen valta-

istuimelle raukesivat tyhjiin. G. R.

Skotomi (kreik. skotios = pimeä) , saarekkeen

ta [iäinen himmeämpi osa näköpiiriä. Terveenkin

silmän näköpiirissä on sellainen (vrt. Sokea
pilkku). Taudit aiheuttavat erilaisia s:eja,

joita sanotaan positiivisiksi, jos henkilö

itse ne huomaa, ja negatiivisiksi, jos ne
yleensä vain näköpiiritutkimisen avulla voidaan

näyttää (negatiivinen voi kyllä joskus myös olla

positiivinen), absoluuttisiksi, jos ne ovat

täysin pimeitä ja relatiivisiksi, jos valo

tahi jotkin värit osittain näkyvät. Sentraali-
s. sisältää myös tähystyspisteen. K e h ä- 1.

r e n g a s-s. on joko renkaan t. sen osan muotoi-

nen, kiertäen tähystyspistettä, jonka se usein

jättää vapaaksi, esiintyy etenkin valohäikäisyn

jälkeen ohimenevänä ilmiönä. Auringonpimen-
nystä varomattomasti katsellessa syntynyt, luul-

tavasti verkkokalvon osittaisen palamisen aiheut-

tama s. on nimeltään srnlotna luiii clipliciitn.

A. W:ra.
Skottilaiset ks. Skotit.
Skottilainen filosofinen oppikunta on nimel-

tään erityisesti Th. R e i d in (ks. t.) perustama,

terveeseen järkeen" („common sense") nojau-

tuva filosofinen oppisuunta, jota aina nykypäi-

viin asti on paljon kannatettu Skotlannissa. Sitä

edustivat m. m. J. Beattie, Dug. Stewart, pää-

asiassa myöskin Will. Hamilton (ks. n.)
;
myö-

hemmin sitä ovat kannattaneet m. m. J. Veitch

(1829-94, professori Glasgow'n yliopistossa), A.

Seth (1. Set h Pringle Pattison, s. 1856, profes-

sori Edinburghissa) ja H. Laurie (professori

Melbourneen yliopistossa), osittain S. S. Laurie

(1829-1909, professori Edinburgb/ssä) . Samaa

aatesuuntaa levitti 1800-luvun alussa Ranskaan
Royer-Collard. [Mc Cosh, ..The scottish philo-

sophy" (1875); Seth. ..Scottish philosophy" (4:s

pain. 1907); li. Laurie. ..Scottish philosophy in

its national development" (1902).] A. Gr.

Skovgaard [skaugörd]. 1. Peter Chris-
tian Thamsen S. (1817-75), tansk. taidemaa-

lari; opiskellut Kööpenhaminan taideakatemiassa

J. L. Lundin johdolla; saanut herätteentekeviä

vaikutuksia seurustellessaan N. Hoyenin piiriin

liittyneiden kansallismielisten taiteilijain kanssa.

S. oli Tanskan tuotteliaimpia, suosituimpia sekä

etevimpiä maisemamaalareita, joka onnistui par-

haiten esittäessään metsäkuvissaan puiden ja kas-

vien rehevyyttä. Hän on myös tehnyt muoto-
kuvamaalauksia. — 2. Joakim Frederik s.

(s. 1856), taidemaalari, edellisen poika ja oppi-

las; harjoittanut opinnoita Kööpenhaminan taide-

akatemiassa ja J. La Courin johdolla; ollut Pa-

riisissa Bonnafn oppilaana 1880-81, opintomat-

koilla Italiassa ja Kreikassa 1SS-J-84 sekä useasti

myöhemminkin. S. aloitti maisemamaalaajana. teh-

den myös kansanelämän kuvauksia. Lopulla 1880-

lukua S. alkoi rehevän mielikuvituksensa mukaan
maalata satuaiheita ja varsinkin raamatullisia

kuvia, esim. ,,Betesdan lammikko" (1888), „Kris
tus vie ryövärin paratiisiin" (Hirschsprungin

kokoelmassa), ,,Kristus kuolleiden valtakunnassa"

(1894, Tanskan valtionmuseossa Kööpenhami-
nassa, vesiväriluonnos Turun taidemuseossa),

..Hyvä paimen" (Kristiaaniassa) ja ,,Vastaluotu

Eeva". S:n päätyö on Viborgin tuomiokirkon
koristaminen uutta ja vanhaa testamenttia esit-

tävillä freskomaalauksilla, jotka hän nuorten

taiteilijain avustamana suoritti 6 v:n aikana

v:sta 1904 alkaen. Tästä suurvaltaisesta työstä,

joka on voimakkaan persoonallisen uskonnolli-

suuden ilmaus, on täydellä syyllä sanottu, että

renesanssista saakka ei Alppien pohjoispuolella

ole tehty niin syvätunteista ja taiteellisesti teho-

kasta uskonnollista maalausta. Etenkin tulee

siinä näkyviin S:n tarmokas, arkaistisen suuri-

piirteisesti tyylittelevä viiva- ja muotoaisti, jonka

hän on kehittänyt tutkimalla m. m. muinais-

kreik. taidetta ja pitämällä esikuvinaan Italian

1300- ja 1400-lukujen maalauksia. Edellisen li-

säksi S. on maalannut maisemia, kotoisia sisusta

kuvia ja muotokuvia. Hän on myös työskennel-

lyt kuvittajana, savenvalajana ja erittäin innok-

kaana taideteollisuusmiehenä sekä avustanut

arkkitehtejä kirkkojen ennalleenkorjaamisessa ja

uudestaanrakentamisessa. Monipuolisen toimin-

tansa vuoksi S. on nykyajan Tanskan vaikutus-

valtaisimpia taiteilijoita. •— 3. Niels Kris-
tian S. (s. 1858), taidemaalari ja kuvanveistäjä,

edellisen veli. Opiskellut isänsä P. C. T. S:n joh-

dolla ja Kööpenhaminan taideakatemiassa, ollut

opintomatkoilla Kreikassa ja Italiassa. Paitsi

maisemia ja eläinkuvia S. on maalannut uskon-

nollisia tauluja, tehnyt runojen kuvituksia, ra-

deerauksia, savenvalut öitä ja erittäin ansiok-

kaita kuvanveistoksia (esim. ..Maunu Hyvän
muistokivi" ja Hostrupin. Monradin. Pietro

Krohnin ja Birkedalin muistomerkit). S., joka

on innokkaasti tutkinut Kreikan vanhinta tai-

detta, osoittaa miltei ylitä suurta tyylintajua ja

tekotavan rauhallista hallitsemista kuin hänen

veljensäkin. vaikkakaan hänellä ei ole tämän
mahtavasti luovaa mielikuvitusta. /.'. h'-r.
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Skovgaard-Petersen [skaugörd pv'-], Carl
Axel (s. 1866), tansk. pappi, v:sta 1901 Maa-
rian kirkkoherra Sjadlandilla, suosittu uskonnol-

linen kirjailija. Suomeksi on käännetty m. m.
seuraavat teokset: ,,Usko ja ajallinen menesty-
minen" (1904), ,,Pieniä puheita suurista asioista"

I-IV (1906-07), .,Silmäyksiä Jumalan rakkauden
syvyyteen" (1907), ,,Uskon salaisuus" (1908),

,, Nuorison kirja" (1910), ,,Raamatun ihmisiä"

LII (1913-14).' E. Ka.
Skram /-«-/, A m ai ie (1847-1905), norj.-

tansk. kirjailijatar, omaa sukuaan A 1 v e r. Tus-
kin 18-vuotiaana hän joutui naimisiin merikap-
teeni Mailerin kanssa ja seurasi häntä vuosi-

kausia merillä, kunnes avioliitto 1878 rikkoutui.

Kirjallisen uransa S. aloitti sanomalehtialalla

julkaisten kirja-arvosteluja ja poleemisia kirjoi-

telmia. V. 1882 ilmestyi hänen ensimäinen teok-

sensa ,,Madam Hoiers leiefolk", jossa, samoin-
kuin koko hänen tuotannossansa, kuvastuvat
hänen monivaiheisen elämänsä synkät ja katke-

rat kokemukset. Mentyään 1884 uusiin naimi-

siin tansk. kirjailijan Erik Skramin kanssa
hän uudessa isänmaassaan varsin pian saavutti

tunnustetun aseman. S. on täysiverinen natura-
listi, jonka voimakas ja rohkea temperamentti
•on painanut leimansa koko hänen tuotantoonsa.
Taiteellisessa suhteessa hänen teoksensa eivät aina
täytä kaikkein korkeimpia vaatimuksia, mutta
se tapa. millä hän paljastaa elämän synkkiä puo-
lia, kuvaa inhimillistä kärsimystä sen kaikissa

•eri muodoissa, on häikäilemättömän rohkea, ja

vaikutus, jonka hän aikaansaa, tärisyttävä.

Romaanissaan ,,Constance Ring" (1885), joka osit-

tain kuvaa hänen omaa elämäänsä, hän kosket-

telee aviollisia ristiriitoja; .,Lucie" (1888) kuvaa
langennutta naista

;
,,Hellemyrsfolkene" (I-IV,

1887-98), laajin S:n teoksista, joka käsittelee

kokonaisen suvun historiaa, on hyökkäys juop-

poutta vastaan, ja näytelmä ,,Agnete" (1893) esit-

tää kleptomaniaa sairastavan naisen psykologiaa.

Äärettömän myrskyn S. nostatti kertomuksillaan
,,Professor Hieronimus" (1895) ja ,.Paa Set.

.Jörgen" (1895), joissa hän räikein värein kuvaa
mielisairaalassa vallitsevia epäkohtia. Paitsi yllä-

mainittuja teoksia on vielä mainittava: novelli

,,Fru lues" (1891), avioliittoromaani ,,Forraadt"

(1892), novellikokoelma „Sommer" (1899) sekä
kertomus ,,Julehelg" (1900). Laajaksi suunni-
teltu romaani ,,Mennesker" ilmestyi (1905) kes-
keneräisenä hänen kuolemansa jälkeen. [An-
tonie Tiberg, „A. S. som kunstner og menneske"
(1910).] H. Kr-n.
Skram /-«-/, Peder (k. 1581), tansk. meri-

sankari, kunnostautui varsinkin merisodassa 1535
lyypekkiläisten auttamaa Kristian II :ta vastaan;
voitti lyypekkiläiset Svendhorgsundin salmessa;
vaikutti suuresti Hansan vallan masentamiseen.
Tuli sitten valtaneuvokseksi

; johti Pohjoismaisen
seitsenvuotisen sodan alussa Tanskan laivastoa
Ruotsia vastaan. G. R.

Skrefsrud [-rudj, Lars Olof (s. 1840),
norj. lähetyssaarnaaja. Perusti yhdessä tansk.
1'xiii'esenin kanssa lähetysseuran työtä varten
Intian sdiitaalien keskuudessa (ks. Borresen).

U. P.

Skridifinnit, s. o. h i i h t o f i n n i t, on
•6-8:nnen vuosis. kirjailijoilla (Prokopios, Jorda-
mes, Paulus Diaconus) Skandinaavian pohjois-

R i s a-

Eräs

Illarionovits
oli 1900-03 Tyynen-

osassa asuvan kansan nimenä ja tarkoittaa ilmei-

sesti lappalaisia. He viettivät miltei eläinten
kaltaista elämää, eivät tunteneet maanviljelysi ;i.

vaan elivät metsästyksestä, johon miehet ja nai-

set samalla tavalla ottivat osaa. Äärettömillä
metsämailla ja korkeilla tuntureilla oli metsän
otuksia loppumattomasti, niiden lihasta he elivät

ja niiden nahkoihin he pukeutuivat. Nimensä he
olivat saaneet siitä, että heillä oli taito ajaa
eläimiä takaa tavattoman nopeasti hyppäämällä
eteenpäin käyrällä puulla, s. o. hiihtämällä.

K. G.

Skrofelit (lat. scrofulce < scrofa = emäsika)

,

risataudissa esiintyvät rauhasturvotukset ja ajet-

tumat. vrt. Risatauti.
Skrofuloosi (ks. Skrofelit) ks.

tauti.
Skrubber ks. Valokaasu.
Skrutiniumi ks. Scrutiniu m.
Skruuvi (ruots. shruf). 1. Ruuvi. -

neljän pelattava korttipeli.

Skrydlov, N i k o 1 a j

(s. 1844), ven. amiraali;
meren laivaston, sen jälkeen Mustanmeren lai-

vaston päällikkönä, kunnes hänet 1904 amiraali
Makarovin saatua surmansa Port Arthurin edus-
talla määrättiin uudelleen Tyynenmeren lai-

vaston johtajaksi ; hänen saavuttuaan sotanäyt-
tämölle oli Port Arthurissa oleva laivasto kui-

tenkin jo suurimmaksi osaksi japanilaisten
käsissä tai hävitettynä, niin että S :lle ei jäänyt
mitään tehtävää.

Skrzynecki [sksine'tski], Jan Boncza
(1786-1860), puol. kenraali; meni 1806 puol.

sotajoukkoon; liittyi 1830 vapauspuolueeseen;
tuli prikaatikenraaliksi ; määrättiin Radzi\villin

jälkeen armeian ylipäälliköksi ja sai pari voittoa

venäläisistä, mutta ei käyttänyt niitä hyväkseen
ja menetti Ostrolenkan tappelun (toukok. 1831).

Valtiopäiväin toimittaman tutkimuksen johdosta
S. luopui päällikkyydestä (elok.) ; vetäytyi sitten

Krakovan tasavallan alueelle ja eli Praagissa.
kunnes hän 1839 otti Belgian armeian päällik-

kyyden; siitä hänen jälleen täytyi luopua Venä-
jän, Itävallan ja Preussin vaatimuksesta. G. R.

Skrä l~ö] (ruots.), ammattikunta, myöskin en-

tisajan ammattikunnan sääntö.

Skule Bardson (k. 1240), norj. jaarli,

kuningas Inge II :n velipuoli, toivoi Ingen kuo-

leman jälkeen 1217 saavuttavansa kuninkaan
arvon, mutta syrjäytettiin alaikäisen Haakon
Haakoninpojan takia. Hän oli kuitenkin hallitus

miehenä suuressa osassa Norjaa ja 1225 kuningas
nai hänen tyttärensä Margareetan, mutta ystä-

vyyttä kuninkaan ja jaarlin välillä ei kuiten-

kaan syntynyt. V. 1238 S. nousi kapinaan, jou-

tui tappiolle ja surmattiin Elgesäterin luosta-

rissa, jonne oli paennut. A". O.

Skulpteerata ks. Skulptuuri.
Skulptuuri (lat. sculjdiTra < Bculpere = kai-

vertaa, veistää), kuvanveistotaide; veistokuv;i.

veistotaiteen tuote. - - Skulpteerata, har-

joittaa veistotaidetta, veistää.

Skunkki ks. H a i s u n ä ä t ä.

Skuoritsa (ven. Skvoritsy), suom. seurakunta
Inkerinmaalla Itä-Inkerin rovastikunnassa Hatsi-

nasta luoteeseen; perustettu Ruotsin vallan

aikana, ainakin jo 1641. Nykyisen kivikirkon

rakennutti keisari Nikolai I 1839. Väkiluku
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(1916) 8,086 henkeä 79 kylässä. — Skuoritsaan
kuuluu kappeliseurakuntana Kopsu samannimi-
sen, Pietari III:n onnettomasta lopusta tunne-

tun kovin ympärillä. Siihen kuuluu 15 kylää,

jota paitsi suomalaisia asuu myös Ropsun hovissa

ja paperitehtaalla, yhteensä 2,618 henkeä.

—

Skuoritsa-Ropsun papin asettaa Pietarin ev.-lut.

konsistori, vahvistaa virkaan sisäasiainminis

teri. P. T.

Skupstina (serb.). kokous, erityisesti kansallis-

kokous, sekä Serbian valittu eduskunta että

Montenegron yleinen kansankokous.
Skuru, rautatieasema (IV 1.) Karjan-Turun

rataosalla Pinjaisten (Billnäsin) aseman ja Fis-

karin pysäkin välillä, 9 km Karjan asemalta;

etäisyys Helsingistä 96 km, Turusta 104 km. V.

1913 oli saapuvien matkustajain luku 16,843. läh-

tevien 13,868; tavaraa saapui sain. v. 11,598 ton.

(huomattavimmat erät: puutavaroita 4.076 ton.

[siinä halot 3,955 ton.], metallit eullisuustavaraa

2,556 ton., kiviä, kalkkia ja sementtiä 1,394 ton.,

jauhoja ja ryyniä 455 ton.), tavaraa lähetettiin

16.929 ton. (huomattavimmat erät: puutavaroita

4,778 ton. [siinä halot 3,265 ton.], metalliteolli-

suustavaraa 3,566 ton.. tiiliä 1,818 ton., maitoa
658 ton.). — Lähellä asemaa kulkee rautatie vuo-

ren lävitse 156 m pitkää tunnelia myöten
(,,Skurun tunneli", ensimäinen laatuaan Suomen
rautateillä). — Aseman luona sijaitsevat S:n
lastauspaikka ja laivalaituri Poh-
jan(pitäjän)lahden perukassa. — S:n asemalta

vie kapearaiteinen rautatie (rak. 1891) Fiskarin
tehtaalle. L. II-nen.

Skutari (myös Scutari). 1. Kaupunki (alban.

Skodra, slaav. Skadar, ennen vannaan Scodra)

Albanian pohjoisosassa vuorien ympäröimällä
viljavalla, mutta tulvain usein hävittämällä
tasangolla lähellä S:n-j arven (6 m yi. me-
renp., 50 km pitkä, 14 km leveä, 350 km2

, suu-

rin syvyys 44 m, tavattoman kalarikas) kaakkois-
päätä, järvestä Adrian-mereen laskevan, joki-

aluksilla kuljettavan Bojanan ja siihen vas. tule-

van Kiri'n (1. Drinin) välisessä kulmauksessa, 25

km Adrian-merestä ; n. 35,000 as. — Luonteel-
taan itämainen

:
kadut kapeita, likaisia kujia,

suuri basaari, väestö kansallisuudeltaan kirja-

vaa. Huomattavimmat rakennukset venetsia-

lais-aikainen kasi clii ja roomal.-katolinen tuo-

miokirkko. Lisäksi muutamia muita kirkkoja,

moskeioja, kasarmeja. Kaupunkia ympäröi-
villä kukkuloilla (m. m. tunnetulla Tarabosilla)

lujia linnoituksia. Jesuiittakollegi ja -pappis-

seminaari. Roomal. -katolisen arkkipiispan ja

kreik. -katolisen piispan istuin. — Harjoitetaan
kalastusta, maataloutta, ase- ja kangasteolli-

suutta, melkoista kauppaa (viedään villaa, mais-
sia, sumakkia, vuotia, tuodaan kankaita ja siir-

tomaanta varoita). — S. on sangen vanha kau-

punki. Illyrian kuningas Gentius teki sen pääkau
pungikseen ja joutui siellä 168 e. Kr. roomalais
ten vangiksi. Serbialaiset valloittivat S:n 600-

luvulla. mutta menettivät sen venetsialaisille.

Nämä luovuttivat sen 1479 turkkilaisille, jotka
sieltä käsin pitivät kurissa kapinoivia albania-

laisia. Balkanin sodan aikana S :n päällikkö

Eassan Riza pasa menestyksellisesti torjui loka-

kuusta 1912 alkaen S:ia piirittäväin monte-
negrolaisten hyökkäykset, kunnes Hassanin (joka
todennäköisesi i murhattiin) jälkeen päälliköksi

päässyt alban. Essad pasa Toptani huhtik. lo-

pulla 1913 ilman pakkoa jätti S:n montenegro-
laisille saaden palkakseen vapaan pääsyn mie-

hineen (n. 20,000), kenttätykkeineen y. m. va-

rustuksineen. Suurvaltain päätöksen mukaisesti

S. kuitenkin oli liitettävä Albaniaan, jonka pää-

kaupungiksi sitä ajateltiin (vaikka siksi tuli-

kin Durazzo), ja montenegrolaisten oli seur.

kuussa pakko poistua sieltä. Suurvaltain sodan
aikana montenegrolaiset uudelleen kesällä 1915
miehittivät S :n, menettäen sen kuitenkin tani-

mik:ssa 1916 itävaltalaisille. — V. 1905 S:ia
kohtasi tuhoisa maanjäristys. — 2. Konstantino-
polin esikaupunkeihin (ks. Konstantinopo-
poli) kuuluva kaupunki (turk. Yskydar, van-
han .ajan Khrysopolis) Viiluissa-Aasiassa, kau-
niissa asemassa Bosporin eteläpäässä vastapäätä
Konstantinopolia; yli 100,000 as., joista n. 2

/a
muhamettilaisia. — Valide-jani- (rak. 1547). y. m.
moskeioja. suuri sairaala, sotaväen parakkeja.
Kaunis, suuri hautausmaa, Konstantinopolin huo-

mattavin. S:n eteläpuolella olevasta Haidar Pa-
sasta lähtee Anatolian rautatie. — Oli tärkeä py-

sähdyspaikka ja karavaanien lähtökohta jo van-
halla ajalla. E. E. K.

Skutarin-järvi ks. Skutari 1.

Skvadroona ks. Eskadroona.
Skye [skai], Sisä-Hebridein pohjoisin ja suu-

rin saari, Skotlannin luoteisrannikolla, josta sen

erottavat kapeat salmet (Sleat sound, KyleRhea,
Loch Alsh ja Inner sound) ; 1,447 km2

, 13.833 as.

(1901; 1841: 23,082 as.), joista 2,858 puhuu ai-

noastaan gaelin kieltä (1891: 5,124 henkeä) ja

9,837 gaelin ja englannin kieltä. -— S. on jyrkkä-
rantainen, lahtirikas. Korkein huippu Sgurr na
Banachdich 966 m yi. merenp. Pääaineksina ba-

saltti ja porfyyri. S. on melkein metsätön. Asuk-
kaat harjoittavat karjanhoitoa (erinomaisia lam-

masrotuja) ja kalastusta, joiden tuotteita myö-
dään saarelta. Pientilallisten olot olivat sanpen
huonot (josta johtui suuri siirtolaisuus) v:een

1886, jolloin heidän asemansa parannettiin laki-

säädöksellä. — Pääkaupunki ja tärkein salama-
paikka Portree (872 as. 1901). erinomainen
satama.

Skylla 1. Sky 11 e [-le], kreik. tarustossa

merihirviö, joka (Odysseian mukaan) asustaa

vastapäätä Kharybdista (ks. t.). korkean, äkki-

jyrkän kallion onkalossa. Sen peloittavaa ääntä
verrataan koiranpennun haukuntaan ; sillä on

12 muodotonla jalkaa ja 6 pitkiiä kaulaa, kussa

kin kauhea pää. jossa on 3 riviä kuolettavia

hampaita ; kun laiva kulkee sen ohitse, niin

jokainen pää tempaa siitä miehen. Kuvissa S :11a

on naisen yläruumis; alaruumiista ulkonee jal-

kojen sijasta raivoisia koiria tai muita hirviöitä.

— S. ja Kharybdis sijoitettiin tav. Messinan-sal-

meen. O. E. T.

Skyros [-y-J (Skyroi, Kreikkaan. Euboian no-

mokseen kuuluva, Pohjoisen Sporadi-ryhmän
saari Aigeian-meressä. Euboiasta koilliseen: 204

km2
, 4.172 as. (1007). — Kallioinen, verraten

karu; korkein huippu 705 m yi. merenp. Pää-
kaupunki S. (jossa suurin osa saaren väestöä.

asuu) itärannikolla. s. mainitaan Akilleus-

ja Theseus-taruissa; main. sankarien luut Ki-

mon 469 e. Kr. siirsi Atenaan, karkoitettua;i

i

ensin i473) saarella asustaneet merirosvot.

Skyscraper ks. Pilvenpiirtäjä.
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Skytale [-a'le] (kreik., = sauva, kapula), muin.
Spartassa kirjekapula, jota käytettiin valtiollisia

salatietoja lähetettäessä, myös itse kapulakirje.

Lähtiessään Spartasta saivat kuninkaat, sota-

päälliköt tai valtion virkamiehet mukaansa sau-

vau, josta oli olemassa aivan samankokoinen
kaksoiskappale, mikä jäi kotiin eforien huostaan.

Lähettäessään eu.sinmainituille viestin eforit kää-

rivät oman sauvausa ympäri kapean, valkean

uahkakaistaleen, johon piirsivät kirjelmänsä sisäl-

lyksen poikittain siten, että tämä oli luettavissa

vain kun hihna käärittiin toisen, vastaanottajan

hallussa olevan kaksoiskappaleen ympärille, ja

panivat sen menemään ilman sauvaa, vrt. Sala-
kirjoitus. E. R-n.

Skythit ks. Skyyttalaiset.
Skytte [syttej. Eräs Geriko S. on 1347-50

Suomen käskynhaltiana (mainitaan jo 1335 suu-

rena tilanomistajana Uudellamaalla), mutta ei

kuulune myöhempään S. nimiseen suom. aatelis-

sukuun, jonka jäsenistä Olof Brodersson
1435-63 oli tuomarina Sääksmäen kihlakunnassa.

Tämän pojanpoika oli piispa Martti S. (ks.

alempana). Keskiaikaisesta S.-suvusta polveutui

1625 Ruotsin ritarihuoneeseen kirjoitettu suku
,,S. i Finland" ainoastaan naiskannalta. Jälki-

mäiseen sukuun kuului Jöns S., joka 1581-90

oli Hämeenlinnan isäntänä ja jonka väkivaltai-

suudesta läänin talonpojat haikeasti valittivat,

samoin kuin myöhemmin hänen leskestään

Margareeta Tavastista ja pojistaan. Tämä S.-suku

sammui 1600-luvun keskivaiheilla. Ä". O.

Skytte [syttej, Martti (n. 1460-1550),

Turun piispa. Opiskeltuaan ensin Raumalla ja

Turussa S. meni Rostockin yliopistoon ja saavutti

siellä 1480 baccalaureuksen arvon. Kotimaahan
palattuaan hän toimi ensin kaniikkina Turussa,
mutta siirtyi sitten Ruotsiin ja rupesi munkiksi
Sigtunan dominikaaniluostariin. Vv. 1500-01 hän
teki matkan Italiaan, jolloin piti luentoja sikä-

läisissä dominikaaniluostareissa. Vielä tämän jäl-

keenkin hän teki opintomatkan ulkomaille, tutus-

tuen m. m. Lutheriin. V. 1522 S. valittiin Sigtunan
luostarin prioriksi ja nimitettiin 1524 dominikaa-
nien ylitarkastajaksi pohjoismaissa. Turun piis-

paksi hänet nimitettiin 1528 ja vihittiin, ilman
paavin vahvistusta, Strengnäsissä tammik. 5 p. S.

oli kysymyksessä olevana murrosaikana erittäin

sopiva mies Suomen kirkon johtajaksi. Omalta
kohdaltaan noudattaen katolisen hurskauden muo-
toja hän oli kuitenkin syvimmällä vakaumuksel-
taan uskonpuhdistuksen periaatteiden kannalla ja

kykeni sentähden johtamaan olojen kehitystä

niin, ettei suurempia mullistuksia tapahtunut.
Pietari Särkilahden alkamaa uskonpuhdistus-
työtä hän edisti tehokkaasti kustantamalla omilla

varoillaan useiden suom. nuorten miesten kouluu-

tuksen uskonpuhdistuksen emämaassa, Saksassa.

Kärsivällisesti hän myös kesti Kustaa Vaasan
yhä mielivaltaisemmaksi käypää menettelyä kir-

kollisten olojen järjestämisessä, semminkin kir-

kon omaisuuden peruuttamisessa. Piispanaikansa
viimeisinä vuosina hän korkean ikänsä takia ei

enää voinut kaikkia piispantoimia hoitaa, josta

syystä hänellä oli apulaisena Mikael Agricola.

A. J. P-ä. (K. O.)

Skytte (syttej. 1. J o 1) a n S. (1577-1645),

ruots. valtiomies, pormestari Bengt Skrädda-
ren poika (huhun mukaan Kaarle herttuan

avioton poika), tuli ulkomaiselta opintomat-
kalta palattuansa 1602 kruununprinssi Kustaa
Aadolfin opettajaksi, korotettiin seur. v. aatelis-

säätyyn. Häntä käytettiin monissa tärkeissä val-

tiollisissa toimissa, joissa hän osoitti suurta
kykyä ja terävää älyä. Kustaa Aadolfin nous-

tua valtaistuimelle S. 1612 nimitettiin kamarin,
valtakunnan verolaitoksen, johtajaksi, 1617 valta-

neuvokseksi, 1622 Upsalan yliopiston kansleriksi

ja tuli 1624 Tuuterin vapaaherraksi. Hän oli

myös Pohjois-Suomen laamannina. V. 1629 hän
nimitettiin Liivinmaan, Inkerin ja Karjalan ken-
raalikuvernööriksi ja toimi tässäkin virassa tar-

mokkaasti ja taitavasti, m. m. aikaansaaden pää-

töksen Tarton yliopiston perustamisesta. V. 1634
S. tuli Göötan hovioikeuden ensimäiseksi presi-

dentiksi. Hänen viimeinen julkinen tehtävänsä
oli osanotto Brömsebron rauhanteon keskustelui-

hin, joiden kestäessä hän kuoli. Perusti Upsalan
yliopistoon erityisen n. s. Skytteläisen professorin-

viran.

2. Vendela S. (1608-29), oppinut nainen,

edellisen tytär, oli isänsä toimesta saanut hyvän
opillisen kasvatuksen, joten jo nuorena oli

moniin kieliin ja tieteihin perehtynyt ja tuli

tunnetuksi syvistä tiedoistaan. Hän sepitti myös
useita kirjoitelmia; Stiernhielm nimitti häntä
,,sexus et sseculi miraculum". Vendela S. meni
jo 18-vuotiaana naimisiin Pohjanmaan maaher-
ran Hans Kylen kanssa; kuoli 3 vuotta myöhem-
min.

3. Bengt S. (1614-83), valtaneuvos, edellisen

veli, oli saanut huolellisen kasvatuksen, tuli 1646

Upsalan maaherraksi, oli 1647 maamarsalkkana
valtiopäivillä ja tuli seur. v. valtaneuvokseksi.

S. kuului Kaarle Kustaan kannattajiin, mutta
koetti kuitenkin samalla mielistellä myöskin
Kristiinaa, s. o. huopasi ja sousi puolueiden
välillä, mutta menetti tällä tavalla pian sen

arvon, jota ensin oli nauttinut. Messeniuksen
maankavallusjutussa hänkin joutui syytettyjen

penkille, mutta vapautettiin. Jo Kaarle X :ii

hallituksen lopulla hän lähti ulkomaille, palasi

sitten kotia, mutta erotettiin 1664 valtaneuvok^en

virasta, kun todistettiin hänen olleen osallisena

herttua Aadolf Julianan hankkeissa saada marskin-
virka itselleen, ja kuljeksi sitten levottomana
ympäri eri maissa. K. G.

Skyttälä (ennen myös Broddnäs), säteri

Hauhon pitäjässä lähellä kirkkoa Hauhon selän

rannalla, käsittää alustiloineen 3 1
f3 manttaalia,

n. 900 ha. — S:n omisti 1400-luvun keskivai-

heilla kihlakunnan tuomari Olavi Broderinpoika.

Hänen pojanpoikansa oli piispa Martti Skytte.

jonka tarina tietää syntyneen S:n kartanossa.

S. oli sittemmin, vielä 1600-luvun alussa, ensin

mainitusta omistajasta äidin puolelta polveutu-

valla, 1625 Ruotsin ritarihuoneen jäseneksi ote-

tulla Skytte-suvulla. Myöhemmin 1600-luvulla se

kuului Spära-, Gyllenhjerta- ja Sölfverarm-

suvuille; 1700-luvulla se oli Bosin-suvulla, jonka

hallussa se pysyi n. v :een 1862. Nyk. omistaja

(1916) tilanomistaja Y. V. Alastalo. A. Es.

Skyttälä 1. K y 1 1 il 1 ii ks. Tampere.
Skyytat I. skyytit ks. Skyyttalaiset.
Skyyttalaiset, muinaiskansa, joka asui Mustan-

meren ja Kaukasus-vuorten pohjoispuolella ja

sieltä itään päin, oli iraanilaista sukuperää.

7:nnellä vuosis. e. Kr. he levisivät mainituille



1499 Skyyttiläiset— Skänen laki l.-.IHI

seuduille karkoittaen tieltään kimmerialaiset

•(ks. t.) ja seuraavalla ajalla lie näyttävät olevan

valtansa huipulla. Herodotos kuvaa heitä jakau-

tuneiksi moneen kansaan, joista muutamat jo

olivat omaksuneet korkeamman sivistyksen (hel-

leeniläiset s., maanviljelijä-s.), mutta enimmät,

in. m. myös pääheimo, kuninkaalliset s., vielä

eliväl alkuperäisellä paimentolaiskannalla. S. oli-

vat ratsastajakansaa, taitavia jousimiehiä; heidän

perheensä elivät huopateltalla katetuissa vankku-

reissaan, joissa he kulkivat paikasta paikkaan.

Heitä hallitsivat heimopäälliköt, mutta muudan
heimo oli saavuttanut etusijan ja sen hallitsija-

perheestä valittiin ylikuningas. Herodotos kertoo,

että eräs kuningasperheen jäsen, Anakharsis (ks.

t.), lähettiläänä oli tullut Kreikkaan ja omaksu-

nut kreikkalaiset tavat, mutta palattuaan kotiin

tullut murhatuksi. Myöhemmin kuningas Skyles

suosi kreikkalaisuutta, mutta herätti siten s:n

tyytymättömyyttä, karkoitettiin ja surmattiin.

Kun Dareios v. 515 teki suuren sotaretkensä heitä

vastaan, oli heidän kuninkaanansa Idanthyrsos,

joka väistyi hänen joukkojensa edestä vetäytyen

yhä kauemmas tiettömille ja asumattomille aroille

ja siten lopulta pakotti Dareioksen tyhjin toimin

palaamaan. S:n tavat olivat monessa suhteessa

raa'at; kun nuorukainen surmasi ensimäisen

vihollisensa, joi hän kaatuneen verta; kunin-

kaansa kuoltua he hänen haudallaan surmasivat

jonkun hänen vaimoistaan ja suuren joukon

hänen palvelijoitaan. Heidän uskontoonsa kuului

myös ihmisuhri; neuvoa he kysyivät arpojilta.

Runsaat hauta- y. m. löydöt nyk. Etelä-Venäjällä

ovat osoittaneet, että kreik. teollisuudentuotteita

jo joitakin vuosisatoja e. Kr. levisi g:n keskuu-

teen, jopa nähtävästi osaksi valmistettiin juuri

heitä varten. Skyyttalaisia orjia ja matkustajia

mainitaan usein Kreikassa ja avioliittoja solmit-

tiin s;n ja kreikkalaisten välillä; niin esim. kuu-

luisan puhujan Demostheneen äidinäiti oli skyyt-

talainen, josta syystä hänen vastustajansa häntä-

kin sanoivat skyyttalaiseksi. S ;n heimoja olivat

skolootit, sauromaatit, m a s s a g e e-

tat ja enimmän idässä päin sakat, luulta-

vasti myöskin roksolaanit (ks. t.). Mithri-

dates Suuri taisteli s:ia vastaan ja levitti val-

tansa heidän alueelleen Mustanmeren pohjois-

puolelle, mutta sen ajan jälkeen varsinainen s;n

kansa katoaa, vaikkapa heidän nimeänsä vielä

kauan käytetään yleisenä ltä-Euroopan paimen-
tolaiskansojen nimityksenä. [Neumann, ,,Die Hel-

lenen im Skythenlande'' (1855) ;
Sehafarik, ,,Sla-

vische Altertiimer" (1837) ; Miillenhoff, ,,Die

Skythen" (1871) ; Minns, „Scythians and greeks"

(1909).] K. G.

Skyyttiläiset ks. Skyyttalaiset.
Skäne [-Ö-J, vanha maakuuta Rtelä-Ruotsissa,

käsittää Skandinaavian niemimaan eteläisimmän
kärjen Itämeren, Juutinrauman ia Kattegatin
välissä; 11,289 km2

, 707,522 as. (1915)/ 63,

e

km2 :llä, Ruotsin taajimmin asuttu maakunta.

—

S : n rannikot, varsinkin muuhun Ruotsiin verrat-

tuina, ovat hyvin ehjiä, lahdet, Luoteessa olevaa

Skeldervikeniä lukuunottamatta, laakeapohjaisia

poukamia (suurin Sanon mutka itärannalla),

huomattavia niemiä vain Fulsterlion ja Kullenin

niemet; Juutinraumassa oleva Hven-saari luetaan

S:een. Smälandin ylänköön kuuluvassa Pohjois-

S:ssa vuoriperustana on alkuvuori, joka eteläm-

pänä. S : ii alangolla vaihtuu nuorempiin, muulle

Skandinaavialle vieraisiin muodostumiin (trias.

juura, liitu y. m.)
;
S. on siis geologisesti välimaa

Skandinaavian ja Tanskan viilillä. Yuoriperusta

on enimmäkseen tavattoman hedelmällisten jää-

kautisten savikerrosten peitossa, jotka usein ovat

hyvin merkelinpitoisia. Poikkeuksena on karumpi
Pohjois-S., jossa alkuvuori monessa paikassa on

esillä, etenkin korkeammissa selänteissä, samoin-

kuin etelämpänäkin tasangon poikki kulkevissa

harjuissa (Hallandsäs S:n ja Hallandin rajalla

206 m yi. merenp., Linderödsäsen 193 m, Söderäs

188 m, Romeläs 176 m, Kullaberg 188 m). S;ssa.

Landskronan pohjoispuolella, ovat Ruotsin ainoat

kivihiilikaivokset. Ilmasto hyvin lauhkea. v:n
keskilämpö -f6°-+7°C, tammik:n 0° 1°C, hei-

näkin -|-16°C: vuotuinen sademäärä 400-650 min.

Laivaliikenne jatkuu keskeytymättä kautta tal-

ven. Pääjoet Rönneän (lähtee Ringsjön järvestä)

ja Helgeän (lähtee Smälandista). — Taloudelli-

sesti S. on Ruotsin monipuolisin ja kehittynein

maakunta. Elinkeinoista ks. lähemmin M a 1 m ö-

hus Iän ja Kristianstadin lääni, joi-

hin S. hallinnollisesti jakautuu. — Historia.
Asutus S:ssa on hyvin vanha. Smälandin metsä-

seudut eristivät S :n ruots. maakunnista, jota-

vastoin helppo yhteys meritse liitti sen Sjrellan-

diin ja Tanskaan, johon se Tanskan valtion syn-

tyessä valtiollisestikin yhdistettiin ; väestökin on
tansk. heimoa. Lukuunottamatta lyhyttä aikaa

900-luvun lopulla, jolloin S. kuului Ruotsin ku-

ninkaan Eerik Voittoisan maihin sekä 1332-60.

jolloin se niinikään kuului Ruotsiin, S. 1600-lu-

vun keskivaiheille asti oli Tanskan maakuntana
ja hyvin tärkeänä osana Tanskaa. Lundissa oli

1104-1536 Tanskan valtakunnan arkkipiispan is

tuin, jonka hallintopiiriin jonkun aikaa kuului-

vat kaikki pohjoismaat. Hansakaupungeilla oli

1300-1400-luvuilla suuri vaikutusvalta S:ssa

(niillä oli 1370-85 pantteina useita S:n tärkeim-

piä kaupunkeja), jonne heitä houkutteli suuri

sillinkalastus. Keskiajan lopulta alkaen S. sai

kärsiä suuresti Ruotsin ja Tanskan välisissä vai-

noissa, joiden näyttämönä juuri S. etupäässä oli.

Roskilden rauhassa 1658 ja Kööpenhaminan rau-

hassa 1660 Tanska vihdoin luovutti S;n Ruot-

sille, joka heti ryhtyi tarmokkaisiin toimenpitei-

siin sen ruotsalaistuttamiseksi. Siilien tähtäsi

m m. Malmön resessi 1662 ja Lundin yliopiston

perustaminen 1668. S;ea ja muita Tanskalta

saatuja maakuntia hoiti kenraalikuvernööri

v:een 1719 (lukuunottamatta 1670-75), jolloin S.

jaettiin nyk. lääneihin. Tanskan kanssa 1675-79

käydyn sodan aikana S:n rahvas monessa pai-

kassa ryhtyi sissisotaan ruotsalaisia vastaan,

mutta kapinat kukistettiin ja tanskalaiset voit et

tiin Lundin (1676) ja Landskronan (1677) taiste-

luissa; Lundin rauhassa 1679 S. jäi Ruotsille.

Vielä kerran. Suuren pohjan sodan aikana, tans-

kalaiset nousivat mailiin S :ssa yrittäen vallata

sen. mutta kenraalikuvernööri M. Stenbockin
\oitot pakottivat tanskalaiset 1710 poistumaan

S:sta. Siitä pitäen S. on saanut kehittyä rau-

hassa vihollishyökkäyksiltä. E. E. K.

Skänen laki [shö-] syntyi Skänen maakun-
nassa, kun tiima vielä oli tanskalaisvallan alai

sena, n. 1202-1216. Samoihin aikoihin arkki-

piispa Andreas Sunesson kirjoitti latinaksi tut-

kimuksen Skänen oikeudesta. C. J. Sohlyter on
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1S59 julkaissut ja selityksillä varustanut tämän
maakuntalain. El. K.
Skänninge [sen-] (myös Skeninge, Skenninge),

kaupunki Etelä-Ruotsissa, Itä-Göötanmaalla, yk-

sitoikkoisella, viljavalla Itä-Göötanmaan tasan-

golla 30 km länteen Linköpingistä; 1,327 as.

(1911; asukasmäärä alenemassa). — Merkityksel-

tään S. nyk. on mitätön, asukkaiden pääelinkei-

nona maanviljelys. Suuruudenajan muistona on
vanha tiilikirkko. S :n perustamisaikaa ei tie-

detä; 1100-luvulla se lienee ollut Itä-Göötanmaan
pääkaupunki. Mahtavimmillaan se oli folkungien

aikana; 1200- ja 1300-luvuilla S:ssä pidettiin

usein herrainpäiviä y. m. tärkeitä kokouksia,

m. m. S:n kirkolliskokous 1248, joka vahvisti paa-

vinvallan Ruotsissa ; sen piti paavin lähettiläs

Vilhelm Sabinalainen Birger Jaarlin läsnäollessa

ja siinä m. m. päätettiin selibaatti saatettavaksi

voimaan Ruotsin kirkossa ja että papiston tuli

tutustua kanoniseen oikeuteen. Niihin aikoihin

S:ssä oli useita kirkkoja, kaksi luostaria (domi-

nikaaniluostari, mainitaan ensi kerran 1291, au-

gustiinikunnan nunnaluostari, per. 1281), kuu-
luisa luostarikoulu, sekä läheisyydessä Bjälbo,

jaarlien asuinpaikka. Seur. vuosisadoilla tuli-

palot, viholliset ja uskonpuhdistus tekivät lopun
S:n merkityksestä; Daeken ryöstöretken jälkeen

S. 1543 joksikin aikaa (v:een 1570) menetti kau-
punkioikeutensakin. (E. E. K.)

Skäppa Jsep-J, vakka, vanha ruots. kuivien
aineiden tilavuusmitta, tavallisimmin 4 kappaa.
Skääpi 1. k ä ä p i 1. s k ä b i (amer. suom., <

engl. scdbby = rupinen, syyhyinen), lakonrikkuri.

Sköfde [söv-J (vanha muoto Skedevi), kau-
punki Etelä-Ruotsissa, Länsi-Göötanmaalla, Skara-
borgin läänissä, Billingenin vuoren itäjuurella,

ratojen risteyksessä 30 km Falköpingistä pohjois-

koilliseen; 6,703 as. (1911). — Vanha kirkko
(johon 1164 haudattiin Pyhän Helenan luut)

;

suosittu kylpylaitos, jonka perustamisesta (1870)

alkaen ennen mitätön S. on huomattavasti kas-

vanut merkitykseltään ja väkiluvultaan. Kone-
y. m. teollisuutta. — S. on ikivanha kaupunki.
Keskiajalla tunnettu pyhiinvaelluspaikka.

Sköldvik [söhlvikj, ratsutila (1 manttaali, n.

770 ha) Porvoon pitäjässä, 22 km (maanteitse)

Porvoon kaupungista lounaaseen, merenlahden
rannalla. Laivalaituri. S., joka mainitaan jo

1382, oli v:n 1600 seuduilla Scott- ja myöhem-
min 1600-luvulla Rosenschmidt-suvulla (v:een

1678) ; 1700-luvun lopulta alkaen se oli St.jern-

schantz-suvulla. Nyk. omistaja (1916) vapaa-
herra C. G. Wrede. Puinen kaksikerroksinen
päärakennus, uusittu arkkitehti C. Th. Höijerin
piirustusten mukaan. A. Es.

Slaavilainen mytologia. Tiedot slaav. kan-
sojen mytologisista käsityksistä ovat hyvin haja-

naisia ja epämääräisiä. Mitään selviin muotoihin
kehittynyttä uskontosysteemiä heillä ei nähtä-
västi ollut. Voimme kuitenkin erottaa heidän
mytologiassaan 1) luonnonvoimien palveluksen ja

2) vainajainpalveluksen. On säilynyt merkkejä
ainakin ukkosta ja taivasta hallitsevasta juma-
lasta, jota Kiovan ja Novgorodin hist. lähteiden
mukaan palveltiin ainakin 900-luvulla j. Kr.
Perimin nimellä (sama kuin liettualaisten per-

kunas, josta suom. perkele on saanut alkunsa).
Paljoa epämääräisempi on auringon otaksuttu
jumala Svarog, jonka rinnalla esiintyy samassa

tehtävässä Dazbog (< da ti = antaa
-f- bog - ju-

mala i. Jälkimäinen, jota vastaa suom. Anti-
jumala, lienee kuitenkin käsitettävä jumalan yleis-

nimeksi. Mikä erikoistehtävä oli Rugen-saaren
slaavilaisten Svenlovitillä, ja vanhoissa hist. läh-

teissä mainitulla Oderin ja Elben seuduilla asu-

neiden slaavilaisten Belbogiilu (bel = valkea), siitä

ei ole säilynyt tarkempia tietoja. Karjan ja ehkä
maanviljelyksenkin jumalana itäslaavilaisilla

esiintyy Volos 1. Veles, jonka palveluksen jäl-

kiä on vielä nytkin huomattavissa. Alem-
pien luonnon jumaluusvoimien luokkaan kuu-
luu olentoja, joilla sitävastoin on yleisempi mer-
kitys kaikilla slaav. kansoilla vielä meidänkin
päivinämme. Sellaisia ovat metsän-, veden-, vai-

nion- y. m. haltiat. Joskus ne. kuten ven. riisal-

kat (ks. t.) ja ehkä eteläslaavilaisten vilat, jotka
usein esiintyvät kansanrunoudessa tarkoittaen
vuorilla, metsissä ja vesillä asustavia naisolen-

toja, liittyvät läheisesti vainajainpalvelukseen,
koska niiden luullaan olevan kuolleiden sielujen

ilmestysmuotoja. Tyypillisin vainajainpalveluk-
sen edustaja on kodinhaltia. suvun kuolleen kanta
isän kodin piirissä liikkuva ja jälkeenjääneiden
elämää valvova henki. Sen nimitykset ,, isoisä".

,,isäntä", ,,vanhus" suoraan viittaavat sen alku-

perään. Sitäpaitsi se voi esiintyä navetan-, rii-

hen- ja saunanhaltian muodossa. Samoinkuin
metsän- ja vedenhaltiat vaatii sekin uhria ja
hyvitystä, suuttuen ja saattaen onnettomuutta
sille, joka ei ole kyllin huomaavainen haltiaa
kohtaan. Yleensä länsislaavilaisten mytologia on
alttiina germ. vaikutuksille (esim. tsek. veden-
haltia hastrman < saks. Wassermann, puol.

skrzat < germ. Skrat), kun taas etelä- ja itä-

slaavilaisten mytologia on säilynyt itsenäisenä ja

kehittynyt omia teitään. [Krek, ..Einleitung in

die slawische Literaturgeschichte" (1887) ;
Mächal,

„S :n m:n piirteet" (tsekiksi, 1891); Afanasjev,
,,Slaavilaisten runollisista luonnoukäsityksistä"
(venäjäksi, 1865) ; L. Legar, ,.La mytkologie
slave" (1901).] V. J. M-kka.

Slaavilaiset, ryhmä indoeurooppalaisia kan-
soja, asuvat itäisessä, suurimmassa osassa Euroop-
paa ja siihen rajoittuvassa pohjoisessa Aasian
puoliskossa. Heidän alueensa on viime vuosi-

satain kuluessa tavattomasti laajentunut. Aikai-

simmin he ovat asuneet Oderin, Veikselin ja

Dnestrin yläjuoksujen ympärillä. Sieltä he levi-

sivät ensin Veikseliä ja Warthe-jokea pitkin

pohjoiseen, nähtävästi jo ajanlaskumme alussa,

ja jo 300 :n tienoissa he ovat edenneet Itämeren
etelärannikolle Holsteiniin saakka. 6:nnella vuo-

sis. on s :n hallussa nykyisestä Saksan valta-

kunnasta ei ainoastaan Elben itäpuolella olevat

maat, vaan vieläpä sen länsipuolellakin itäinen

puolisko Hannoveria ja Saalen ja Elben välillä

olevat Anhalt, Saksin maakunta ja kuningas-

kunta sekä pienempiä aloja Thiiringenissä Saalen

länsipuolellakin. Etelässä on samalla vuosis. s: ia

levinnyt yli koko nykyisen Itävalta-Unkarin

Savalle ja Tonavalle asti sekä yli nykyisen
Romaanian. Nähtävästi samoihin aikoihin alka-

vat itäiset s. asuttaa Dneprin ja sen lisäjokien

varsia saapuen Väinäjoen ja Lovatin sekä Okan
latvoille. 7:miellä vuosis. on s:ia kaikkialla Bal-

kanin niemimaalla. Kreikassakin Peloponnesok-

seen asti, ja nykyisen Itävallan alppimaissa

Adrianmeren pohjoispäähän asti sekä vielä
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Alppien eteläpuolellakin Koillis-Italiassa. Tähän
aikaan on slaav. asutus saavuttanut suurimman
laajuutensa etelässä ja lännessä. 9:nnellä vuosis.

alkaa Kaarle Suuren hallitessa saksalaisuus työn-

tää tieltään s:ia lännessä ja lounaassa, ja sen

jälkeen supistuu vähitellen slaav. alue Saksassa,

Böömissä, Ala- ja Ylä-Itävallassa, Steiermarkissa

ja Kärntenissä läpi koko keskiajan. Etelässä

alkoi samalla 9 : miellä vuosis. varsinainen Kreikka
tyhjentyä s :sta ja vuosisadan lopulla asettuivat

unkarilaiset nyk. paikoilleen kiilaksi eteläisten ja

pohjoisten s:n väliin; myöhemmin tuli myöskin
nykyinen Valakia ja Moldova romaanilaiseksi

maaksi, joten siis Mustaltamereltä alkaen alisen

Tonavan pohjoisrantaa ja keskisen Tonavan mo-
lempia rantoja pitkin kulki romaanilais-unkarilais-

saksalainen vyöhyke jakamassa sitä ennen yhte-

näistä slaavikuntaa kahdeksi. Mutta samaan
aikaan eteni slaavilaisuus nopein askelin itää ja

koillista kohti vallaten suomalais-ugrilaisten kan-
sain alueita. Senjälkeen saivat idässä ja kaak-

koisessa väistyä turkkilaiset heimot. Pohjoisessa

voitti slaavilaisuus alaa baltilaisilta heimoilta,

etupäässä jatvingeilta ja liettualaisilta, mutta
enimmän on itäinen slaavilaisuus levinnyt suo-

malais-ugrilaisten ja turkkilaisheimojen kustan-

nuksella.

S:n itsensä käyttämä nimitys on alkuperäi-

sessä muodossaan slovönin, mon. slovene. Sitä

käyttivät itsestään Novgorodin s. ja siten nimit-

tävät nytkin vielä Itävallan alppimaissa asuvat
sloveenit itseään. Germaanilaiset kansat nimitti-

vät heitä venedeiksi 1. vendeiksi ja siitä

on myöskin suom. Venät, Venäjä nimi johtunut.

Pitempiaikaisia valtakuntia ovat perustaneet

bulgaarialaiset, kroaatit, serbialaiset, tsekkiläiset,

puolalaiset ja venäläiset. Vanhin oli bulgaaria-

Iäisten valtakunta, joka syntyi aivan Itä-Rooman
pääkaupungin lähimpään naapuruuteen. Se tuli

myöskin kreik. kristillisen kulttuurin välittä-

jäksi serbialaisille ja venäläisille. Lounaiset ja

läntiset slaavit, kroaatit, sloveenit, tsekkiläiset

ynnä slovaakit, Lausitzin vendit 1. sorbilaiset ja

puolalaiset joutuivat roomalaiskatoliseen kult-

tuuripiiriin. Tämä uskonnollis-kirkollinen kah-
tiajako esiintyy myöskin kirjoitus- ja paino-

kirjaimissa: kreikanuskoiset s. käyttävät kreik.

kirjaimistoon perustuvaa n. s. kyrillistä, rooman-
uskoiset taas latinalaista kirjaimistoa. Protes-

tantteja on vain vähäinen osa s:ia: pääosa Lau-
sitzin vendejä, joku määrä tsekkiläisiä ja slo-

vaakkeja sekä puolalaisten joukossa masuurit
Itä-Preussissa ja joku tuhatluku Puolan
kuningaskunnan asukkaita. Islaminuskoisia s:ia

on Bosniassa ja Hertsegovinassa vähän yli puo-

len miljoonan. Roomalaiskatolisia on kaikista

s:sta enemmän kuin neljäs osa, pääjoukko on
kreikanuskodsia. S:n koko lukumäärän laski ven.

slavisti T. Florinskij v:n 1906 lopussa olevan

148.5 miljoonaa ja niistä 102 milj. venäläistä.

Sen sijaan tsekkiläinen slaavilaistutkija Lubor
Niederle sai 1900 s:n koko luvuksi I36,i mil-

joonaa. ./. ./. M.
Slaavilaiset kielet kuuluvat indoeurooppalai-

sen kielikunnan itäiseen ryhmään, n. s. satein-

kieliin, joille ominaista on palataalisen k:n,g:n
ja gh:n muuttuminen vastaaviksi s tai s ja z

tai z äänteiksi, esim. slaav. desqti = kymmenen
verrattuna Iät. decem ja kreik. deka muotoihin.

Siten ovat s. k. likempää sukua baltilais-

ten ja iraanilaisten sekä myöskin albaanin kie-

len kuin muiden indoeurooppalaisten kielten

kanssa. S:ssa k:ssä on jo ajanlaskumme alussa

tapahtunut suuria muutoksia varsinkin kerak-

keiden alalla siten, että erotus tavallisten ja aspi-

reerattujen k ja g kerakkeiden välillä hävisi

ja varsinkin siten, että alkuperäinen indoeuroopp.

äänneasu on joutunut laajan yksinkertaistutta

misen alaiseksi. Tämä tapahtui siten, että vie-

rekkäin olevat erilaatuiset äänteet joko mukau-
tuivat samanlaatuisiksi tai, kuten oli laita kerake-

yhtymissä, edellinen kerake hävisi. Siten tuli

kaksoisääntiöistä yksinkertaiset ja sellaisista ke-

rakeyktymistä, kuin esim. pn, bn tuli n, ps> g,

kaikki suljetut tavut hävisivät, jonka takia ei sa-

nan loppuun jäänyt ainoatakaan keraketta, ja jos

ääntiötä seurasi n tai m kerakkeen edessä, niin

n, m katosi muodostaen edelläkäyvästä ääntiöstä

nenä-ääntiön. k ja g muuttuivat, alkuperäisten

e ja i äänteiden edessä fs:ksi ja ds:ksi sekä sit-

temmin £:ksi, mutta i diftongeista kehittyneiden

e ja i äänteiden edessä ts:ksi ja d»:ksi. s on
eräissä asemissa muuttunut h äänteeksi. Kerak-
keen jäljessä oleva j on sulautunut kerakkeeseen
ja saanut eräissä tapauksissa melkoisia muu-
toksia kerakkeen laadussa. Taivutuksessa, korko-

ja lauseopissa on säilynyt paljon peräti vanhan-
aikaisia piirteitä. S. k. jaetaan tavallisesti kol-

meen ryhmään: itäiseen, joka käsittää venä-

jän kielen, läntiseen, johon kuuluu tsekin

ynnä slovakin, puolan ja Lausitzin vendien 1. sor-

bin kieli sekä sukupuuttoon kuolleitten Itämeren
vendiläisten kieli, ja eteläiseeu, jonka muo-
dostavat bulgaarian, serbokroatsian ja sloveenin

kieli. J. J. M.
Slaavit ks. Slaavilaiset.
Slaby, Adolf (1849-1913), saks. elektrotek-

nikko, v:sta 1882 sähkötekniikan professorina ja

1894-95 rehtorina Charlottenburgin teknillisessä

korkeakoulussa, nimitettiin 1902 kunniaprofesso-

riksi Berliinin yliopistoon. S. on eritoten huo-

mattava ansioistaan langattoman sähköttämisen
(ks. t.) alalla.

Slagelse, kaupunki Tanskassa, Sjsallandin saa-

ren länsiosassa, jonkun matkaa Ison-Beltin ran-

nalta, ratojen risteyksessä, Soron amtissa
;

10,463 as. (1911). — St. Mikkels Kirke- ja St.

Peders Kirke (keskiaikaisia kirkkoja), muuta
mia oppilaitoksia (ent. latinakoulun rakennus,

jossa Andersen, Ingeman y. m. kävivät koulua).

Harjoitetaan sekalaista teollisuutta ja melkoista

kauppaa rikkaan maaseudun kanssa. — Vanha,
keskiajalla huomattava kaupunki.
Slagheck [släghek], Diderik (k. 1522).

tansk. katolinen pappi, Kristian II :n suosikki.

Oli kotoisin \Yestfalenista. oleskeli jonkun ai-

kaa paavin hovissa, seurasi anekauppiasta Ar-

eimboldia pohjoismaihin 1517. Ilmaisuaan viime-

mainitun neuvottelut Sten Sture nuoremman
kanssa Kristian II :lle hän pääsi kuninkaan
suureen suosioon; vaikutti hänen hyväkseen
Roomassa. Oli Tukholman verilöylyn pääyllyt-

täjä 1520, tuli senjälkeen Skaran piispaksi ja

1521 Lundin arkkipiispaksi. Ruotsin hallituk-

sen esimieheksi nimitettynä hän kuitenkin pian

näytti kelvottomuutensa, ja menetettyään kunin-

kaan tuen hänet tuomittiin kuolemaan sekä pol-

tettiin Kööpenhaminassa G. /.'.
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Slang [slär]J (engl.), sananvalinnaltaan ja

käänteiltään jollekin erikoiselle yhteiskuntaluo-

kalle tai ihmisryhmälle ominainen, moitteetto-

masta yleiskielestä poikkeava puhetapa, varsin-

kin rahvaanomainen, jokapäiväinen ..katukieli".

vrt. Algot, Jargon. [Farmer ja Henley,

„Slang and its analogues" I-VII (1890-1904) ;

Baumann, ,,Londonismen" (2:nen pain. 1902).]

Slang1

. 1 . Klaus Eerikinpoika S. (k.

n. 1.625), Laukon ja Laakspohjan herra, sota-

päällikkö; kuului rälssisukuun. joka esiintyy jo

1 500-luvun alussa. Piti nuijasodan aikoihin en-

sin Sigismundin puolta, mutta siirtyi sitten

Kaarle herttuan puolelle, ollen senjälkeen hä-

nen sekä myöhemmin Kustaa Aadolfin suosiossa.

Valloitti Venäjän sodassa 1612 Pähkinälin-

nan tullen sen käskynhaltiaksi ; Narvan alakäs-

kynhaltiana 1613. Ruotsin edustajia rajankäyn-

nissä Stolbovan rauhan jälkeen 1617 ja 1618.

- 2. E e r i k S. (k. 1642), sotapäällikkö, edellisen

poika-, kasvatettiin Kustaa Aadolfin hovissa,

seurasi kuningasta Saksan sotaan, sai suurta

mainetta urhoollisuudestaan ja ripeydestään ; ko-

hosi everstiksi 1635 ; otti osaa Wittstockin tap-

peluun 1636. menetti Saalfeldin luona sam. v.

oikean käsivartensa. Banerin peräytyessä Re-

gensburgin luota 1641 joutui S., joka suojeli pe-

räytymistä, Neuburgin luona ylivoimaisen vi-

hollisen saartamaksi ja pakotettiin urhoollisen

puolustuksen jälkeen antautumaan; pelasti tä-

ten pääarmeian ja sai kunnianimen ..Ruotsin

Leonidas". Vapaaksi laskettuna ja kenraalima-
juriksi korotettuna S. jo seur. v. kaatui Leipzi-

gin tappelussa. O. R.

Slatin, Sir Rudolf Carl von (s. 1857),

itäv.-engl. sotilas ja hallitusmies. S. teki jo

1870-luvun keskivaiheilla tutkimusmatkan Su-

daniin. Otettuaan 1878 upseerina osaa Bosnian
sotaretkeen hän palasi Sudaniin, missä tämän
maan kenraalikuvernööri Gordon nimitti hänet
ensin Daran kuvernööriksi ja 1881 Dar-Furin
kenraalikuvernööriksi. Täällä hän seur. vuosina
taisteli urhoollisesti mahdin nousevaa valtaa vas-

taan, kunnes jouluk. 1883 joutui vihollistensa kä-

siin. Häntä pidettiin sitten enemmän kuin 11

vuotta vankina Omdurmanissa ; v. 1895 hänen
onnistui paeta Egyptiin, missä hän nimitettiin

palaksi; otti esikuntaupseerina osaa vv. 1897-98

sotaretkeen Sudanissa; korotettiin 1899 aate-

lisarvoon Itävallassa, tuli 1900 Sudanissa ole-

vien joukkojen ylitarkastajaksi, ja sai v. 1907
kenraalimajurin arvon Englannin armeiassa; pa-

lasi suurvaltainsodan sytyttyä takaisin Itäval-

taan; julkaissut ,,Feuer und Schvvert im Sudan"
(1896)!

Slatoust ks. X 1 a t o u s t.

Slava [siä-], slaav. sana, =,.kunnia"; tsekin

kielessä tervehdys- ja hyväksymishuutona: ,,elä-

köön!". ..hyvä!". Slaavilaisten nimi, jonka oikea
slaav. muoto on slovvnc, on viime vuosis:n alussa

usein väärin johdettu sanasta slava, jonka kanssa
sillä ei ole mitään tekemistä. -/. J. M.

Slävata, Wilhelm (1572-1652), kreivi, böö-

mil. valtiomies ja historiankirjoittaja; oli 1618
yksi niitä Böömin maaherroja, joiden syyksi tä-

män maan protestanttiset säädyt panivat kei-

sarin protestanteille epäedulliset toimenpiteet ;

sen vuoksi hiin ja Martinit/ 23 p. toukok. vis-

kattiin ulos Praagin linnan ikkunasta; tuli 1628

48. VIII. Painotta »/e 16.

Böömin ylimmäksi kansleriksi, 1630 palatiiniksi.

S. jätti jälkeensä käsikirjoituksena 14 kirjaa

Böömin historiaa ja muistelmia, joista keisari

Maksimilian II :n kuoleman ja Valkoisen vuoren
taistelun välistä aikaa koskevat julkaistiin pai-

nosta 1857-68. J. F.

Slavejkov. 1. Petko S. (1827-95), bulgaar.

kirjailija ja valtiomies, kotoisin Makedoniasta,
toimi opettajana Tyrnovossa, mutta menetti

paikkansa erään ivarunon takia. Sen jälkeen

hän oli 34 vuoden kuluessa vuoroin eri seuduilla

Bulgaariaa opettajana, vuoroin istui turkkilai-

sessa vankeudessa. V. 1852 ilmestyi hänen ensi-

mäinen runokokoelmansa Bukarestissa ja sitä

seurasivat 1855 hänen ..Bulgaarialaiset laulunsa",

jotka painettiin Pietarissa; Bulgaariassa, joka
silloin kuului Turkkiin, hänen ei sallittu jul-

kaista mitään. V:sta 1857 hän toimitti yhdessä
Tsankovin ja muutamien muiden kanssa Kons-
tantinopolissa ilmestyviä bulgaariankielisiä aika-

kauskirjoja ja perusti 1867 ,,Makedonia" nimisen
viikkolehden, joka vaikutti kansallisessa ja sivis-

tyksellisessä suhteessa erittäin herättävästi Bul-

gaarian kansaan. Lehti kiellettiin 1872 ja S. alkoi

koota aineksia laajaan maantieteelliseen Bulgaa-
rian kuvaukseen, mutta turkkilaisvenäläisen sodan
aikana hänen kallisarvoiset kokoelmansa hävisi-

vät. Bulgaarian vallankumoukselliseen liikkee-

seen S. otti tehokkaasti osaa. V. 1879 oli Bul-

gaarian ensiniäisen kansaneduskunnan puheen-
johtajana. V. 1880-81 hän oli kansanvalistus-

ministerinä ja sen jälkeen vähän aikaa sisä-

asiainministerinä Karavelovin hallituksessa. Sen
jälkeen hän toimi sauomalehtimiehenä ja innok-

kaana Karavelovin puolueen jäsenenä. — 2.

Pentso S., bulg. runoilija, edellisen poika,

julkaissut useampia runokokoelmia ja käännök-
siä länsimaisesta runoudesta. S. on bulgaaria-

Iäisen kirjallisuuden hienostunein muodonkäyt-
täjä ja etevin lvvrillinen runoilija.

J. J. M.
Slavjansk [ja'-], kaupunki Etelä-Venäjällä,

Harkovin kuvernemeutissa, kuvernementin etelä-

osassa, Torets-joen ja Kurskin-Sevastopolin ra-

dalta lähtevän haararadan varrella; 24.274 as.

(1911). — Muutamia kouluja. Suolakeittämöitä.

sekalaista teollisuutta, melkoista suola-, vilja-

y. m. kauppaa. N. 3 km päässä tunnettu suola-

ja mutakylpylä. — S:n paikalla harjoitettiin

suolateollisuutta jo ennen kuin sinne 1676 perus-

tettiin Tor niminen kaupunki, joka Katariina

II :n aikana sai S;n nimen (alkuaan Solevansk

< solj, ven. = suola). E. E. K.

Slavofiilit (s 1 a v o- = slaavilais-, ja kreik.

philos = ystävä) , Venäjällä 19:nnen vuosis. alku-

puoliskolla syntyneen valtiollis-kulttuurisen aate-

suunnan kannattajat. Kansallisfilosofinen teo-

ria, joka ihannoi muinaista Venäjää ja ven. kan-

sanhenkeä ja määritteli Venäjän tulevaista kult-

tuuritehtävää, sai alkunsa romantiikan ja saks.

filosofian (Hegelin ja Schellingin) vaikutuksesta.

Tiiman aatesuunnan kannattajilla ei kuitenkaan

ollut sanottavasti yleisslaav. harrastuksia. Pää-

huomionsa he kiinnittivät Venäjän kansan väi-

tteisiin, sen kansallisiin ominaisuuksiin ja tule-

vaisuudentehiävään. Vertaamalla toisiinsa Ve-

näjän ja Liinsi-Euroopan historiallisia vaiheita

he tulivat siihen vakaumukseen, että länsien

roopp. kulttuuri ja kansanhenki on siveellisesti
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alhaisempi venäläistä, että ..länsi mätänee"'. Ve-

näjän osaksi tulee näin ollen tärkeä historialli-

nen tehtävä ihmiskunnan vapauttamiseksi itsek-

kään kulttuurin vallasta. Venäjä, .joka vapaana

roomal. kulttuurin vaikutuksista on kehittynyt

itämaisen kirkon suojassa, kykeni antamaan
yleismaailmalliselle kehitykselle uuden suunnan.

S:sta olivat eteviinmät Homjakov, Kirejevskij,

Samarin ja molemmat ÄLksakovit. Valtiollisen

merkityksen tämä teoria sai Katkovin päästyä

valtaan Puolan kapinan (1863) jälkeen. Paitsi

Puolaan, on poliittisen slavofiilisyyden periaat-

teita sovitettu muihinkin Venäjän rajaseutuihin.

Tieteellisesti perusteli tätä teoriaa Danilevskij

teoksessaan ..Venäjä ja Eurooppa". [A. V. Igel-

ström, ..Slavofiilit" (1897), Tn. Masaryk, „Zur

russischen Geschichts- und Religionsphilosophie"

(1913).] V. J. M-kka.
Slavonia ks. K r o a t s i a-S lavoni a.

Slavonin kieli (kirkkoslavonin kieli) esiintyy

välistä muinaisslaavilaisen kirkkokielen nimenä.

Tällainen nimitys on kuitenkin aivan väärä ja

harhaan viepä. koska se johtaa ajatuksen

Kroatsian yhteydessä olevaan Slavonia nimiseen

maahan, joka ei ole näytellyt mitään erityistä

osaa muinaisslaavilaisen kirkkokielen (ks. t.)

historiassa. J. J- M-

Sleeper [slip9] (engl.), aluspölkky; rata-

pölkky.

Sleesia (saks. Schlesien). 1. Provinssi Preussin

kaakkoiskulmassa, Itävallan ja Puolan rajalla;

40,336 km2
, 5,225.962 as. (1910; 130 km2 :llä),

joista 72.2' ; saksalaisia ja 23,7% puolalaisia

(S: n itäkulmassa, Neustadtista pohjoiseen vede-

tyn viivan itäpuolella); lisäksi on määriläisiä,

vendejä ja tsekkiläisiä. Uskonnoltaan 42,i% on

protestantteja, 56.7% roomal. -katolisia, 0,9% juu-

talaisia. — Pinnanmuodostukseltaan S. suureksi

osaksi on alavaa maata. Pitkin S:n pituussuun-

taa, itä-kaakosta länsi-luoteiseen kulkee keski-

osissaan hyvin viljava, idässä ja lännessä osaksi

rämeinen, osaksi hiekkaperäinen laaksopainanne,

S:n pitkittäislaakso. Sen pohjoispuolella on
markkilais-sleesialainen maanselkä -korkein kohta

vain 357 m yi. merenp.) ja eteläpuolella Tarno-

\vitzin yliitasanko (Annaberg 385 m yi. merenp.),

Sudeetit (Spieglitzer Schneeberg 1.422 m yi.

merenp.) ja Riesengehirge (Schneekoppe 1.603 m
yi. meren]).) edustakunipuineen. - s. kuuluu mel-

kein kokonaan kulkuväylänä sangen tärkeän Ode-

rin vesistöön ; kaakossa Veikseli lyhyellä mat-
kalla virtaa S:n rajalla,

varsinkin vuoriseudussa
;

telee 4-5°-4-9°C välillä,

tasangolla 5(io-600 mm, vuoristossa yli l,100:kin

mm. — V. 1907 44 c/(».s:n elinkeinollisesti toimi-

vista asukkailta harjoitti maataloutta. 45% vuori-

työtä ja teollisuutta, 11-; kauppaa ja liikennettä.

Maatalouden kehitystä hidastuttavat samat syyt

kuin muuallakin Preussin itä-elbeläisissä maissa.

Maasta yli 50% on suurtilallisten hallussa: ei

missään Preussin maakunnassa ole niin paljo

jättiläistiloja kuin S:ssa. Seitsemällä henki-

löllä on jokaisella yli 25. (MII) ha maita. V. 1900

S:n pinta-alasta 55,«% oli peltoa ja puutarhaa,

28.8% metsää ja vain 10.2%, [liittyä ja laidun-

maata. Hedelmällisimmät seudut oval vuoriston

juurella. Liegnitzin ja Ratiborin välillä, jossa

70-80% maasta on peltoa. Maanviljelys on maa-

Ilmasto mantereinen,
v :n keskilämpö vaih-

Vuotuinen sademäärä

talouden tärkein haara; se tuottaa ruista l,i

mii j., kauraa 0,89 milj. (enemmän kuin missään

muussa Preussin maakunnassa), ohraa O.35 milj.,

perunoita 5.26 milj. ton. (1913), sokerijuurik-

kaita (Breslaun ja Seh\veidnitzin tienoilla), hu-

maloita, tupakkaa, hedelmiä, sikuria, vihannek-

sia y. m. Nautakarjaa 1913 1,650,000 (enem-

män kuin missään muussa Preussin maakun-
nassa), hevosia 344,300, sikoja 1,386,500. la m
paita 185,400 (aikanaan S. oli kuuluisa hieno-

villaisista roduistaan), vuohia 27 1 .<>< »o kpl., li-

säksi hoidetaan siipikarjaa (4,844.200 kpl. 1912)

ja mehiläisiä (188.100 pesää, enemmän kuin

muualla Preussissa; S:ssa vaikutti Dzierzon).

— Vuorityö tavattoman tärkeä: S. on Saksan
valtakunnan mineraalirikkaimpia osia. Kivi-

hiilikerrokset Vlä-S:ssa, Puolan rajalla Tarno-
\vitzin alueella käsittävät vähintänsä 1,375 km8

,

ollen suurimmat koko Euroopan mantereella,

vaikka ne tuotannossa ovatkin toistaiseksi vähem-
män tärkeät kuin Ruhrin kivihiilikerrokset (vrt.

Saksa, palsta 571); Ala-S:ssa, Waldenburgin
alueella Sudeettien juurella on myös kivihiili-

kerroksia ja ruskohiiltä on runsaasti kumpu-
alueilla. Kivihiilen jälkeen arvokkain tuote on
sinkki, jota louhitaan Beuthenin luona 1 kerrok-

set maailman rikkaimpia, saalis n. -/ 3 koko Sak-

san sinkkisaaliista) . Lisäksi §:ssa saadaan rauta-

malmia (etenkin Oppelnin ympärillä Oderin oik.

rannalla), vaikkei läheskään riittävästi kivi-

hiilialueilla työskentelevien masuunien ja rauta-

tehtaiden tarpeisiin (malmia siitä syystä tuo-

daan melkoiset määrät Ruotsista 1. lyijy-, vaski-,

nikkeli- y. m. malmeja, savea, marmoria y. m.

—

Teollisuus kukoistava. Etelän vuoristoissa har-

joitetaan pellava-, puuvilla- ja villateollisuutta,

kivihiilialueilla on suurenmoisia raudanvalmis-

tus- ja raudanjalostuslaitoksia (etenkin Olei-

\vitzissa, Tarnowitzissä, Beuthenissä. Königshut-
tessä, Myslowitzissa sekä näiden välissä olevissa

kaupungeissa), erikoisesti konepajoja Breslaus-a,

Ratiborissa ja Görlitzissä, sokerijuurikkaan vil-

jelysalueella on sokeritehtaita j. n. e. — Kaup
paa ja liikennettä välittävät Oder sekä taaja

rautatieverkko: normaaliraiteisia ratoja 1012 oli

4,690 km sekä paikallisia ja kaupunkiratoja
906 km. — Hallinnollisesti s. jakaantuu Breslaun,

Liegnitzin ja Oppelnin hallitusalueisiin. Pääkau-
punki Bresla u. Saksan valtiopäiville S. lähet-

tää 35, Preussin edustajakamariin 65 jäsentä, —
Vaakuna: musta, kultaj aikainen kotka kultai-

sella pohjalla; maakunnan värit: valkoinen, kel-

tainen.

2. Herttuakunta ja Itävallan kruununmaa
(Itävallan &.), Itävallalle 1742 jäänyt S:n

osa, Preussin rajalla, n. s. Sudeettimaita;

5.147 km-, 756.949 as. (1910). 147 km-:llä. —
S., jonka Määristä pohjoiseen pistävä kieleke

erottaa kahteen osaan, on idässä ja lännessä

vuorista (idässä Beskidit. korkein huippu S:ssa

Lissa Ilora 1,325 m yi. merenp.. lännessä Sudee-

tit. korkein huippu Altvater 1.490 m yi. merenp.),

matalampaa keskellä, Oderin tienoilla, s. kuuluu

Oderin (lisäjoet Oppa. Ostrawitza ja Olsa) ja Veik-

selin vesialueisiin. Ilmasto koleahko iv:n keski-

lämpö -4- 8° C). Vuotuinen sademäärä 600-700 mm.
Asukkaista 1910 43.9% oli saksalaisia,

31.7 r
; puolalaisia ja 24. n tsekkiläisiä: uskonnol-

taan 84.5 % oli roomal. -katolisia. 13, e % protes-
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tantteja. Opetusolot hyvällä kannalla; kansakou
luissa 1911 122,571 oppilasta (52,741 saksalaista,

29,842 puolalaista ja 28,230 tsekkiläistä), 89,5%
kaikista kouluiässä olevista lapsista. — Sanoma-
lehtiä 90, joista 51 saks., 23 puol. ja 15 tsek. (1912).

— Elinkeinot korkealle kehittyneitä. Maasta
n. 49 % on peltoa, 13 % niittyä ja laidunta sekä

34 % metsää kasvavaa. S. on viljavaa ja huo-

lellisesti viljeltyä, vaikkei satoisuudessa vedäk-

kään vertoja Böömille ja Määrille; 1912 korjattiin

71,000 ton. kauraa, 58,400 ton. ruista, 29,900 ton.

ohraa, 12,700 ton. vehnää, 270,700 ton. perunoita,

53,700 ton. sokerijuurikkaita, hedelmiä y. m.

Karjaa oli 1910: nautakarjaa 196,500, hevosia

31,800, sikoja 144,200, lampaita 5,700, siipikarjaa

739,000 kpl. — Vuorityö tuottaa erinomaista

kivihiiltä (Ostraun-Karvvinin alueelta), enemmän
kuin missään muualla Itävallassa, 7,i milj. ton.

1912. Muita mineraaleja saadaan vain vähässä
määrässä; koko vuorityön tuotanto 1912 oli arvol-

taan 77,7 milj. mk. (sen voittaa vain Böömi).
Teollisuudenhaaroista mainittakoon raudanvalmis-

tus (139,900 ton. 1912, arvoltaan 13, 2 milj. mk.),

rauta- ja koneteollisuus, kangasteollisuus, olut-

teollisuus, sokeriteollisuus, kem. teollisuus. —
Rautateitä 674 km (1911); kuljettavia vesiteitä

27 km (1912). — Paikallisia asioita varten S :11a

on omat maapäivät (31 jäsentä). Pääkaupunki
T r o p p a u. Maaoikeus samassa kaupungissa. —
Vaakuna: musta, kultajaikainen kotka (rinnalla

hopeinen apilaskuu) kultaisella pohjalla; maan
värit : keltainen, musta. E. E. K.
Historia. S. oli ajanlaskumme alussa ger-

maanien asuma; näiden siirryttyä pois 4:nnellä ja

5:nnellä vuosis. j. Kr. tuli sijaan slaavilaisia.

10:nnellä vuosis. S. joutui Puolalle, josta se sai

kristinuskon. Se jaettiin sitten useiden ruhtinas-

ten kesken, jotka jäivät Puolan vasalleiksi. Tun-
nettu on Ala-S:n herttua Henrik TI Hurskas, joka
kaatui Liegnitzin taistelussa 1241 yrittäessään

pidättää mongolien etenemistä. Näihin aikoihin

S. sisäänmuuton johdosta yhä enemmän saksa-

laistin. 1300-luvun alkupuoliskolla S. joutui

riippuvaisuuteen Böömistä; keisari Kaarle IV :n

ajoista (1347-78) se kuului böömiläisenä lääninä
Saksan valtakunnalle ja v:sta 1526 Habsburg-su-
vulle. Nämä ruhtinaat sortivat S:n protestant-

teja; vasta Ruotsin Kaarle XII hankki heille

helpotusta. Preussin Fredrik II valloitti eräi-

den vanhojen perintövaatimuksien nojalla n. s.

5:n sodissa (1740-42 ja 1744-45) suurimman
osan maata Itävallalta, jonka jälkeen S:n hal-

linto ja oikeuslaitos järjestettiin uudelle kan-
nalle, ja protestantit saivat täydellisen uskon-
vapauden. G. R.

Sleesialainen koulu. N. s. ensimäisen s:n
k:n muodosti 17 :nnellä vuosis. joukko saks. ru-

noilijoita, jotka ryhmittyivät Martin Opitzin
(ks. t.) ympärille ja kannattivat hänen teorio-

jansa. Etevimmät näistä olivat näytelmänkir-
joittaja A. Gryphius, lyyrikot Paul Fleming ja

Simon Dach sekä epigrammirunoilija Fr. Logau.
— Toiseen s:seen k:uun luetaan ne saks. runoi-

lijat, jotka 17:nnen vuosis. loppupuoliskolla muo-
dostivat piirin kahden sleesialaisen, Hoffmann
v. Hoffmannswaldaun ja D. C. von Lohenstei-

nin ympärille, joiden tuotannolle ajatuksen tyh-

jyys, pöyhkeily, kevytmielisyys ja luonnottomuus
oli kuvaavaa. II. Kr-n.

Sleesian sodat ks. Itävallan perimys-
sota.
Sleidanus /-«'-/, Johannes (1506-56), saks.

historiankirjoittaja, oli Frans I:n palveluksessa

Ranskassa, mutta protestanttiseen uskontoon
käännyttyänsä hänen täytyi muuttaa Strassbur-

giin. Hänen tärkein teoksensa on ,,De statu re-

ligionis et reipublicae Carolo V Csesare commen-
tarii" (1555). A". G.

Sleipnir, skand. mytologiassa Odinin 8-jalkai-

nen hevonen.
Slemil l-i-J (hepr. slömiel = Jumala on vapah-

dus), henkilö, joka aina epäonnistuu.
Slentriaani (saks. Schlencbrian), totunnaisuus,

veltto vanhan tavan noudattaminen.
Slesvig (saks. Schleswig), kaupunki Pohjois-

Saksassa, Jyllannin niemimaan sisäosassa,

Schlein pohjoisrannalla, ratojen risteyksessä,

Slesvig-Holsteinin pääkaupunki; 19,908 as. (1910).

— S. on muodostettu Friedriehsberg, Lollfuss ja

Altstadt (johon vielä liittyy Holm niminen esi-

kaupunki) nimisistä kaupungeista, jotka 1711
yhdistettiin yhdeksi kaupungiksi. Goot. tuomio-
kirkko St. Peter (rak. uudestaan tulipalon jäl-

keen 1440; siinä on Fredrik I:n marmorinen
muistopatsas, puuleikkauksilla koristettu alttari-

lipas y. m.) ja Gottorpin linna (alk. piispan-

istuin, sitten herttuan palatsi, v:sta 1850 kasarmi)
ovat mainitsemisen arvoiset rakennukset. Kei-

sari Vilhelm I:n y. m. muistopatsaita. Lukio,
reaalikoulu, opettajatarseminaari y. m. — Har-
joitetaan laivanrakennusta, rauta-, kone-, olut-

y. m. teollisuutta, kalastusta ja laivanvarustus-

liikettä. — S:stä etelään ovat Danevirken
(ks. t.) jätteet. — S. oli jo 808 tärkeä kauppa-
paikka, Sen lähelle Hethabyhyn Ansgarius
rakensi Tanskan ensimäisen kirkon. Piispan-

istuimeksi S. tuli 948, sai kaupunginoikeudet
n. 1200. Oli viimeisissä Tanskan ja Saksan väli-

sissä sodissa tärkeä paikka.

(E. E. K.)

Slesvig, v:een 1864 Tanskalle kuuluva hert-

tuakunta, käsittää nyt Eideristä pohjoiseen ole-

van osan Preussin provinssia S. -Holstein. S:ssä
asui jo vanhaan aikaan germaaneja, nim. idässä

angleja, sisäosissa juutteja ja lännessä friisiläi-

siä. Alkaen 5 :nneltä vuosis. j. Kr. tanskalaiset

(daanit) tunkeutuivat maalian, jolloin osa angleja

lähti Britanniaan ja muut asukkaat sulautuivat

yhteen tanskalaisten kanssa. S :iä (Etelä-Jyllantia)

hallitsi Hethabyssa asuva tansk. pikkukuningas.
Kun Kaarle Suuri oli kukistanut saksilaiset ja

slaavilaiset nyk. Holsteinissa, rakensi kunin-

gas Godfred 808 maansa suojaksi vallin (Dane-

virke) Eiderin pohjoispuolelle. Kuningas Gorm
Vanhan aikana 10:iinellä vuosis. yhdistettiin S.

Jyllannin kera tansk. saarivaltakuntaan. Sitä

hallitsi 13:nnelta vuosisadalta alkaen eräs Tans-
kan kuningassuvun nuorempi haara herttuoina.

Herttua Valdemar V, joka 1326 pääsi Tanskan
kuninkaaksi, luovutti S :n Holsteinin kreivi Ger-

hardille tansk. lääninä sekä siiasi samalla, ettei

S:iä vastaisuudessa yhdistettäisi ranskaan (C o li-

sti t u t i o V a 1 d e m a r i a n a l . Tähän aikaan

saksan kieli tuli S :n hallintokieleksi. Kun Val-

demar 1329 menetti Tanskan kruunun, antoi

Gerhard hänelle S:n takaisin, mutta vahvistutti

itselleen Valdemarin säännöksen sekä sukunsa
perintöoikeuden S:ssä. V. 1386 Holsteinin kreivi
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Gerhard VI sai tällä perusteella S:n Tans-

kalta lääniksi sekä sukunsa perimysoikeuden

vahvistetuksi, ks. Slesvig-Holstein.
G. R.

Slesvig-Holstein (saks. Hchlesxoig-Holstein) ,

provinssi Preussin pohjoisosassa Elben pohjois-

puolella, suurimmaksi osaksi Jyllannin etelä-

osassa, [tämeren ja Pohjanmeren välissä, muo-
dostettu Tanskalta 1804 valloitetuista Slesvigin,

Eolsteinin ja Lauenburgin herttuakunnista;

19,019 km-. 1.621.004 as. (1910; 85 kma :llä),

joista N')',, saksalaisia (loput etupäässä S.-Il :n

pohjoisimmassa osassa. Flensburgin pohjoispuo-

lella asuvia tanskalaisia); uskonnoltaan !)».«%

on protestantteja, 3, s c/c, roomal.-katolisia,

0.9 % juutalaisia. — Rannikot ovat sangen rikki

silpoutuneet. Itämeren rannikko on korkeampaa.
iimnet hyväsal ainaiset lahdet (Haderslebenin,

Apenraden, Flensburgin, Schlein, Eckernförden
ja Kielin sekä Neustädterin lahdet, joiden välissä

Sundewitt, Angeln, Schwansen, Dänische \Yold ja

Wagrien nimiset niemet) tunkeutuvat vuonomai-
sina syvälle mantereeseen: edustalla, kapeiden

salmien mantereesta erottamina ovat Alsenin ja

Fehmarnin saaret. Pohjanmeren rannikko on

aivan matalaa, lahdet ip]ider-joen suulahti ja

Meldorfin-lahti) laakeapohjaisia poukamia; ran-

nikon edustalla leviää 8-16 km leveä, pakoveden
aikana kuivillaan oleva watti-meri, jossa on
lukuisasti matalia saaria (Nordstrand, Pelhvorm,
Ilusum, Halligit, Föhr, Amrum. Sylt ja Röm),
jätteitä meren nielemästä mantereen ulkoreu-

nalta. Pinnanmuodostukseltaan S. -H. kuuluu
Pohjois-Saksan alankoon, mutta ei ole kuiten-

kaan aivan tasaista, sillä Pohjois-Saksan maan-
selkä kulkee maan halki lähellä Itämeren ran-

nikkoa, (korkein kohta Buugsberg 164 m yi.

merenp.i. Maaperältään S. -H. jakaantuu kol-

meen, etelästä pohjoiseen kulkevaan vyöhykkee-
seen : idässä on sangen hedelmällinen savialue,

keskellä 15-45 km leveä, karu, kanervaa kasvava,

paikoittain Mioperäinen geestialue, lännessä

7-22 km leveä, korkeintaan 5 m yi. merenp. (pai-

koittain merenp. alapuolella) oleva, 8 m kor-

keilla padoilla tulvavettä vastaan suojattu, tavat-

toman hedelmällinen marskialue. — Pääjoet Elbe

(eteliira jana 103 kni:n matkalla) ja Eider. Paljo

järviä: Plönersee. Sehalsee y. m. Keisari Wil-
helmin kanava (ks. t.l kulkee poikki S.-H:n ja

Trave kanava on osaksi S.-II;n alueella. —
Ilmasto tasaista meri-ilmastoa ; v:n keskilämpö
_j_ 8°-

-f 9° C. Vuotuinen sademäärä 630-770 mm.
Elinkeino! korkealle kehittyneet; 1907 kai-

kista elinkeinollisesti toimivista harjoitti maa-
taloutta 41.7',. teollisuutta ja vuorityötä 40,2%,
kauppaa ja liikennettä 18. i

<f . Maasta 1900 oli

peltoa ja puuta riiaa 56,8 %. niittyä ja laidunta.

22,5 ^J (suhteellisesti paljon), metsikköjä 6,7%
(vähimmin koko Saksassa). Viljava maa tuottaa

varsinkin vehnää myötäväksi. V. 1913 korjai

tiin kauraa 0,se milj.. ruista O.si milj., vehnää
0,i7 milj., ohraa 0.m milj., perunoita 0,5 milj. ton.,

hedelmiä y. tn. Karjanhoito menestyy mainiosti
rehevä ruohoisilla marskeilla. Nautakar jarotu on
erinomaista ja lehmiä pidetään S.-H:ssa suhteel-

lisesti enemmän kuin missään muualla Saksassa.

V. 1913 nautakarjaa oli 1,139,800, hevosia 207,300,
sikoja 1,762, lampaita 153,800, vuohia

45,400 kpl.; lisäksi pidetään paljo siipikarjaa

(3,045,700 kpl. 1912). — Kalastus huomattava. —
Mineraalikunnan tuotteita ovat vain turve. savi.

kipsi y. m. s. •— Teollisuutta edustavat laiva-

veistämöl (Kielissä, Altonassa, Flensburgissa)

,

valimot , konepajat, tupakka-, verka- y. m. s.

tehtaat. -- Liikenne varsinkin meritse vilkasta.

Paitsi omia satamakaupunkeja, Kieliä, Altonaa

y. m., liikenne käyttää paljon Hampuria ja Lyy-
pekkiä, l.aivanvarust usliike huomattavan suuri;

42 % Preussin koko kauppalaivastosta on kotoi-

sin S.-Il ;n satamista. Tärkeimmät laivanvarus-

tajakaupungit ovat Flensburg (Saksan kolmas),

Kiel ja Apenrade. Sisämaista liikennettä edis-

tävät aikaisemmin mainitut kanavat sekä

1,568 km normaaliraiteisia pääratoja ja 1,084 km
ka pearaiteisia paikallis- ja kaupunkiratoja (1912).

1 1 allinnollisesti S. -H. on yhtenä hallitusalueena.

Pääkaupunki S 1 e s v i g. — Saksan valtiopäiville

S. -H. lähettää 10. Preussin edusta jakamariin
19 jäsentä. — Vaakuna kaksiosainen: vas. kaksi
sinistä leijonaa kultaisella pohjalla, oik. hopei-

nen nokkoslehti (jonka keskellä hopeinen ja

punainen pikkukilpi) punaisella pohjalla. Maan
värit: sininen, keltainen, punainen, valkoinen.

E. E. K.

Historia. Yhdistyneen S. -H :n historian voi

lukea alkavan v:sta 1386, jolloin Holsteinin kreivi

Gerhard VI sai Slesvigin omakseen Tanskan lää-

ninä. Sekä Margareeta että Eerik Pommerilai-
nen koettivat voittaa Slesvigin takaisin Tans-
kan kruunulle, ja viimemainittu kävi sen joh-

dosta pitkällistä sotaa Holsteinin kreivejä vas-

taan, mutta 1435 hänen täytyi rauhanteossa

jättää heidän haltuunsa suurin osa Slesvigiä.

Saksalaisuus edistyi siten maassa. V. 1459

Slesvigissä ja Holsteinissa hallitseva Schauen-
burgin suku sammui, ja 1460 molemmat maat
valitsivat Tanskan Kristian I:n hallitsijakseen.

Sam. v. hän siiasi, että Slesvig ja Holstein pysyi-

sivät ainiaaksi erottamattomina toisistaan; tämä
alkuaan tansk. Slesvigin ja saks. Holsteinin

yhdistys tuotti vastaisuudessa Tanskalle onnet-

tomia seurauksia. Molemmat maat jaettiin 1490

Kristianin poikien kuningas Hannun ja Fredrikin

kesken (Segebergin ja Gottorpin osuudet) sekä

(sittenkuin nämä oli 1523 jälleen yhdistetty)

Kristian III:n ja hänen veljeinsä kesken 1544.

Kristian III sai silloin Sonderburgin (Sonder-

borgin), Adolf Gottorpin ja Hans Vanhempi Ha-

derslebenin (Haderslevin; tiima osuus jaettiin

1580 kruunun ja Gottorpin kesken 1. Y. 1564

Fredrik II antoi veljelleen Hans Nuoremmalle
Alsin y. m. alueita eri ruhtinaskunnaksi (viime-

mainitusta polveutuvat Sonderburgin haarat.

m. m. Augustenborgin ja Glyksborgin) .
— Uskon-

puhdistus lisäsi saksalaisuuden vaikutusta Sles-

vigissä. Seur. aikana käytiin pitkällisiä taiste-

luja Tanskan kruunun ja Holstein-Gottorpin
Im ittua in välillä, jotka saivat apua Etuotsiltai

Herttua Fredrik MI pääsi Roeskilden rauhassa
1658 itsenäiseksi (samoin tuli kuninkaallinen

osuus Slesvigissä itsenäiseksi, mutta yhteinen

hallitus Tanskan kanssa jäi voimaan). Kuningas
Kristian V piti jälleen ajoittain hallussaan

Eolstein-Gottorpin aluetta. Herttua Fredrik IV:n
osanotto Pohjoismaiseen sotaan Ruotsin puolella

tuotti vihdoin ratkaisun: Tanskan Fredrik IV
valloitti hänen maansa ja yhdisti 1721 Gottorpin
osuuden Slesvigiä kuninkaalliseen osuuteen, joten



1513 Sliippi—Slonim 1514

Tanskan kruununperimys ulotettiin koko Sles-

vigiin. Lähempää Slesvigin yhdistämistä kuningas-

kuntaan ei kuitenkaan tapahtunut, eikä Tanskan
hallitus seur. aikana tehokkaasti kannattanut
tanskalaisuutta Slesvigissä. Holstein-Gottorpin

herttuan Kaarle Fredrikin (Kaarle XII :n sisaren-

pojan) naimisliiton johdosta Pietari Suuren tyt-

tären kanssa pääsi hänen poikansa Kaarle Pie-

tari Ulrik 1762 Venäjän keisariksi (Pietari III),

ja tämän poika Paavali luopui 1773 oikeudes-

taan Holstein-Gottorpiin, saaden korvaukseksi

Tanskalta Oldenburgin ja Delmenhorstin, jotka

hän kuitenkin lahjoitti sukulaiselleen, herttua

Fredrik Augustille. -- V :n 1815 jälkeen syntyi

S.-H:ssa vapausliike. 1830 esitettiin (U. J. Lorn-

senin johdolla) vaatimus, että Slesvig ja Holstein

muodostaisivat yhteisen valtion, jolla olisi vain

hallitsija ja ulkopolitiikka yhteisenä Tanskan
kanssa. Tyydyttääkseen vapausvaatimuksia ku-

Dingas Fredrik VI sääsi molemmille maille yhtei-

sen hallituksen, mutta kummallekin neuvoa anta-

vat säätykokoukset. Slesvigin eduskunnassa puh-

kesi kuitenkin heti kiivas riita. Yltyvää, Sles-

vigin ja Holsteinin yhdistämistä tarkoittavaa

liikettä vastaan syntyi näet tansk. liike (johta-

jina N. ja Hj. Lorenzen). joka erikoisesti vaati

tanskan kielelle oikeuksia. Slesvig-holsteinilainen

puolue kokoontui Augustenborgin herttuan Kris-

tian Augustin ympärille, joka esitti perintö-

vaatimuksensa kumpaiseenkin herttuakuntaaii.

Tanskan kuningas Kristian VIII vahvisti ehkäis-

täkseen hänen kiihotustaan avoimella kirjeellään

1846 perintöjär jestyksen Tanskassa ja Slesvigissä

yhteiseksi, mutta hänen kuoltuaan 1848 puhkesi

Fredrik VII :n aikana slesvig-holsteinilaisten ka-

pina, joka sai kannatusta Saksasta. Se tosin

kukistettiin 1850, mutta Tanskan hallituksen

(joka 1849 oli antanut perustuslain) ei onnistu-

nut saattaa sitä voimaan Slesvigissä; sen täy-

tyi suurvaltain pakotuksesta 1852 luvata olla

liittämättä Slesvigiä lähemmin Tanskaan. Mo-
lemmat herttuakunnat saivat (v:n 1855 ,,yhteis-

valtiollisen" perustuslain mukaan) oikeuden lähet-

tää edustajia Tanskan valtaneuvoskuntaan. Sles-

vigissä Tanskan hallitus koki aikaansaada yhden-
vertaisuutta kansallisuuksien välillä, mutta tämä
ei tyydyttänyt saksalaisia. V. 1 863 hallitus muut-
tamalla ,,yhteisvaltiollisen" perustuslain sääsi

Tanskalle ja Slesvigille yhteisen (,,marraskuun")
valtiosäännön, mutta, Fredrik VII :n samaan
aikaan kuoltua ja Oldenburgin vanhemman haa-

ran häneen sammuttua, käyttivät Preussi ja

Itävalta tilaisuutta hyväkseen riistääkseen hänen
seuraajaltaan Kristian IX:ltä (Glyksborgin haa-

raa) Holsteinin sekä Slesvigin (Wienin rauhassa

1864). Praagin rauhassa 1866 Preussi sai itsel-

leen omistusoikeuden molempiin herttuakuntiin

;

se lupasi tosin jättää tanskankielisen Pohjois-

Slesvigin takaisin Tanskalle, jos väestö itse sitä

vaatisi, mutta kansanäänestystä ei pantu toi-

meen, ja myöhemmin Preussi peruutti lupauk-
sensa. Saksan valtiopäivillä- on Slesvigin tanska-
laisilla sittemmin ollut 1 edustaja. Slesvigin

saksalaistuttamista on yritetty jatkaa; mutta
tansk. kansallisuus Poli jois-Slesvigissä on yhä
pysynyt virkeänä ja elinvoimaisena. V. 1880
syntyi yhdistys tanskan kielen suojelemista var-

ten; se perusti kirjastoja ja avusti esitelmäin
pitoa. V. 1888 perustettiin yhdistys tanskalai-

suuden kannattamiseksi valtiollisissa vaaleissa.

Kun hallitus 1888 sääsi saksan kielen ainoaksi

opetuskieleksi, syntyi tansk. taholla kouluyhdis-

tys 1892, jonka pääpyrintönä oli hankkia Pohjois-

Slesvigin nuorisolle tilaisuutta jatkamaan opin-

tojaan Tanskassa. Useita tansk. nuorisoseuroja

myös perustettiin. Saksalaisella taholla taas

muodostettiin 1890-luvulla suuri keskusyhdistys

hallituksen politiikan avustamiseksi. Viimemai-
nittu ryhtyi yhä ankarampiin toimenpiteisiin;

useita tanskalaisia karkoitettiin Slesvigistä, sel-

laisiakin, jotka kauemman aikaa olivat olleet

Preussin alamaisten asemassa. Silloisen sorto-

politiikan johtajana oli S.-H:n ylipresidentti

Köller (ks. t.). Saksalaisille koetettiin hank-
kia maata, ja 1908 säädettiin, että julkisissa

valtiollisissa kokouksissa saataisiin muutamilla
poikkeuksilla käyttää yksinomaan saksan kieltä.

Viime aikoina on syntynyt puolue, joka maltilli-

silla keinoilla koettaa vaikuttaa saksalaisuuden

hyväksi. Saksan kieli on voittanutkin alaa,

mutta tansk. väestön aatteissa ja harrastuksissa

ei ole muutosta tapahtunut. G. R.

Sliippi (engl. slip), nostotelakka, johon laivoja

nostetaan korjattavaksi ; laivaveistämö. ks. T e-

1 a k k a.

Slingeland (Slingelant), Pieter Cor-
n e 1 i s z van (1640-91), holl. taidemaalari. Ge-

rard Doun oppilas. Maalannut muotokuvia ja

etenkin ylhäisöpiirejä ja porvaristoa esittäviä

laatukuvia, jotka lopulta kaavamaisuuteen vajo-

ten ennustavat Hollannin taiteen alkavaa rap-

piota. E. Fr.
Slite [-1-], satamapaikka Ruotsissa, Gotlannin

saaren itärannalla. Laivaveistämö. Satama 4 m
syvä, suojainen. Viedään kalkkia, puutavaroita.

Rautatie.

Siiven (myös Slivno; turk. Islimje), piiri-

kunnan pääkaupunki ja tärkeä ratojen risteys

Itä-Bulgaariassa, harvinaisen kauniissa asemassa
Balkanin eteläjuurella (285 m yi. merenp.) :

25,142 as. (1910), enimmäkseen bulgaarialaisia,

n. 1
/io turkkilaisia. - - Toistakymmentä rappeu-

tunutta moskeiaa, muutamia kirkkoja. Harjoite-

taan viininviljelyä, silkkiäistoukan hoitoa,

kangasteollisuutta. — S., ennen Selimnia, oli tär-

keä kaupunki bysanttilaisaikana. Turkkilaiset

valloittivat sen 1388. Itämaisen sodan kestäessä

1877-78 suurin osa S:n turkkilaisista siirtyi

sieltä pois. E. E. K.
Slivnitsa, kylä Bulgaariässa Sofian luoteis-

puolella; täällä Bulgaarian ruhtinas Aleksanteri

voitti serbialaiset 17-19 p:nä marraskuuta 1885.

Slivno ks. Siiven.
Slobodskoj [~o'j], piirikunnankaupunki Itä-

Venäjällä. Vjatkan kuvernementin pohjoisosassa,

Vjatkan oik. rannalla. Vjatkan kaupungista jon-

kun matkaa koilliseen; 10.732 as. (1910). —
Kaksi luostaria, pari lukiota, sairaala. Harjoi-

tetaan viina-, nahka-, tulitikku- y. m. teollisuutta,

viljakauppaa. Jokisatama. — Per. 1546. —
S:n piirikunnassa asuu joku määrä in. 5,000)

votjaakkeja.

Sloka [slÖ-J, myös e 1 o k a. muinaisintialaisessa,

varsinkin eepillisessä runoudessa käytetty kak-

soissäe. jonka kummassakin säkeessä on 16 jain-

biseen runojalkaan päättyvää tavua.

Slonim, piirikunnankaupunki Länsi-Venäjällä,

(Irodnon kuverneinentin itäosassa. Bjelostokin-
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Baranovitsin radan ja Sara-joen varrella;

21,440 as. (1911), joista n. a
/a juutalaisia, loput,

roomal. katolisia, myi» muhamettilaisia. — Useita

kirkkoja, kymmenkunta synagogaa, linna. Muu-
tamia kouluja. Vähäistä teollisuutta. Joki-

satama. -- S. perustettiin kenties jo 800-luvun

lopulla. Monien kohtaloiden jälkeen S. 1316 jou-

tui Liettualle, oli 1341-92 suuriruhtinaskuntana.

Vladislaus IV: n (1632-48) ajoista alkaen Liet-

tuan valtiopäivät pitivät kokouksiaan S:ssa.

S. joutui sitten vähitellen rappiolle, etupäässä

usk m mol li -valtiollisten riitaisuuksien vaikutuk-

sesta. Tuli 17 (
.>r> Venäjälle. Saksalaiset miehit-

tivät -en syksyllä 1915.

E. E. K.

Slotte. 1. Carl Johan S. (1827-1903), valtio

päivämies, talonpoikaissäädyn puhemies, toimi

maanviljelijänä kotipitäjässään Alavetelissä, sit-

temmin myös kunnallistoimissa, esim. 1867-73

kunnallislautakunnan puheenjohtajana; v:sta 1 s 7 •">

kuntakokouksen puheenjohtajana. Otti talonpoi-

kaissäädyn jäsenenä osaa kaikkiin valtiopäiviin

v:sta 1863 ollen jäsenenä useissa valiokunnissa.

Talonpoikaissäädyn puhemiehenä 1877-91, jossa

toimessa sai osakseen suurta tunnustusta; viime-

raain. v. hän valtiopäiväin avajaisissa pitämänsä

puheen johdosta, jossa hän avoimesti lausui ilmi

kansan huolestuneen mielialan valtiollisen aseman
muutoksen johdosta, antoi erikoisen säädyn

hyväksymän selityksen. Oli jäsenenä useissa val-

tion asettamissa komiteoissa (esim. papiston

palkkausta, metsänhoitoa ja asevelvollisuuden jär-

jestämistä pohtivissa). Perusti ensimäisen kansa-

koulun Alaveteliin. G. R.

2. Karl Fredrik S. (1848-1914), suom.

fyysikko, edellisen poika, yliopp. 1867, f il. kand.

1872, f il. lis. 1882. Toimittuaan koulunopettajana

Turussa 1876-80 ja yleisen ja sovelletun fysiikan

v. t. vanhempana opettajana polyteknillisessä

opistossa 1881-82 S. nimitettiin viimemainitun

viran vakinaiseksi haltiaksi 1882 ja 1908 teknil-

linen korkeakoulun fysiikan professoriksi. Suo-

men tiedeseuran julkaisuihin sekä ulkomaisiin

tieteellisiin aikakauskirjoihin S. on painattanut

joukon arvokkaita tutkimuksia. S. osoittautui

jo lisensiaattiväitöskirjassaan (.JJndersökningar

angäende den inre friktionen lios vätskor", 1882)

taitavaksi, huolelliseksi ja kriitilliseksi kokeili-

jaksi ja tutkijaksi. Siinä hän määräilee suola-

liuosten n. s. sisäisen friktsionin ja suolojen

kemiallisen kokoomuksen keskinäistä yhteyttä

ja friktsionikoeffisientin riippuvaisuutta nestei-

den lämpötilasta. Tämän koeffisientin laskemi-

seksi vettä varten hän antaa yksinkertaisen ja

tarkan kaavan. Aloittamaansa työtä tällä alalla

S. jatkoi ja esitti tuloksensa Suom. tiedeseuran

„öfversigt" sarjassa 1890, 1895, 1905. Näissä

tutkimuksissa käsitelty nesteiden molekylivoi-

inien ja sisäisen friktsionin yhteys johti S:n
tutkimukset sille alalle, missä hän suuriarvoisim-

man työnsä on suorittanut, nimittäin nesteiden

ja jähmeiden kappaleiden kineettisen teorian

suunnittelemiseen. Tällaisen teorian aikaansaa

miselle S :n onnistui rakentaa hyvä perustus.

Kineettisen teoriansa avulla hän m. m. on las-

kenut molekylien värähdysnopeudet, suuruudet ja

värähdysluvut 26 metallille (..Molekular-physika-

lische Konstanten fur einfache feste Körper",
Suom. tiedeseur. Acta XL. 1910). S. on monessa

julkaisussa koettanut määrätä homogeenisten,

isotrooppisten, yksinkertaisten juoksevien tai

jähmeiden kappaleiden lämpövärähdyksistä joh-

tuvaa n. s. molekulaari- 1. lämpöpainetta („tJber

den molekularen Druck und die Oberflächen-

spannung geschmolzener Metalle", Acta XXXV.
1908). S:n muista tieteellisistä julkaisuista on
mainittava hänen lämpöopillisia seikkoja (kuten

esim. ominaislämpöä ja sulamislämpöä) sekä

kappaleiden kimmoisuutta ja sähköoppia käsitte-

leväl t ntki luuksensa (,,(?ber die innere Bexvegung

und die Schmelzwärme der Metalle", Acta XL.

1911; ..f-l.er die Elasticität der Metalle", XXX V I ,

1899, XXIX, 1900 ja XXXV, 1908; „tfber eine

Beziehung z\vischen der Dielektrizitätskonstau-

ten und dem spezifischen Volumen dielektrischer

Körper", XLIV, 1914). Monivuotisten luennoi-

den tuloksia ovat hänen oppikirjansa ..Meka-

niska värmeteorin och dess tillämpningar" (2 os.,

1912) ja ..Fysikens grundprinciper" (1913). Jul-

kaisusarjaan ,,Abo uuiversitets lärdomshistoria"

S. on kirjoittanut matematiikkaa ja fysiikkaa

käsitteleviin osan. [Hj. Tallqvist, ..Minnestal

öfver professoren K. F. S." (Acta XLVI, 1915).]

U. S: n.

Slottsbacken ks. Tammisaari.
Slovaakin kieli ja kirjallisuus. S. kieli

on tsekin kielen lähin sukulainen ja eroaa tästä

etupäässä siinä, että se on vanhanaikuisempi
kuin tsekin kieli. Sitä puhutaan Luoteis-Unka-

rissa. Läntisenä rajana on Morava- (March-)

joki. Tonavaan asti slovaakkien kielialue ulot-

tuu vain Pozsonyin kohdalla. Siitä kieliraja

käy mutkaisena viivana itää kohden Balassa-

Gyarmatin kaupungin tienoille kääntyen täällä

koilliseen Rima-Szombatin ja Kassan ohitse

Ungvärin kaupunkia kohti. Pohjoisena rajana

ovat Karpaatit. Pienempiä kielisaaria on mai-

nitun alueen eteläpuolellakin. Lännessä slovaakki-

laisalue rajoittuu tsekkiläiseen, pohjoisessa puo-

lalaiseen, koillisessa vähävenäläiseen ja etelässä

unkarilaiseen kielialueeseen. Aina Unkarin
valtakunnan perustamisesta saakka, jota ennen
slovaakit olivat kuuluneet suurmääriläiseen

valtakuntaan, on slovaakkien kielialue vähenty-

mistään vähentynyt. — S. kirjallisuus
alkaa 18:nnen vuosis. lopulta, jolloin A. Bernoläk

alkoi käyttää länsislovaakkilaista murretta kirja-

kielenä. Siihen asti oli slovaakeilla ja tsekki-

läisillä yhteinen kirjakieli. 1840-luvulla tuli slo-

vaakkien kansallisen herättäjän Ludevit Storin

vaikutuksesta keskinen murre vallitsevaksi kirja-

kielessä. Lukuisista kirjailijoista, joiden jou-

kossa on muutamia alkuperäisiä kykyjä, mainit-

tavimmat ovat runoilijat Jan Hölly (1785-

1849), Slädkovic, S am o Chalupka.
J. Kräl, Svetozar H u r b a n-V a j a n s k y,

novellinkirjoittajat J. K a 1 i n c ä k ja sanoma-
lehtimiehet Skultety ja V. Pauliny-
T 6 1 h. Slovaakin kielioppeja ja sanakirjoja;

Ilattala, „Mluvnica jazyka slovenskelio" (1864) ;

Czambel, ..Rukovät' spisovnej ret-i slovenskej"

(1902); Bernoläk. ..Lexicon slavicum bohemico-

Latino-germanico-hungaricum" (6 os. 1825-27);

Loos, ..Slovvakisch-unearisch-deutsches Wörter
buch" (1871). J. J. M.

Slovaakit (sloväk, mon. slovdci, unk. töt),

länsislaavilainen kansa Luoteis-Unkarissa, tsek-

kiläisten lähin sukulainen, kuuluivat 9:nnellä
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vuosis. suurmäär ikäiseen valtakuntaan, jonka
unkarilaiset kukistivat lopullisesti 905. V. 1031

Morava- 1. Mareh-joen itäpuolella oleva osa

entistä suurmääriläistä valtakuntaa joutui lopul-

lisesti Unkarin kruunun haltuun ja mainitun
joen länsipuolella oleva maa, nyk. Määri jäi

Böömin yhteyteen. Sen sijaan että Määrin
slaavilainen väestö tämän jälkeen on ollut kat-

keamattomissa kosketuksissa tsekkiläisten kanssa

ja elänyt heidän kanssaan samaa kansallista

elämää, ovat Unkarin yhteyteen jääneet s. vähi-

tellen muodostuneet omaksi, tsekkiläisistä eroa-

vaksi kansallisuudeksi. Pitkän aikaa he kyllä

käyttivät samaa kirjakieltä kuin tsekkiläisetkin

ja henkistä yhteyttä ylläpiti varsinkin se uskon-
nollinen liike, jonka keskustana olivat n. s.

böömiläiset 1. määriläiset veljet. Se saikin pal-

jon kannattajia s:n joukossa. Saattaapa sanoa,

että juuri heidän keskuudessaan Unkarissa val-

linneen suuremman kirkollisen suvaitsevaisuuden

suojassa säilyi osa tuon merkillisen liikkeen

edustamaa elinvoimaa ja palasi taas 19:nnen
vuosis. alkupuolella takaisin tsekkiläisten hyväksi.

Näiden suuret kansalliset herättäjät olivat näet
slovaakkilaista alkuperää ja böömiläisten veljes-

ten jälkeläisiä. Mutta 18:nnen vuosis. lopulta,

jolloin s. muodostivat oman kirjakielen, alkaa
slovaakkilainen kansallisuus yhä enemmän käydä
omia teitään. 1840-luvulla alkoi vilkas sivistys-

harrastus ja panslavismiin pyrkivä kansallinen

liike. Sen keskustana oli 1862 perustettu kir-

jallisuus- ja kulttuuriseura ,,Matica" Turöez-

Szent-Märtonin kaupungissa. Se ei kuitenkaan
saanut kauaa vapaasti toimia. V. 1874 Unkarin
hallitus ryhtyi ankariin toimenpiteihin s:n sivis-

tyslaitoksia vastaan, syyttäen niitä panslavisti-

sesta Unkarin valtiota vastaan tähdätystä toimin-

nasta. Slovaakinkieliset keski- ja muut koulut
suljettiin ja ,,Matica" lakkautettiin. Kaikesta
julkisesta elämästä on slovaakin kieli syrjäy-

tetty. Kansallisen elämän keskustana on Turöcz-
Szent-Märtonin kaupunki. Siellä on ,,Kansallis-

talo", jossa on kirjasto, museo ja teatteri, kir-

jallisuusseura ,,Museälna Spolocnost", slovaakki-

lainen pankki ja taloudellista elämää edistävät

seurat. Siellä myöskin ilmestyy suurin osa slo-

vaakkilaisia aikakauskirjoja ja sanomalehtiä.
Slovaakkilaisia kouluja ylläpidetään niillä

varoilla, joita Unkarin valtio antaa eri uskonto-
kuntien välille kunkin eri kansallisuuden kesken
jaeltaviksi. Kansallisuustaistelu unkarilaisten ja

s:n välillä on useassa tilaisuudessa kehittynyt
erittäin kiihkeäksi. — S :eja on lähemmäs 2 mil-

joonaa, joilta n. 70 % on katolisia, vähän yli

20
<fc protestantteja ja loput uniaatteja. He

lisääntyvät vähemmässä määrässä kuin unkari-
laiset, ja lisäksi tulee melkoisen voimakas siirto-

laisuus. Vaikean toimeentulon takia kuljeskelee

osa s:eja ansion haussa, käsityöläisinä ja var-

sinkin koritavaroiden kaupustelijoina pitkin
Eurooppaa. Heillä on säilynyt paljon alku-
peräistä kansallista, runsaskoristeellinen savi-

teollisuus, vanhanaikuiset kansanpuvut ja runsas
ynnä kaunis kansanrunous. Kansatieteellisesti

mielenkiintoisin osa s:eja on detva niminen heimo
Zölyomin (Altsohlin) ympäristössä. S:n nykyi-
nen nimi on nähtävästi myöhemmin syntynyt;
alkujaan on heilläkin kansallisena nimenä ol-

lut slaavilaisten yleisnimi slovönin, ja nyt

J. Slowacki. (S.H.)

vieläkin käytetään slovaakkilaisnaisesta sanaa
slovenka. J. J. M.
Slowacki [$lova'tski], Juliusz (1809-49).

suuri puol. runoilija, s. 23 p. elok. 1809 Voly-
nian Kremenetsissä. Kodis-
sa olivat kirjalliset kar-f™
rastukset ylinnä. Isä, jokaj

kuoli jo 1814, oli kirjaili-!

suudenprofessorina Vil-

non yliopistossa ja äiti,'

herkkä ja älykäs nainen,;

rakasti niinikään kirjaili-]

suutta. Kokonaan äidin
huomaan jääneenä saira-

loisesta pojasta kehittyi
I

haaveellinen, ylpeä ja oi-

kullinen mies. Samaan ai-

1

kaan kuin S. kävi luki-

ota Vilnossa, oli Mickie-
wicz siellä ylioppilaana I

ja huomasi jo silloin S:n
runoilijalahjat. Syvän
vaikutuksen herkkään nuorukaiseen tekivät

Svv-edenborgin teokset, joita hän luki erään tove-

rinsa kanssa. Ylioppilasaikanaan S. tutustui

Byronin runouteen, ja sen vaikutus häneen oli

valtava; hän oli jo luonnonlaatunsa puolesta vas-

taanottoinen tällaiselle maailmaa uhmivalle ru-

noudelle ja lisäksi se sopi hänen silloiseen, on-

nettomasta rakkaudesta johtuneeseen mielialaansa.

Lopetettuaan yliopistolukunsa S. tuli 1829 raha-

ministeriön virkamieheksi Varsovaan. Siellä il-

mestyi hänen ensimäinen runoelmansa ,,Hugo"

(1830), jossa Mickie\viczin vaikutus on selvästi

huomattavissa. Kapinavuonna 1831 keväällä S.

siirtyi Pariisiin, jossa 1832 julkaisi runojansa
2 osaa. Niihin sisältyivät draamat ,,Mindo\ve"

ja ,,Maria Stuart", ensimäiset puol. kirjallisuu-

dessa, joissa ei noudatettu ajan ja paikan yh-

teyttä, sekä kaikkea uhmaavia runoelmia. Ne
eivät herättäneet mitään huomiota, arvostelu vai-

keni. Runoilijan katkeruutta lisäsi vielä väärin-

ymmärryksestä aiheutunut riita Mickiewiczin
kanssa, joka niinikään asui silloin kummankin
vihaamassa Pariisissa, ja S. muutti lopulla

vuotta 1832 Geneveen. Kolmivuotinen olo Sveit-

sissä oli onnellisin aika runoilijan elämässä, jota

täällä lämmitti rakkaus puolattareen Maryä
\Vodziriskiin. V. 1833 hän ,,sinkautti vaikene-

vaan kuiluun", kuten hän lausui, 3:nnen osan
runoelmiansa. Sveitsissä hän niinikään kirjoitti

,,Kordyan" nimisen historiallisen näytelmän,
jonka hän julkaisi 1834 nimeään ilmaisematta.

V. 1836 S. lähti Roomaan, jossa hän ystävystyi

runoilija Krasinskin kanssa ja jatkoi vielä sain.

v. matkaansa itämaille asti, Syyriaan ja Pales-

tiinaan. Itämailta palatessaan hän 1837 pysäh-

tyi Firenzeen. Kiihkein myrskykausi runoilijan

sielussa oli nyt ohitse. Byronin sijalle tuli

Dante. Asetuttuaan v:n 1838 jälkeen Pariisiin

hän vielä sara. v. julkaisi draamallisen runoel-

man ,,Anhelli" ja Puolan muinaista rustosta saa-

duille ja etupäässä keksityille aiheille raken-

netun proosadraaman ,,Balladyna". Niitä seu-

rasi 1839 runokokoelma, jossa oli m. m. Itämaan
matkalla syntynyt mahtava runoelma ..Ojciec

zadzumionych" (,,Ruttoisten isä") ja ihana lem-

mentarina „W Szwajcaryi". Ikäänkuin jat-

koksi „Balladynaan" tuli toinen historiallinen
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tarudraama ..Lilla Weneda" ja näytelmä „Ma-
zepa" (1840). Ehjin S:n laajemmista teoksista

on varmaan romanttinen runoelma ,jBeniowski"

(1841), joka on puolalainen vastine Byronin
..D.iii Juanille" ja Arioston ..Orlando Furio-

solle". Runoelman venyviin puitteihin on mah-
dutettu useita poikkeuksia sivullepäin, joissa

tekijä purkaa persoonallisia tunteitaan. Varsin
kin merkilliset oval hyökkäykset Mickievvicziä

vastaan. Mutta 1842 tapahtui runoilijassa täy-

dellinen käänne. Hän joutui kuten Mie.kiewie.zkin

Towianskin mystillisen uskonnollisuuden alai-

seksi. Uhma ja voima hävisivät, runoilija kat

soi itseänsä nyt Jumalan tulkiksi, jonka tehtä

viina on ilmoittaa Puolan kansalle, miten sen

yksilöiden on elettävä ja kärsimysten ja sielun-

vaelluksen kautta päästävä lopulliseen täydelli-

syyteen. Tältä aikakaudelta on Calderonin vai

kutuksen alaisena kirjoitettu näytelmä „Ksiaxlz

Marek" (1843), runoelma ..Sen sebrnj Salomei"
(..Salomen hopeinen uni"), jossa esitetään, miten

siitä, että ei noudata unessa saatua ilmoitusta.

seuraa rangaistus, ja hämärä, mutta paikoittain

syvämietteinen ja kaunis runoelma ..Kröl-Puch"

(„Kuningas Henki", 1847). Käytyään 1848 Pose-

nissa tapaamassa äitiään, jonka kanssa vaihta-

mansa monet ja laajat kirjeet muodostavat erit-

täin mielenkiintoisen osan S :n tuotantoa, runoi-

lija kuoli keuhkotautiin, joka oli aina nuoruu-

desta asti jäytänyt hänen voimiaan. Pariisissa

huhtik. 4 p. 184!). Huolimatta kaikesta rikki-

näisyydestä ja ärtyisyydestä on S:n liekkuva.

väririkas ja harvinaisen mielikuvituksen kan-

tama tuotanto Mickiewiczin ohella Puolan kir-

jallisuuden suurinta ja tenhoovinta. Hän oli

demokraattisin kaikista Puolan romantiikan
-muista kirjailijoista, ja ehkäpä siksi tuskin edes

itse Mickiewicz on siinä määrässä kuin S. vai-

kuttanut uusimpaan puolalaiseen runouteen. Täy-
dellisin S:n koottujen teosten painos on A. Gön-
skin julkaisema (G os. 1909). [Elämäkerrallisista

tutkimuksista laajin Maleckfn (2 os., 1866-69).]

J. J. M.
Sloveenin kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli.

S. k. kuuluu eteläslaavilaisten kielten ryhmään
ja on likeltä sukua serbokroaatin kielelle. Eri-

tyisominaisuuksia: nasaalivokaali ö on muuttu-
nut o:ksi, tj c:ksi ja dj ;:ksi. Esim. röka
'käsi' (alkumuoto röka), jota vastoin serbokroaa-

tissa samoinkuin venäjässä ja tsekissä ruka;

svSca [svetsa] 'kynttilä' (alkumuoto svötja'), jota-

vastoin serbokroaal. svijeöa, bulg. svesta, mutta
ven. svjetia; meja 'raja' (alkumuoto medja), jota-

vastoin serbokroaat. medja, bulg. »i< :</". ven.

//(<;«'. S. k:n alue on kolmio, jonka koillisesta

lounaaseen suuntautunut käntasivu nojaa serbo-

kroaatt ilai-een kielialueeseen. Siihen kuuluu
Itävallan kruununmaista melkein koko K ra in

(paitsi Gottscheen saksalaista kielisaarta), Ist-

rian pohjoisosa, Görz (sloveeniksi Gorica, äänn.

:

Qori't8a), kaakkoinen osa Karut en i.
:

i . eteläinen

Steiermark ja siihen rajoittuva pieni kappale
Unkaria .Murjoen ympärillä sekä pieni kulma
Udinen piirikuntaa Italiassa. Adrianmereen se

ulottuu Triestin-lahdessa. Se on alppimaata.
jossa eri laaksojen murteet eroavat melkoisesti

toisistaan. Noin yhdeksiin vuosisataa sitte tämä
kielialue oli paljoa isompi, ulottuen pohjoisessa

Tonavaan saakka. Kun sloveenit jo varhain

kadottivat itsenäisyytensä, on saksalaisuus vähi-

tellen noin tullannen vuoden ajalla valloittanut

suurimman osan entistä sloveenilaista aluitta

pohjoisessa ja Lännessä. Vasta 19:nnellä vuosis.

.m sloveenilainen kielialue pysynyt jotenkin

muuttumattomana Itävallan maissa. Unkarissa
ja Italiassa ovat s. k:n päivät luetut. Sloveenin
kielioppeja: Kopitar. ..< '< rammat ik der slow.

Sprache in Krain. Haraten und Steiermark"
(18(181. Miklosich, „Vergleichende Grammatikder
slaw. Sprachen" ja siihen perustuva Suman, „Slo-

venska slovnica" (1881). Sket, „Slow. Sprach- und
ftbungsbuch" (useita pain.), Pecnik, ,,Praktisches

Lehrbuch der slow. sprache" (Hartlebenin
..Kunst der Poly.nlott ie", nid. Iiii. Sanakirjoja:
Janezic, „Slow.-deutsches Wörterbuch" 1 1 905)

ja Pletersnik, „Slovensko-nemski slovar" (2 os.,

1894-95).

2. Kirjallisuus. S. k. on nuori. Tosin
on muutama pieni muistomerkki sloveenin kie-

leltä jo 10:nneltä ja 14:nneltä vuosis.. mutta
varsinaisesta kirjallisuudesta ei voi puhua ennen-

kuin 1500-luvun puolivälissä, jolloin sloveenilais-

ten keskuuteen levisi protestanttinen liike. Sil-

loin toimitti Primus Trubar ja hänen apulaisensa
useita protestanttisia uskonnollisia kirjoja kan-
sankielellä, mutta seuraavan vuosisadan alussa

oli katolinen reaktsioni jo ehtinyt tukahuttaa
tiimiin liikkeen ja alkavan s. k:n. Vasta silloin

kun Napoleon oli valloittanut sloveenilaiset maat.

alkoi kansallinen herätys. Sen etevimpänä kirjai-

lijana oli runoilija Valentin Vodnik(1758-
1819i. Niin sanottu ..illyriläinen liike" tempasi
sloveenitkin mukaansa. Kuitenkaan nämä eivät,

kuten Kroatsian slaavilaiset, luopuneel omasta
kirjakielestään yhteisen serbokroaattilaisen kirja-

kielen hyväksi, vaikka sloveenilaissyntyinen

runoilija ja sloveenilaisten kansanlaulujen ko-

kooja Stanko Vraz siihen kehoitti ja itse kir-

joitti serbokroaatiksi. Siihen vaikutti enimmin
etevä slaav. kielten tutkija, sloveenilaissyntyi-

nen B. Kopitar. uuttera kansanvalistaja ja

sanomalehtimies J. Blei\veis (1808-81) ja suuren

lyyrikon F. Preserenin (1800-49) runous.

joka yhtäkkiä kehitti sloveenin kielen huomat-
tavan korkealle. Sen jälkeen on syntynyt erit-

täin elinvoimainen kirjallisuus. Runoilijoista on
mainittava Fr. L e v s t i k, J. S t r i t a r. S.

Gregorcie ja varsinkin A. A s k e r e (1856-

1910) ja O. Xu pane ie (s. 1878), ja romaanin-
sekä novellinkir joitta jista J. J n r c i c. J. Ta-
vca r sekä lahjakas .). Ca nka r, joka on esiin-

tynyt myöskin näytelmäkirjailijana. Kansan-
runokokoelmista on ennen kaikkea mainittava l\

.

Strekeljm erinom nsest i
j

: i ;es1 im i la ii i. useampi-

osainen „Slovenske narodne pesmi", joka alkoi

ilmestyä 1895. J. J. 1/.

Sloveenit, eteläslaavilainen kansa Etelä-Ita

vallassa Isonzon, Savan ja Dravan yläjuoksun

ja Unkarissa Murjoen ympärillä sekä pienessä

kolkassa Koillis Italiaa. Heidiin pää ma a uaa n on

Krain. Kuu s. (i:miella vuosis. saapuivat poh-

joisesta päin, joutui heidän haltuunsa koko alue

Adrianmeren pohjoispään ja Tonavan välillä sekä
lounainen osa nykyistä Unkaria. Pohjoisessa se

rajoittui tsekkiläiseen ja koillisessa slovaakkilai-

seen, lännessä saksalaiseen, lounaassa italialai-

seen ja idässä kroaattilaiseen alueeseen, oltuaan

ensin vuorottani avaarien alaisina, vuorottain
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itsenäisinä, s. joutuivat 789 frankkilaisvallan

yhteyteen ja 10:unen vuosis. alussa Baierin hert-

tuan yliherruuteen, kunnes keisari Otto II 976
teki Kärntenistä, joka silloin käsitti suurimman
osan sloveenilaisaluetta, erityisen herttuakun-

nan. Se ynnä Krain tuli 1278 Habsburgin suvulle

ja yhdistettiin 1335 Itävaltaan. S:n silloisen

päämaan Kärntenin mukaan heitä nimitettiin-

kin keskiaikana useimmin kärntiläisiksi, lat.

cd ra ntani, muin.-ven. kronikan horutane. Sak-
salaiset käyttivät heistä nimeä Winden. Heidän
oma nimensä slove'nec, joka samoinkuin slovaak-

kienkin nimi oli alkujaan, muodossa slovenin,

slaavilaisten yleisnimenä, tuli yleiseen käytän-
töön jälleen 19:nnen vuosis. 40-luvulla. Aikain
kuluessa oli suurin osa Kärnteniä ja Steiermar-

kia saksalaistunut ja s:n päämaaksi tuli jo

keskiajan lopulta Krain (sloveen. Kranjsko, roo-

malaisajan Carnia, Camiola), josta ainoastaan
Gottschee (sloveen. Kocevje) ympäristöineen jo

keskiajalla saksalaistui. Pienuudestaan huoli-

matta — s:ja on n. 1 1
/2 miljoonaa, joista enempi

kuin 99% on katolisia, — on tämä kansa yleisen

edistyksensä puolesta asetettava heti valistuneim-

man slaavilaisen kansan, tsekkiläisten jälkeen.

Kansanvalistus on verraten korkealla kannalla,

samoin aineellinen toimeentulo, siitä huolimatta,

että s. eivät ole itsehallinnon puolesta samassa
asemassa kuin tsekkiläiset, Galitsian puolalaisista

puhumattakaan. Sloveenin kieli on Krainissa
virallisena kielenä saksan kielen rinnalla, vaikka
sillä tosin ei ole kaikkia niitä oikeuksia kuin jäl-

kimäisellä. Kansakoulut ovat sloveenilaisilla seu-

duilla kansankielisiä, mutta yksinomaan slovee-

nilaisia kymnaaseja ei ole. Sen sijaan on neljä

sloveen ilais-saksalaista lukiota Krainissa. Slo-

veenilaisen yliopiston perustamisesta Laibachiin
on jo kauan ollut kysymys. Laibachissa toimii

sloveenilainen teatteri ja ooppera, ja tieteellis-

kirjallisten harrastusten keskuksena on 1863
perustettu ,,Slovenska Matica" niminen kirjalli-

suuden seura. Alkeellisemman kansanvalistuksen
asiaa katolisessa hengessä ajaa ,,Druzba svetega

Mohorja" („Pyhän Hermagorin seura") Klagen-
furtissa. ,/. J. M.

Slovintsit, pieni slaav. heimo Stolpen piiri-

kunnassa Taka-Pommerissa. Heidän kielessään,

jota puhuu enää vain n. 200 henkeä Garden ja

Schmolsinin pitäjissä, on muutamia ominaisuuk-
sia, jotka muistuttavat Itämeren vendien jo

aikoja sitten kuollutta kieltä. Toiselta puolen se

taas muutamien muiden ominaisuuksiensa puo-
lesta liittyy sen naapuruudessa puhuttuihin kasu-
bilaisiin murteihin, jotka kuuluvat puolan kie-

leen laajemmassa merkityksessä. Vanhanaikui-
suutensa takia on slovintsin kieli ollut erityisen
huomion esineenä. [F. Lorentz. ,,SIovinzisehe

(irammatik'* (19(13). sama. ..Slovinzisches Wörter-
bueh" (1908-12).] ,/. ,/. M.

Sluis [slöis] (myös Sluys), kaupunki Alanko-
maiden lounaiskolkassa. Belgian rajalla. Zee-

landin maakunnassa, n. 7 km rannikolta : 2.364 as.

(1904). — Muutamia, vanhoja. rakennuksia.
Kanava Bruggeen. Viedään sokerijuurikkaita ja

viljaa. -- Oli keskiajan jälkipuoliskolla tärkeä
satamakaupunki ja luja linnoitus. S:n edustalla

Englannin kuningas Edvard III 134(1 voitti

ra n sk. -genovalaisen laivaston.

Slum [siani] (engl.). syrjäkatu, Laitakaupungin

katu. — S 1 u m m i 1 ii h e t y s, Pelastusarmeijan
toiminta kurjimmin asuttujen kaupunginosien ja

-kortteleiden keskuudessa.

Sluter (Sliiter) /.s/j/-/, Claus (k. n. 1406),

alankom.-burgundilaisen kuvanveistäjäkoulun pää-

mestari 14:nnellä vuosis., oli Burgundin hert-

tuahoviu palveluksessa. Teki jälkeen v:n 1385
Dijomin lähellä olevaan luostariin kuvanveistok-
sia, esim. kuutta profeettaa luonnollisessa koossa
esittävän n. s. Mooses-kaivon, jonka henkilö-

kuvat ilmaisevat itsetietoista luopumista gootti-

laisesta tyylistä ja voimakaspiirteistä, renesans-
siin viittavaa realismia. [Kleinclauss, ,.C. S. et

la sculpture bourguignonne au XV siecle".]

E. R-r.

Sluuppi (ruots. slup, < ransk. chaloupe, <
holl. sloep), pienehkö yksimastoinen huvipursi;
suuri laivaveue. — Sluuppiriki (engl. sloop-
rig), takila pienenlaisessa rannikko-purjealuk-
sessa, jossa on yksi jatkollinen masto ja kokka-
imu liivaripuomeiueen. Purjeita siinä on puomin
ja kahvelin varassa oleva isopurje, latvapurje,

taakilokki, liivari ja jaakari sekä joskus myös
nostettava raakafokki. Sluupin runko on yleensä
kömpelömpää rakennetta ja purjeet, etenkin lii-

vari, pienemmät kuin kutterissa. F. IV. L.

Slöör, Kaarlo Aleksanteri (1833-1905).

kirjailija; tuli ylioppilaaksi 1851, maisteriksi

1857; toimittuaan Pietarin suomalaisen seura-

kunnan kansakoulujen tarkastajana S. tuli 1865
suomalaisen ja 1899 ruotsinkielisen virallisen leh-

den toimittajaksi; oli 1868-70 Suomalaisen kir-

jallisuuden seuran sihteerinä; keräili 1854 kansan-
runoja Kaakkois-Karjalassa ja Pohjois-Inkerissä

;

suomentanut Shakespearen näytelmän „Macbeth"
(ensimäinen Shakespeare-suomennos), ottanut
osaa ,,Vänrikki Stoolin tärinäin" kääntämiseen
ja teoksen ..Kertomuksia ihmiskunnan histo-

riasta" kirjoittamiseen. (S:n salanimi: Santala.)

Sm 1. cm ; sm 2
1. cm2

; sm3
1. cm 3 ks. Cm

ja M e t r i j ä r j e s t e 1 m ii.

Smaalenenes amt [sinöir-J, Norjan kaakkoisin
amti, Kristiaanian-vuonon ja Ruotsin rajan

välissä; 4,144 km2 (josta 268 km 2 sisävesiä)-,

152,306 as. (1910), 37 km 2 :llä (Jarlsberg og
Laurvig nimisen amtin jälkeen Norjan taa j im-

min asuttu amti). — Rannikko tavattoman rik-

koutunutta (edustalla m. m. Hvalerin saari-

ryhmä). Itäosa, rannikko ja Glommenin varsi

matalampaa maata. V. 1907 maa-alasta 22,*
f,

oli peltoa ja niittyä, 58.2 % metsää. Pääelin-

keinot maa- ja metsätalous. Viljansato 1912 oli

746,770 hl (josta kauraa 573,388 hl), porunan-

sato 764.646 hl; 1910 oli nautakarjaa 66.728,

hevosia 12.937, sikoja 27.462. lampaita 4,343 ja

vuohia 191 kpl. Teollisuus myös kehittynyt (teh-

taissa 1907 oli 12. soti työmiestä). Kalastus niin-

ikään tärkeä (1,752 kalastajaa 1910). — Hauta-

tie Kristiaaniasta Grööteporiin kulkee S. a:D
kautta. — Pitkin Glommenin vartta on linnoi-

tuksia. — Pääkaupunki Moss. (K. K. K.)

Smaltiini 1. s p e i sk ob o 1 tt i, yleisin kö-

hi >lt ti mineraali, kokoomukseltaan kobolt tiaisen id i

CoAsj, boloedris-regulaarisesti, useimmiten kuu-

tioina ii oktaedreina kit-\twi \mltiin tinan-

valkea. S: ia tavataan n. s. kobolttijuonissa

kvartsin, muiden koboltti- sekä nikkelimineraa-
lien ja kiisujen seassa. Löytöpaikkoja ovat esim-.

Marienberg, Annaberg ja Joachimsthali /'. /•.'.
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Smaltti (saks. Schmalte), kobolttisini. keisa-

rinsini, jauhettua kobolttilasia, jota saadaan su-

lattamalla kvartsia, potaskaa ja jotakin koboltin-

pitoista ainetta yhteen. Käyttämällä eri määriä
koboltinpitoista ainetta saadaan tummemman t.

vaaleamman väristä s:ia, joilla kullakin lajilla

on omat nimensä. S. on myrkytön, hyvin pitävä,

tulenkestävä väri. jota käytetään posliini- ja lasi-

maalaukseen, paperinvärjäykseen sekä öljymaa
liin. Vihreä s. on jauhettua kromilasia. 8. S.

Smaragdi ks. Berylli.
Smaragdivihreä, eräs laji kromivihreää (ks.

t.). Sisältää kromihydroksidia. boori- ja fosfori-

happoa. S. S.

Smart [smät] (engl.), nopea, sukkela, neuvo-

kas.

Smart [smät], William (s. 1853), engl.

taloustieteilijä. Toimittuaan ensin liikemiehenä
s. ryhtyi 1884 harjoittamaan taloustieteellisiä

opintoja; v:sta 1896 professorina Glasgow'ssa.

S. on tieteellisen kantansa puolesta lähellä itä-

valtalaista koulukuntaa; teoksia: ..Studies in

economies" (1895), ,,Tke distribution of income"

(1899), „The retum to protection" (1904), jossa

hän puolustaa vapaakauppajärjestelmän säilyttä-

mistä Englannissa.

Smegnia (kreik., = voide, < smän = rasvata,

voidella) , tali. vrt. Talirauhaset.
Smeinogorsk ks. Zmeinogorskoe.
Smerdis (kreik., < pers. Bardija), Persian

kuninkaan Kambyseen veli. jonka kuningas salaa

murhautti ennen lähtöään sotaretkelle Egyptiä
vastaan. Kuninkaan poissaollessa eräs Gaumäta
niminen maagi väitti olevansa Bardija ja teki

kapinan. Vale-Smerdis sai suurta kannatusta,
jonka vuoksi Kambyses kiirehti palaamaan Egyp-
tistä, mutta kuoli kotimatkalla. Hallittuansa

7 kuukautta Vale-Smerdis sai surmansa Dareiok-

sen kädestä syksyllä 522 e. Kr. K. T-t.

Smergeli ks. S m i r k e 1 i.

Smetana [-tä'-J (ven.). hapan kerma.
Smetana, Friedrich (1824-84), tsek.

säveltäjä ja pianisti, Lisztin oppilas. S. perusti

Praagin musiikkiopiston, siirtyi 1856 kapelli-

mestariksi Gööteporiin, toimi 1866-74 orkesterin-

johtajana Praagin kansallisteatterissa. S:n tyyli

oli aitokansallinen. Hän sävelsi 8 oopperaa,
esim. ..Myyty morsian" (1866; esitetty myös Hel-
singissä i ja ..Libusa" (1881), sekä sinfonisia

runoelmia, m. m. isänmaallisen runoelmasarjan
„Vlast" (..Isänmaa"), 2 jousikvartettia, bööm.
kansallistansseja pianolle, kuorolauluja y. m.

'

/. K.
Smet de Naeyer [do najä'r], Paul de (s.

1848), belg. valtiomies; oli alkuansa tehtailija,

valittiin 1886 edustajakamariin, jossa hänestä

pian tuli yksi klerikaalisen puolueen johtajia. V.

1894 S. tuli finanssiministeriksi. 1896 sen ohessa

pääministeriksi, mutta luopui tammik. 1899. kun
ei hyväksynyt kuninkaan vaaliretormisuunnitel-

inaa; uudelleen pääministerinä elok. 1S99 - tou-

kok. 1907 saattaen 1899 voimaan suhteellisen

vaalitavan.

Smilax, s a r s a p a r i 1 1 a, Liliacece-heimojy

suku. kiipiviä, pensasmaisia, kärhellisiä, hertta

lehtisiä kasveja troopillisissa ja subtroopillisissa

seuduissa. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa kasvavan
8. ch imm mukulamaisesta juurakosta saadaan
kiinajuurta, jota varemmin käytettiin lääkkeenä,

Aasiassa runsaasti vieläkin. Useiden eteläisessä

Pohj.-Ame! iikassa ja Keski-Ameriikassa kasva-
vien lajien pitkistä, ruskeista juurista saadaan
lääkkeenä käytettävää sarsaparilla-juurta. Useat
amer. lajit ovat koristekasveja. K. L.

Smiles [smailz], Samuel (1812-1904). engl.

kirjailija, jonka luonteenkasvatusta ja itsetoi-

minnan herättämistä silmuni uin im pitu.it

tei kset aikanaan olivat suuressa suosiossa. Niistä

mainittakoon ,,Physical education, or the nature
of children" (1837), ..Raihvay property. its con-

ditions and prospects" (1849), oivallinen elämä-
kerta ..Life of George Stephenson" (1857),
..Selfhelp. \vith illustrations of character and con-

duct" (1857; suom. mukaelma). ..Character"

(1871; suom.), „Duty" (1880) sekä useat elämä-
kerralliset kina ukset.

Smirkeli (saks. Smirgel 1. Schmirgel, it. sme-
riijlio < kreik. srnyris) on harmaanvärinen
vuorilaji, joka sisältää pääasiassa hienokiteistä

korundia ja lisäksi magnetiittia tai hematiittia

sekä valkoista kiillettä (margariittia). S:iä ta-

vataan välikerroksina kiteisissä liuskeissa Erz-
gebirgessä. Vähässä-Aasiassa ja Chesterissä

Massachusettsissa. Kaikista tunnetuin s :n löytö-

paikka on kumminkin Naksos-saari. missä se

esiintyy juonien tapaan kalkkikivessä. Jauhet-
tua s:iä käytetään tämän aineen suuren kovuu-
den vuoksi metallien ja kiven hiontaan. P. E.

Smirkelipyörä t. -lev y. tahkoamiseen ja te-

roitukseen käytettävä puukiekko, johon on lii-

mattu smirkelikangasta tai smirkelijauhoa,
taikka kokonaan smirkelijauhosta, sopivaa side-

ainetta käyttäen, tehty pyörä. S:n kehänopeus
on 15-28 m/sek. Po P-o.

Smirnoff [-o'-], Aleksandra (1838-1913),

suom. pomologi ja tienraivaaja hedelmänvilje-
lyksen alalla. S:n suurin ansio on kestävien ven.

laatujen tunnetuksi tekeminen maassamme,
mutta hänen toimintansa ei rajoittunut ainoas-

taan hedelmänviljelykseen, vaan ulottui puu-
tarhaviljelyksen muillekin aloille. Julkaissut

teokset: ..Handbok i enklare trädgärdsskötsel"

(1901), ..Handbok i svensk pomologi" (1896-1901,

4 os.), ..Handbok i finsk pomologi" (suom. ^.Suo-

men pomologiian käsikirja", 1894) sekä ,,Kuk-

kaistarhan hoito" (1910). B. TV. //.

Smirnov [-o'-], Ivan Nikolajevits
(1856-1904), ven. historiantutkija ja kansatietei-

lijä, v:sta 1881 yleisen historian dosenttina, v:sta

1884 saman aineen ylimääräisenä ja v:sta 1886

vars. professorina Kasaanin yliopistossa; jul-

kaisi joukon suomalais-ugrilaisia kansoja koske-

via historiallisia ja kansatieteellisiä tutkimuk-
sia, joista tärkeimmät ovat: ..Tseremisy" (1889),

..Votjaki" (1890), ..Permjaki" (1891) ja »Mordva"
(1892-95) (ilmestyivät Kasaanin muinaistieteelli-

sen. historiallisen ja kansatieteellisen seuran
..Izvestija" aikakauskirjan osissa VII, VIII, IX
ja X-XIL käännettiin myös ranskaksi). S:n
muut tutkimukset koskevat etupäässä eteläslaa-

vilaisten historiaa ja kulttuuria. [E. N. Setiilä.

,,I. N. S." (Finn.-ugr. Forschungen IV).] Y. W.
Smith [smip], Adam (1723-901. skotl. ta-

loustieteilijä ja filosofi, oli 1751-64 logiikan ja

moraalifilosofian professorina Glasgow'ssa, tuli

1778 Skotlannin ylimmän tulliviraston jäseneksi

ja 17S7 Glasgo\v'n yliopiston rehtoriksi. Vv.

L764-66 S. matkusteli Banskassa ja Italiassa tu-
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(S.H.)

Adam Smith.

tustueu Pariisissa fysiokraatteihin ja Voltaireen.

Hänen ensimäinen teoksensa oli ..Theory of moral
sentiments" (1759). Maail-

manmaineensa S. saavutti

kirjallaan ,,Inquiry into

the nature and causes of

the wealth of nations"

(..Tutkimus kansojen rik-

kauden luonnosta ja

syistä". 1776). — Kan-
sallis rikkauden lähteenä S.

pitää työtä eikä niinkuin(fysiokraatit maaperää tai

J|$ijj?!f^iP: niinkuin merkantilistit

ulkomaankauppaa. Työn
tulosten kartuttamiseksi

on lisättävä työn tuotta-

vuutta, jota S:n mukaan
varsinkin edistää työn jako

ja myöskin työtä säästä-

vien ja helpottavien konei-

den käytäntöön ottaminen. Yksityistalouksien vä-

lisen työn jaon johdosta käy tuotteiden vaihto

tarpeelliseksi. Hyödykkeillä on siten käyttö-

arvonsa ohessa myös vaihtoarvo, jonka todelli-

sena mittana on työ. Tärkeä ja uusi on S:n
oppi hinnan muodostuksesta. Luonnollinen hinta,

joka on hintaa muodostavien tekijäin normaali-
nen tulos, on erotettava satunnaisten häiriöiden

vaikutuksen alaisesta ja luonnollisen hinnan ylä-

ja alapuolella kieppuvasta markkinahinnasta.
Luonnollista hintaa muodostavina aineksina ovat
työpalkka, pääomavoitto ja maakorko, joista toi-

selta puolen myöskin tulot syntyvät. Palkan
alimman rajan määrää työläisen ja hänen per-

heensä ylläpidoksi välttämättömän tarpeellinen

hyödykepaljous. Pääomavoittoon sisältyy sekä
korko että liikevoitto ahtaammassa merkityk-
sessä. Maakorko on S:n määrityksen mukaan
jonkun maa-alueen käyttämisestä suoritettu

hinta. Puhuessaan pääoman kerääntymisestä S.

myöskin saa tilaisuuden antaa esityksen rahasta
ja pankkilaitoksesta. Arvostellen ankarasti mer-
kantiilijärjestelmää ja sen rajoituksia hän te-

kee sen talouspoliittisen vaatimuksen, että yksi-

lön taloudelliselle toiminnalle on suotava täysi

vapaus. Mutta vaikka hän olikin periaatteessa

jyrkkä vapaakaupan mies, piti hän kuitenkin
eräissä tapauksissa siitä poikkeamista välttä-

mättömänä ja luuli, ettei esim. Englanti tulisi

koskaan luopumaan suojelustullijärjestelmästään.

Tarkoin rajoittamalla aineensa ja käsittele-

mällä taloustieteen kaikkia tärkeimpiä kysymyk-
siä S. on määrännyt tämän tieteen alan. Fysio-
kraatit (Quesnay), joilta S. on saanut paljon
vaikutuksia, olivat kyllä jo ennen häntä ottaneet
talouselämän ilmiöt yhtenäisen ja järjestelmälli-

sen käsittelyn alaisiksi, mutta eivät olleet lähtö-

kohtansa yksipuolisuuden tähden päässeet tyy-
dyttäviin tuloksiin. Vasta S. käsitti oikein kan-
santalouden olennaiset tekijät ja niiden keski-

näisen yhteyden. Mutta S. ei ole ainoastaan yh-
distänyt taloustieteen hajalla olleita osia yhte-

näiseksi kokonaisuudeksi, hän on myöskin itse-

näisesti perustellut ja kehittänyt tärkeitä tie-

teensä osia, esim. työnjaon, pääoman ja hinnan-
muodostuksen teoriaa, ja häntä on nimenomaan
pidettävä teoreettisen finanssitieteen perustajana.
— S. on kehittänyt luonnonoikeusfilosofian ja

fysiokraattien y. m. valmistaman taloudellisen

liberalismin pyöristetyksi taloustieteelliseksi jär-

jestelmäksi, jossa hän varsinkin tähdentää vapaan
kilpailun, elinkeinovapauden, tarpeellisuutta. Hän
on erinomaisen varmasti oivaltanut aikansa tar-

peet ja ihanteet ja kansantalouden alalla puke-
nut ne selvään ja sattuvaan muotoon. Tästä oli-

kin seurauksena, että hänen vaikutuksensa on ol-

lut tavattoman laaja ja voimakas. Enemmän
kuin puolen vuosisataa S. hallitsi taloustieteel-

listä ajattelua ja talouspolitiikkaa; n. s. vapaa-
mielisen 1. klassillisen taloustieteellisen koulu-

kunnan opin perustuksena on hänen järjestel-

mänsä, varsinkin siinä muodossa, minkä sille

antoi hänen oppilaansa Rieardo. [Oncken, ,,A. S.

in der Kulturgeschichte" ; Hasbaeh, ,,Unter-

suehungen iiber A. S. und die Entwickelung der
politischen Oekonomie"; Rae, ,,Life of A. S.":

Jentsch, „A. S."] J. F.

Smith [smip], George (1840-76), engl. assy-

riologi, alkuaan vaskenpiirtäjä, joka valmistaes-

saan tauluja erääseen Rawlinsonin nuolenpää-
kirjoitusten julkaisuun mieltyi assyriologisiin

tutkimuksiin ja antautui niihin kokonaan 1866.

Ennen pitkää hän herätti tutkijana yleistä huo-

miota, ja kun hän 1872 British Museumista löysi

nuolenpäätaulun, joka sisältää raamatullisen ve-

denpaisumuskertomuksen ass. toisinnon, niin

,,Daily Telegraph"in omistaja kustansi retkikun-

nan, joka S:n johdolla toimitti tuloksellisia kai-

vauksia Kujundzikissa. Käytyänsä toistamiseen

itämailla S. julkaisi 1875 ..Assyrian discoveries".

Kolmannella matkallaan, johon otti osaa m. m.
maamiehemme K. F. Eneberg (ks. t.), S. kuoli

1876. S:n muista julkaisuista ovat tärkeimmät
,.History of Assurbanipal" (1871), ..Eponym ca-

non" (1875) ja ,.The Chaldean account of Gene-

sis" (1875; 6:s pain. 1880). A". T-t.

Smith [smip], G o 1 d w i n (1823-1910), engl.

historioitsija ja politikko; toimi ensin profes-

sorina Oxfordissa, mutta muutti sittemmin Arne-

nikkaan, missä jonkun aikaa oli opettajana

Ithakan yliopistossa; teoksia: ,,Irish history and
irish character" (1861), ,,Relations bet\veen Eng-'
land and America" (1869), ..Political destiny of

Canada" (1879), ,,The conduct of England to

Treland" (1882), ,,Canada and the Canadian
question" (1891), ..Historv of the United States"

(1893).

Smith [smip], Robert Payne (1818-95),

engl. orientalisti, Bodleyan kirjaston alijohtaja

1857, teologian prof. Oxfordissa 1865. dekaani

Canterburynsä 1871. S :ii pääteos on ..Thesaurus

Syriaeus" (1868). K. T-t.

Smith [smip], Sidney (1771-1845), engl.

kirjailija. Yhdessä Jeffrey'n ja Broughainin

kanssa S. perusti aikakauslehden ..Edinburgh

Review" (1802), jossa hän. innokas \vhig-

puoluelainen kun oli, taisteli vapaamielisten

pyrintöjen puolesta. Hänen teoksistaan ovat ensi

sijassa mainittavat hänen kuuluisat kirjeensä

..Letters on the subject of the catholics, to my
brother Abraham" (1808). //. hr-n.

Smith [smip]. Sir William Sidney
(1764-1840), engl. amiraali; meni jo poikana

meripalvelukseen ja yleni Ameriikan sodassa 1780

upseeriksi. Myöhemmin hän kunnostautui s,,d;iss;i

Ranskaa vastaan, mutta joutui omavaltaisuutensa

tähden usein rettelöihin esimiestensä kanssa;
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v. 179!) hän menestyksellä puolusti St Jean
d'Acrea Bonapartea vastaan ja otti sitten osaa
taisteluun Egyptiin jääneitä ranskalaisia jouk-

koja vastaan; 1 S|, 7 hän saattoi Portugalin hal-

litsijaliuoneen jäseniä heidän pakomatkallaan
Brasiliaan. -/. F.

Smith [smipj, Wil 1 i a m F! o 1> e rt s o n

(1846-94), engl. orientalisti, heprean ja \':n T:n
ksegetiikan prof. Aberdeenissa 1870, herätti raa-

matunkritiikkinsä vuoksi paheksumista ja luopui

virastaan 1881, antautui sitten arabian kielen

opintoihin, kävi Egyptissä ja Arabiassa, nimi-
tettiin arabian lehtoriksi Cambridgeen yliopis-

toon iss.; ja professoriksi 1889. Julkaisuja:

„Kinship and mafriage in early Arabia" (1885,

1903), ..Leetures on the religion of the semites"

(1889, 1894; saks. 1899) y. m. K. T-t.

Smithianismi [smip-J, se taloustieteellinen

-uunta. joka edelleen kehitti Adam Smithin vapaa-
mielistä järjestelmää.

Smithin-salmi [smipin-J, salmi Pohjois-napa-

maissa, < trönlannin luoteisosan ja Ellesmere-maan
välissä. Sen keksivät 1616 Bylot ja Baffin

;

siellä ovat tutkimuksia suorittaneet Inglefield,

Kane. Hayes. Hall. Nares, Greely, Peary, Sverdrup.
Smitlisonian institution [smipsoman, msti-

i jiVsHJ. vVashlngtohissa Pohjois-Ameriikan Yhdys-
valloissa oleva tieteellinen laitos, perustettu 1846
engl. luonnontutkijan J a m e s S m i t h s o n i n

(k. 1829) tekemällä lahjoituksella (n. 2 1
/» mil-

joonaa Smk.). Laitoksen viileydessä on kirjasto,

luonnonhistoriallinen museo, kansatieteellinen

museo, astrofyysillinen observatori, eläintieteelli-

nen puutarha, y. m. Se julkaisee erinimisiä tut-

kimussarjoja: ..Smithsonian eontributions to

knowledge", ..Annua! reports", „Miscellaneous
colleetions" y. m. V. 1910 S. i :n rahavarat oli-

vat n. 5 mii), mk. [Bhees, ..The S. i." (1846-99).]

J. F.

Smithsoniitti ks. Sinkkivälk e.

Smoke [smouk] (engl.), savu.

Smoking [smoukirj] (engl.), tupakanpoltto;
lyhyt, liepeetön, edestä avoin, musta vierailu-

takki (Englannissa käytetään tav. nimitystä din-

nt r jackt 1 1.

Smolensk [-e'-J. 1. Kuvernementti (ven. Smo-
lenskaja gubernija) Keski-Venäjällä, Mosko-
vasta länteen. Dneprin yläjuoksun ympärillä;
56,043 km2

, 2,117,700 as. '(1913), 35 km'-:llä. —
S: n pinnanmuodostuksen määrää luoteesta käsin
S:iin tuleva matala, laaja Keski-Yenä jän maan-
selkä. Korkeimmat kohdat ovat pohjoisessa

(n. SOO m yi. merenp.) ; eteläisten piirikuntien

kukkulat kohoavat vain 230 m yi. merenp. Itä-

osa on yleensä tasaista, metsätöntä, länsiosassa

siellä täällä kumpujonoja. Pohjoisessa Beljskijn

piirikunnassa on paljon rämeitä ja järviä. Maa-
perä on enimmäkseen jääkautista syntyä. S:n pää-

osa kuuluu Dneprin vesialueeseen, pohjoisosa
Väinäjoen (lisäjoki Meza), itäosa Volgan (Vazuza)
ja Okan (Ugra) vesialueisiin. Kuljettavia vesi

teitä on 2,218 km. josta höyryaluksilla 275 km.
Ilmasto mantereinen; S:n kaupungissa v:n keski
lämpö + 4.-° ('. tammik:n — 10° C, heinäk :n

-f- 18,8° G. Vuotuinen sademäärä 700-770 mm.
Metsät (907 peittivät 24.5 % koko S:n pinta-

alasta. Asukkaista 98. 4 % on venäläisiä (joista

ii. 55% valkovenäläisiä. 4."> • , isovenäläisiä),
loput juutalaisia ja puolalaisia. Uskontunnustuk-

seltaan venäläiset ovat kreik. -katolisia. Luku-
taitoisia 17,8% (Euroopan Venäjän 50 kuverne-
mentissa keskimäärin 22.9 %). Maataloutta har-

joittaa 83,6%, teollisuutta ja vuorityötä 4,8%,
kauppaa ja lukennetl i i

~-
-. lestcsl i Piashn-

keino maanviljelys tuottaa: ruista 460.800 ton.,

kauraa 259,100 ton., ohraa 44.000 ton.. perunoita
487,100 ton. (1913), tattaria, herneitä, viihän veh-

nää y. m. Tärkeimpiä S:n tuotteita kuitenkin
on pellava, jota siellä viljellään enemmän kuin
missään muussa Venäjän kuvernementissa; 1912
sitä saatiin 69.: mii j. kg (yli t

j8 Venäjän tuo-

tannosta). Myöskin hamppua viljellään (sato

l,i milj. kg). Kasvitarhanhoitoa harjoitetaan kau-
punkien ympäristöissä. Karjanhoito kehnolla
kannalla. V. 1913 S:ssa oli hevosia 454,600,
nautakarjaa 658,400, lampaita ja vuohia 629,000,

sikoja 296,400 kpl. — Teollisuus (sahoja, tuli-

tikku-, tiili-, nahka- y. m. s. tehtaita) vähä-
pätöinen; aksiisista vapaan teollisuuden tuo-

tantoarvo 34,« milj. mk., työväestö 12.377 hen-
keä, aksiisin alaisissa tehtaissa työskenteli

1,309 henkeä (1910). Kotiteollisuus myös kehit-

tymätöntä. Sitävastoin asukkaat suuressa mää-
rässä käyvät työnhaussa muilla paikkakunnilla
(Gzatskin piirikunnasta lähtee vuosittain aina
1

i miespuolisesta väestöstä muualle töihin). Poh-
joisissa piirikunnissa väestö ansaitsee melkoisesti

metsätöillä. -- Vuorityötä ei ole. -- Kantateitä

875 km (1912). — Kansakouluja 1,550 (oppilaita

117.907), keskikouluja 29 (opp. 8,541), ammatil-
lisia keski- ja alempia kouluja 11 (opp. 2.297),

muita kouluja 14 (opp. 118: 1912). Lääkäreitä 184,

sairaaloita 80 (1911). Hallinnollisesti S.

jakaantuu 12 piirikuntaan. Pääkaupunki S. 2.

—

S:n kautta keskiajalla kulki suuri kauppatie Itä-

meren ja Mustanmeren välillä ja sen asukkaat
kiiviisi t olivat vilkkaissa kauppasuhteissa kau-
kaisten maiden kanssa. 1000-luvun puolivälistä

S. oli itsenäisenä ruhtinaskuntana, joka laajim-

millaan ollessaan 1100-1200-luvuilla käsitti m. m.
nykyisen Moskovan tienoot. Vv. 1395 ja 1404
Liettuan suuriruhtinas Yitovt lopetti S:n itse-

näisyyden. Taisteluissa Moskovan ja Liettuan
välillä S. enimmäkseen oli Liettuan (ja Puolan)
hallussa, kunnes se 1684 lopullisesti joutui Venä-
jälle. S:n kuvernementti muodostettiin 1708,

mutta rajat ovat myöhemmin muuttuneet. -

2. Edellämain. kuvernementin pääkaupunki,
kuvernementin länsiosassa. Dneprin varrella,

Orelin-Kiian ja Moskovan-Brest-Litovskin radan
risteyksessä: 71,311 as. (1911). — Dneprin vas.

rannalla on kaupungin pääosa, osittain Boris
Godunovin aikaisen muurin (jäljellä m. m.
16 tornia) ympäröimä. Yli 40 kreik. -katolista

kirkkoa, huomattavin niistä Marian taivaaseen-

astumisen tuomiokirkko (perust. 1100-luvulla,

hävitetty 1611. uusittu 1772), jossa säilytetään

(v:sta 1103) S:n ihmeitätekevää Jumalanäidin
kuvaa itariin mukaan evankelista Luukkaan val-

mistama). Luterilainen kirkko. Kaksi 1812

tapausten muistoksi pystytettyä muistomerkkiä,
Glinkan is. S:n kuvernementissa) muistopatsas.

Muutamia lukioita, reaali- y. m. kouluja, hengel-

linen seminaari, hist.-kansat, museo. Sähkörai-

tiotie. Harjoitetaan melkoista vilja-, pellava-,

pellavansiemen- y. m. s. kauppaa. Tiili-, öljy-,

nahkatehtaita. s. on Venäjän vanhimpia kau-
punkeja. Oli krivitsien pääkaupunki. Sillä oli
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sangen huomattava merkitys Moskovan sekä

Liettuan ja Puolan välisissä sodissa (,,Venäjän
avain ja portti"). Lujasti linnoitettu. V. 1395

Liettuan suuriruhtinas Vitovt viekkaudella sai

S:n haltuunsa, menetti sen muutaman v:n pe-

rästä, mutta kukisti sen lopullisesti pitkän pii-

rityksen jälkeen 1404 antaen sille kuitenkin sit-

temmin suuria etuja ja oikeuksia. Tällöin kukois-

tusaikanaan S:ssa oli n. 100,000 as. Monien tur-

ilain yritysten jälkeen Moskovan suuriruhtinas

Iivana III 1514 valloitti S:n. Sitten se oli 96 v.

Moskovan hallussa, kunnes Sigismund III 20 kk.

kesi ii noen piirityksen jälkeen 1611 väkirynnä-

köllä valtasi sen. Monta kertaa venäläiset vuo-

rostaan taasen sitä piirittivät, mutta vasta 1654

heidän onnistui päästä sen herroiksi. Andruso-
von rauhassa 1667 S. luovutettiin Venäjälle

määräajaksi ja 1686 se lopullisesti yhdistettiin Ve-

näjään. — S:n luona Napoleon I voitti Barclay

de Tolly'n ja Bagrationin johtamat venäläiset.

Sam. v. ranskalaisten peräytyessä Venäjältä

Kutuzov S:n luona voitti ransk. jälkijoukon saa-

den sen johdosta kuunianimen Smolenskij.

E. E. K.

Smolka. 1. F r a n c i s z e k S. (1810-99), itäv.-

puol. politikko. S. tuli 1840 asianajajaksi Lember-
giin; vangittiin kohta sen jälkeen sen johdosta,

että oli ottanut osaa Puolan valtakunnan uudista-

mista harrastavaan salaseuraan, ja tuomittiin

kuolemaan, mutta armahdettiin. V. 1848 hän
asettui johtamaan puolalaiskansallista liikettä

Galitsiassa; sen hyväksi hän myöskin toimi

Itävallan valtiopäivillä, joilla hän lokak. 1848

valittiin puhemieheksi ; valittiin 1861 Galitsian

maapäiville ja Itävallan edustajakamariin, missä
oli puolalaisten johtajia ja 1881-93 presidenttinä;

kutsuttiin tämän jälkeen herrainhuoneen jäse-

neksi. S. harrasti varsinkin Galitsian itsenäi-

syyden kehittämistä.

2. Stanislaw S. (s. 1854), edellisen poika,

historiantutkija, v:sta 1883 professorina Krako-
vassa ja v:sta 1890 sikäläisen tiedeakatemian
sihteeri; julkaissut puolaksi useita tutkimuksia,

pääteos ,,Mieszko Stary i jego \viok" (..M. Vanha
ja hänen aikansa", 1881) ; saksaksi ilmestyi

,,Ferdinands I. Bemiihungen um die Krone von
Ungarn" (1878). J. F.

Smollet [smolot], Tobias (1721-71), engl.

kirjailija. Toimittuaan laivalääkärinä useita vuo-

sia S., joka käytti hyväkseen matkojensa koke-

muksia useissa romaaneissaan, toi Richardsonin
ja Fieldingin kera todellisuuskuvauksen romaa-
niin. Varsinkin hänen merimieselämän-kuvaiik-
sensa ovat erinomaisia. Hänen teoksistaan mai-
nittakoon: ,,Roderick Pandoin" (1748), ,.Pere-

grine Pickle" (1751), ,,Ferdinand, Count Fathom"
(1753), „Sir Lancelot Greaves" (1762), ,,The

Expedition of Humphrey Clinker" (1771). S. on
kirjoittanut myös laajan teoksen ,,History of

England" (4 nid. 1758). //. Kr-n.

Smoolanti ks. S m ä 1 a n d.

Smorzando [-tsa'n-] (it., = kuoleutuen), mus.,

häipyen, samalla kertaa sekä hidastuen että hil-

jeten. S:n vastakohta on stringendo (ks. t.).

I. K.

Smyrna (turk. Izmir), kaupunki Turkissa, Vä-
hän-Aasian länsirannikolla, lujasti linnoitetun,

pitkän, kapean, hyväsatamaisen S :n-l a h d e n
itäperukassa, kauniissa asemassa amfiteatteri-

maisesti Pagos-vuoren (150 m) juurella, S:n v i-

lajeetin (55,900 km2
, 1,702,911 as. 1910) pää-

kaupunki, Damaskuksen ohella Turkin Aasian
suurin kaupunki, n. 250,000 as. (1904 arv. n.

275,000 as., joista n. 135,000 kreikkalaista, 75,000
muhamettilaista, 35,000 juutalaista, 10,000 arniee-

nialaista, 6,500 italialaista, 2,500 ranskalaista,

2,200 itävaltalaista, 1,500 englantilaista). — S:n
pohjoisosassa, alakaupungissa, ovat frankkilais-

ja kreikkalaiskorttelit. niiden eteläpuolella ba-

saari, armeenialaiskortteli sekä yläkaupungissa
juutalais- ja turkkilaiskorttelit. Enimmäkseen
kapeakatuisia, likaisia, talot kurjia puuhökke-
leitä. Vain rannalla, pitkin 4 km pitkää ranta-

laituria, on parempia rakennuksia, jotka mereltä
käsin tulijaan tekevät viehättävän vaikutuksen.
Kenraalikuvernöörin palatsi ainoa huomattava
rakennus. Puolisensataa moskeiaa, useita kreik.-

katolisia, roomal. -katolisia, anneen, ja protestant-

tisia kirkkoja, synagogeja. Kouluja, hyvänteke-
väisyyslaitoksia. Roomal. -katolisen, kreik. -katoli-

sen ja anneen, arkkipiispan istuin. Teollisuus

vähäpätöinen (muutamia konepajoja, valimoita,

nahka- ja kaugastehtaita) ; kuuluisat S;n matot
valmistetaan sisämaan kaupungeissa. Kauppa
kukoistava; viedään rusinoita, ohraa, valoneja,

puuvillaa, viikunoita, opiumia y. m. (kaikkiaan
arvoltaan n. 75 milj. mk.), tuodaan kankaita,
rautatavaroita, sokeria, kahvia y. m. (arvoltaan

n. 100 milj. mk.). Tiliv. 1912-13 S:n satamassa
selvitettiin 2,2 milj. rek.-ton. Useimpiin Väli-

meren pääsatamiin säännöllinen höyrylaivayhteys.
Rautatiet vievät S:sta pohjoiseen, Soman kautta
Pandermaan Marmara-meren rannalla, itään

Afiun-Karahissariin Anatolian radalla ja kaak-

koon Adaliaan Vähän-Aasian etelärannikolla. —
S. oli alk. S:n-lahden pohjoisrannalla, kuului

aiolialaisille v :een 688 e. Kr., jolloin se joutui joo-

nialaisten haltuun. N. 630 Lyydian kuningas
Alyattes hävitti sen ja vasta Antigonos n. 200

e. Kr. rakensi sen uudestaan nyk. paikalleen.

Erinomaisen satamansa ja kauppa-asemansa joh-

dosta S. pian kehittyi kukoistavaksi kauppakau-
pungiksi. Maanjäristykset 178 ja 180 j. Kr. tuho-

sivat sitä, mutta Marcus Aurelius pani sen enti-

seen kuntoon. Kristinopin levenemisen pääpesä-

paikkoja. Timur valloitti S:n 1402, turkkilai-

set 1424. Suurvaltain sodan aikana engl. -ransk.

laivasto keväällä 1915 useita kertoja pommitti

S:aa, mutta maihinnousujoukkojen valloitusyri-

tykset eivät onnistuneet. E. E. K.

Smaland [smö-], maakunta Etelä-Ruotsiss;i.

Göötanmaassa, Itä-Göötanmaan, Vetternin, Länsi-

(löötanmaan, Hallandin, Skänen, Blekingen ja

Itämeren (Kalmarin-salmen) välissä; 32.477 km2

(josta n. 8%. sisävesiä), 600,600 as. (1910). —
S:n pinta kohoaa lahtirikkaalta rannikolta s(>kä

etelästä ja lounaasta käsin Vetternin eteläpään

ympärillä olevia seutuja kohden. Siellä S:n
ylänköinään korkein huippu Tomtebacken kohoaa

377 m yi. merenp. (Taberg Vetternin eteläpäässä

342 m yi. merenp.). Paunikolla on 10-12 km le-

veä, alava ja viljava tasankovyöhyke. Sisämaa
on yleensä sangen karua, jääkautisten sorahar-

jujen ja niiden välisten soiden täyttämä; savikko-

maat ovat pieniä, harvassa, Vuoriperusta itä-

osassa etupäässä graniittia, länsiosassa gneissiä.

Tavattoman järvirikasta : Bolmen, Asuen, Helga-

sjön, Möckeln, Vidöstern, Rottnen, Rusken y. m.
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Suurimmat joet: Helgeän, Nissan, Lagan ja

Stängän. Ilmasto kylmempää kuin Skänessa
iks. t.). — Metsät ovat melkein yksinomaan
havumetsiä, peittäen n. 50% pinta-alasta. Met-

sänhoito tärkeä elinkeino. Peltoja on n. 13%,
niittyjä 8% pinta-alasta. Vain rannikolla saa-

daan viljaa riittävästi. Karjanhoito huomattava.
— Siirtolaiskautena 1880-luvulla S:n asukasmäärä
väheni 20,000 hengellä. — Hallinnollisesti S.

jakaantuu J ö n köping in, K a 1 m a r in ja

Kronoborgin lääneihin, vaikkeivät ne täs-

mälleen vastaa S:n aluetta. — Historia. S.

jakaantui alkuaan Värend, Finnveden ja Nju-
dung nimisiin osiin, joissa yhteensä oli K) kihla-

kuntaa ja on siitä saanut nimensä (oik. Smälan-
tlin s. n. ..Pikkumaat'"). Vielä keskiajan alku-

puolella se oli suureksi osaksi asumatonta seutua

Ruotsin ja Tanskan rajalla. (E. E. K.)

Smälandin laki [smö-J, 1200-luvun lopussa tai

1300-luvun alussa nyk. Lounais-Smälandia vas-

taavalle alueelle laadittu laki, josta enää on säi-

lynyt ainoastaan kirkkokaan.
Snappertuna [-ii-]- 1- Kunta, Uudenmaan 1..

Raaseporin kihlak. : Pohjan-Tammisaaren-Snap-
pertunan nimismiesp. ; kirkolle Raaseporin rauta-

tiepysäkiltä 7 1
/ 2 km, Tammisaaresta n. 15 km.

Pinta-ala 162.9 km2
,
josta viljeltyä maata (1910)

3,915 ha (siinä luvussa luonnonniityt 650 ha,

puutarha-ala 13.9 ha). Manttaalimäärä 41,708i,

talonsa vu ja 91, torpansavuja 95 ja muita savuja
88 (1907). 2.560 as. (1915), joista suomenkielisiä

n. 20. 573 ruokakuntaa, joista maanviljelys pää-

elinkeinona 314:llä (1901). 394 hevosta. 1.507 nau-

taa (1913). Kauppalaivasto käsitti 1910 3 purje-

alusta (yht. 73 netto rek.-ton.). — Kansakou-
luja 4 (1916). Säästöpankki. -- Vanhoja karta-

noita: Raaseporin kartano. — Historiallisia muis-
toja: Raasepcri (ks. t.). — 2. Seura-
kunta, Porvoon hiippak., Raaseporin rovastik.

;

kuuluu (toistaiseksi) kappelina Karjan emäseura-
kuntaan, määrätty eroamaan itsenäiseksi, konsis-

torilliseksi khrakunnaksi sen. päät. 1915. S. muo-
dostettiin Karjan kappeliksi n. 1688. — Kirkko
puusta, rak. 1688, korotettu ja korjattu 1797.

Snapphane [-hä-J (ruots., < saks. Sdtnapp-
hahn), oikeastaan ryöväri, tanskalaisten ruotsa-

laisia vastaan käymissä n. s. snapphane- (sissi-)

sodissa mukana ollut soturi.

Snayers [sn&ijers], Peter (1592- n. 1667),

flaamil. taidemaalari, arkkiherttua Albrechtin
hovimaalari Brysselissä. Tunnettu varsinkin
pienten taistelu-, rosvo- ja metsästyskohtauksien
sekä maisemien maalaajana.
Sneckelag ks. H a a k s i k u n t a.

Snehsetta [snehet-], Etelä-Norjan vuoriston

pääosan Dovrefjeldin korkein huippu, 2.247 m
yi. merenp.

Snellen, Hermann (s. 1834). alankoni, lää-

käri, tuli 1 s77 professoriksi Utrechtissä sekä
sikäläisen silmätautiparantolan johtajaksi. S. on
eniten tunnettu suunnittelemistaan kirjasinmal-
leista (,,Optotypi ad visuni determinandum")
näkökyvyn ja näöntarkkuuden määräämiseksi,
jotka mallit yhä edelleen ovat käytännössä. Hänen
runsaasta tieteellisestä tuotannostaan mainitta-

koon silmänoperoimisoppia käsittävä osa Gräfen
ja Sämischin käsikirjassa ..Uandhuch der Augen-
heilkunde". .1/. O-B.

Snellius (S n e 1 1 van Roijeni. Wille-

brord (1591-1626), holl. matemaatikko, sai

isänsä jälkeen matematiikan professorin paikan
Leidenin yliopistossa 1613; kartuttanut tiedettä

keksimällä tärkeän valoiitaittumiseu lain. Esitys
siitä löydettiin vasta S:n kuoleman jälkeen

hänen käsikirjoituksistaan. Descartesia, joka
alkulähdettä ilmaisematta ensiksi julkaisi mai-
nitun lain dioptriikassaan, pidettiin sentähden
aluksi säännön keksijänä. S. on sitäpaitsi ensi-

mäinen tiedemies, joka on käyttänyt kolmiomit-
tausta iks. t.) astemittaukseen (Alkmarin ja Ber-
gen op Zoomin välillä; tulos julkaistu teoksessa
..Eratosthenes Batavus de terrse ambitus vera
quantitate", 1617). S:n oppikirjassa ..Tiphys

Batavus" (1624) käytetään loksodromi iks. t.)

sanaa ensi kerran vrt. Nuuez). Matemaatti
nen pääteos: ..Doetrimv triangulorum canonicse"

(1627). U. S;n.

Snellman, suom. suku. jonka alkuperä on epä-

tietoinen. Suvun jäsenistä (joista muutamat ovat

ottaneet nimen Virkkunen) ovat. paitsi

alempana mainittuja, huomattavat senaattori,

sittemmin Viipurin hovioikeuden presidentti

John S. (1815-83), kauppaneuvos ja Oulun val-

tiopäivämies Johan Vilhelm S. (1809-81)
sekä tämän poika, kauppaneuvos Albert Os-
kar S. (1844-94).

1. Juhana Vilhelm S. (1806-81), filo-

sofi, yhteiskunnallinen kirjailija ja valtiomies,

suom. kansallisuusriento-

jen voimakkain eloon-

herättäjä, synt. 12 p. tou-

kok. 1806 Tukholmassa,
jonne hänen vanhempansa,
laivankapteeni Kristian
Henrik S. ja Maria Magda-
leena Röring, molemmat
syntyisin Suomen Pohjan-
maalta, olivat asettuneet

asumaan. Isä oli Upsalan
yliopistossa opiskellut filo-

sofiaa ja jumaluusoppia
sekä harrasti myöhem-
minkin, merimiestoimensa
ohella, filosofis-uskonnolli-

sia mietiskelyjä, joista on
todisteena m. m. muutama
hänen kristillis-s\veden-

borgilaiseen henkeen kirjoittamansa teosofinen

kirjoitus, jota hän itse nimitti ,.Härmän-katkis-
mukseksi". V. 1813 perhe muutti taas Suomeen.
Kokkolaan. S. kävi 1816-22 koulua Oulussa. Tul-

tuaan 1822 ylioppilaaksi Turkuun S. ensin aikoi

lukea papiksi, multa pian lieriisi hänessä halu

jatkaa puhtaastaan tieteellisiä opintoja. Pereh-

dyttyään monivuotisella ahkeralla työllä Eegelin
filosofiseen oppijärjestelmään ja sen rinnalla

muihinkin tieteisiin hiin suoritti kandidaatti-

tutkinnon 1831. Kuului v:sta 1S30 alkaen

„Lauantai-seuraan" iks. t.i. Toimi opettajana

Helsingin lyseossa, missä opetti m. m. latinan

kieltä ja julkaisi sen johdosta eusimäisen kir-

jansa ..öfninpsexempel lämpade tili latinska

spräkets etymologi" (1834), mutta erosi tästä

opettajantoimestaan 1836, jouduttuaan erimieli-

syyteen koulun johtajan Laurellin kanssa. Tuli

1835 dosentiksi väitöskirjalla „Dissertatio acade-

mica absolutismum systematis Hegeliäni defen-

sura**.

J. V. Snellman
(S.H.)

1S37.
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S. joutui jo ylioppilasaikanaan moniin yhteen-

törmäyksiin, m. m. sen johdosta, että oli taipu-

vainen ankarasti arvostelemaan opettajiaan ja

esiintymään ylimielisesti. Pohjalaisen osakunnan
jäsenenä ja 1834-36 sen kuraattorina hän har-

rasti innokkaasti ja menestyksellä ylioppilas-

elämän kohottamista ja jalostamista nuorison
omasta aloitteesta, mutta tuli samalla nuorison
johtajaksi sen vastustaessa erinäisiä ylempien
viranomaisten holhous- ja valvontatoimenpiteitä.

Hän oli nuorison suuressa suosiossa ja puo-

lusti pontevasti ylioppilasosakuntien itsehallinto-

oikeutta. Vv. 1837-38 hän kahden eri asian joh-

dosta joutui kovaan kiistaan yliopiston konsis-

torin kanssa. Hän tahtoi pitää luentosarjan
,,akateemisen vapauden todellisesta luonnosta ja

olemuksesta'"; kuu rehtori Pipping kielsi sen,

niin S. konsistoriin antamillaan kirjelmillä kiin-

teästi vaati lupaa siihen vedoten dosenttioikeuk-
siinsa ; itsepäisyydestään hän ensin sai ankarat
nuhteet sijaiskanslerilta, lopulta kanslerin mää-
räyksen mukaan viralliset nuhteet konsisto-

rin edessä. Samaan aikaan konsistori päätti

jakaa pohjalaisen osakunnan kahtia, vastoin osa-

kunnan omaa tahtoa, ja määräsi S:n pohjois-

pohjalaisten kuraattoriksi ; mutta hän kieltäytyi

järkähtämättömästä ja välittämättä pahimmista-
kaan uhkauksista ottamasta vastaan tätä tointa,

jonka hänen mielestään piti perustua ylioppilai-

den vapaaseen vaaliin, ja sai tässäkin asiassa

kärsiä paljon ikävyyksiä sekä tuomittiin vih-

doin, Turun hovioikeuden 1839 langettamalla
tuomiolla, sakkoihin tottelemattomuudesta esimie-

hiänsä vastaan.

Sillä välin hänen tuottelias kirjailijatoimensa
oli alkanut. V. 1836 ilmestyi, kolmena pikku-
vihkosena, väitöskirja „De vi historica disciplina?

philosophicre Leibnizii meditationes", 1837 ,,För-

sök tili framställning af logiken I" ja sam. v:n
lopussa, sen jälkeen kuin S. syksypuolella oli

käynyt Euotsissa, Tukholmassa painettu .,Filo-

sofisk elementar-kurs. I häftet. Psychologi".
Viimemainitut teokset esittävät ankaran tieteel-

lisessä ja jotenkin vaikeatajuisessa muodossa
Hegelin filosofista järjestelmää.

Yllämainittujen ikävien rettelöiden jälkeen S.

pyrki tieteelliselle ulkomaanmatkalle. Odottaes-
saan matkalupaa sekä sen oikeudenkäynnin päät-
tymistä, johon oli joutunut, hän oleskeli, loppu-
vista 1838 alkaen, Pohjanmaalla, Uudessa Kaarle-
pyyssä y. m., ahkerasti edelleen valmistellen kir-

jallisia julkaisuja. Syksyllä 1839 ilmestyi Hel-
singissä nimellä „Spanska flugan", I vihk.

(,,Sectio antepenultima"), kokoelma eriaineisia kir-

joitelmia, — arvosteluja tieteellisistä ja kauno-
kirjallisilta teoksista, ivallinen katsaus maan
sanomalehdistön toimintaan y. m. Samoihin aikoi-

hin S. pääsi Lähtemään pitkälle matkalleen;
,,Espanjan kärpäsen" jälkimäiset vihot (,,Seetio

penultima" 1840, ,,Seetio ultima" 1841), jotka sisäl-

lykseltään olivat ensi vihon kaltaiset, painatet-
tiin Helsingissä S:n ollessa ulkomailla. Hän oles-

keli Ruotsissa, etupäässä Tukholmassa, marras-
kuusta 1839 elokuuhun 1S40. Siellä hän julkaisi

1840 kaksi jälkimäisiä vihkoa ..filosofista alkeis-

kurssiaan" (II ,,Logik", IIT ..Rättslära") ynnä
kirjasen ,,Om det akademiska studium". Sen
uhossa hän joutui vilkkaaseen yhteyteen sikäläis-

ten sanomalehtipiirien kanssa, kirjoitti Aug.

Blanchen toimittamaan .,Freja" lehteen kirjalli-

sista ja tieteellisistä kysymyksistä (1839-42)

ynnä sepitti, kiistakirjoituksena Almqvistia vas-

taan, novellin ,,Det gär an; en tafla ur lifvet;

foitsäitning" (1840). Keskellä tätä monipuolista
toimintaa hän hautoi mielessään syvällisiä miet-
teitä isänmaansa oloista, kuten selviää hänen mer-
killisestä, kesällä 1840 Fr. Cygnaeukselle kirjoit-

tamastaan kirjeestä, jossa hän suunnittelee vas-

taista elämäntehtäväänsä. Hän lausuu siinä anka-
ran tuomion Suomen silloisista oloista: Suomessa
ei ole yhtään isänmaallista mieltä eikä hen-
kistä elämää. <fc. ilmaisee sen vakaumuksen, että
ainoa keino, joka vielä ehkä voi herättää Suomen
kansan henkiseen elämään ja pelastaa sen ole-

massaolon eriluonteisena kansana, on voimakas
kansallistajunnan herätys, jota kenties voidaan
saada aikaan kohottamalla suomen kieli maan
sivistyksen kieleksi; ja hän sanoo katsovansa vel-

vollisuudekseen vielä palata ,,omaan ja kurjuu-
den kotiin", ,,huutaakseen kaikkiin ilman suun-
tiin" nämä herättäjä-ajatuksensa. Tällaiset aat-

teet, tällainen ,,fennisismi'", olivat, päättäen S:n
omasta lausunnosta eräässä kirjeessä v :lta 1845
ynnä muista todisteista, itäneet ja vakaantuneet
hänen mielessään ainakin vv:sta 1833-34 alkaen.

Elokuussa 1840 S. lähti Tukholmasta etelään
päin. Hän viipyi vähän aikaa Kööpenhaminassa,
tutustui siellä sekä muutamissa Saksan kaupun-
geissa, joissa hän sittemmin kävi, moniin näiden
maiden eteviin tiedemiehiin ja kirjailijoihin.

Syyskuun viime päivänä hän saapui Tubinge-
niin, jonne asettui talven ajaksi asumaan. Siellä

hän syventyi filosofiaan ja kirjoitti sekä pai-

natti saksankielisen teoksensa ,,Versuch einer

spekulativen Ent\vieklung der Idee der Persön-
lichkeit" (1841), jossa hän teräväj arkisesti koet-

taa ratkaista sitä kysymystä, mitä Hegelin filo-

sofian kannalta johdonmukaisesti on ajateltava

Jumalan persoonallisuudesta ja ihmissielun kuo-
lemattomuudesta (vrt. Hegel, palsta 209).

Toukokuussa 1841 S. lähti Tiibingenistä, suunna-
ten kulkunsa Sveitsin, Munckenin, Wienin, Berlii-

nin y. m. paikkakuntien kautta taas Tukhol-
maan, jonne saapui syyskuussa. Siellä hän uudel-

leen rupesi kirjailemaan ,,Frejaan", m. m. Straus-

sin esittämistä uskonnonfilosofisista aatteista, ja

julkaisi 1842 Tukholmassa taas kolme kirjaa,

nim. matkakuvauksen „Tyskland, skildringar och

omdömen frän en resa", kaunokirjallisen kerto-

muksen ,,Fyra giftermäl. I. Kärlek och kärlek",

joka suunniteltu romaani kuitenkin jäi kesken-

eräiseksi, sekä ,,Läran om staten". Viimemain.
teoksessa, joka on kirjoitettu paljoa helppotajui-

sempaan ja viehättävämpään muotoon kuin S:

n

muut filosofiset tutkimukset, hän esittää erin-

omaisen mieltäkiinnittävästi sitä Hegelin filoso-

fiaan nojautuvaa oppia, että valtion luo ja sen

ytimenä on kansallishenki, s. o. yhteis-

henki, joka historiallisen kehityksen johdosta

muodosluu kussakin kansakunnassa ja joka sisäi-

senä voimana johtaa yksilöiden houkista elä-

mää sekä heidän toimintaansa. Tämä yhteis-

henki on ja sen pitää olla yksityisihmisten oi-

kouskäsit vksonkin oli Joona; heidän ylevin tehtä-

vänsä maailmassa on vaikuttaa sen palvelijoina,

sen kehittämiseksi korkeimpaan mahdolliseen ku-

koistukseen.

Kohta viimemain. teoksen ilmestyttyä S. pa-
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l.i-i Sunilleen, marrask. 1842. Pian sen jälkeen

hän haki Kuopion ylä-alkeiskoulun rehtorinvir-

kaa. Muutamal ystävät yrittivät toimittaa hä-

nelle mahdollisuuden jäädä Helsingin yliopistoon,

mutta onnisi limatta. Hänen ruotsinmaalaiset ys-

tävänsä taas kellottivat häntä pyrkimään pro-

fessorinvirkaan Ruotsiin, joka heidän mielestään

jo dli tullut S:n »uudeksi ja varsinaiseksi isän-

maaksi". Kun ei ilmestynyt mitään mahdolli-

suutta jatkaa tieteellistä työtä Suomessa, niin S.

kallisti kurvaansa näille ehdotuksille sen verran.

että kuulusteli, olisiko hänellä menestyksen toi-

veita, jos hakisi Lundin avoinna! olevaa Eiloso

fian professorinvirkaa; mutta hän jätti, ryhty-

mättä niihinkään muuhun toimenpiteeseen, ne ai-

keet sikseen ja muutti syksyllä 1843 Kuopioon,

missä hän pontevasti ryhtyi hoitamaan uutta

virkaansa ja >ai pian hyvän järjestyksen tähän
kuuluun.

Sen ohessa S. v:sta 1844 alkaen rupesi julkai-

semaan yhtaikaa kahta viikkolehteä, niin. suo-

menkieli -lii ..Maamiehen ystävää", joka, ollen

1844 maan ainoana suomenkielisenä sanomaleh-
leui pirteällä |t kansanomaisella sisällyksellään

hyvin ansiokkaasti vaikutti lukuhalun herättä-

miseksi talonpoikaisen väestön keskuudessa,

mutta jonka S. muutamien kuukausien kuluttua

luovutti toisten toimittajäin hoidettavaksi; sekä

ruotsinkielistä ..Saima" lehteä, jota toisinaan seu-

rasi kirjallinen liite, niillä 1844 oli nimenä ..Lit-

terat urlilad tili Saima", vv. lS4.>-4ti nimitys

„Kallavesi". „Saima" lehdellään S. varsinaisesti

aloitti käänteentekevän vaikutuksensa kansalli-

sen sivistyselämän valveuttajana ja kannusta-
jana. Ankarasti hiin osoitti, kuinka erinomaisen
heikot henkinen elämä ja kirjalliset barrastuk-
sel olivat Suomessa; hiin moitti purevasti maan
sanomalehdistöä, pika ei pohtinut julkisia asioita

valaisevalla eikä yhteiskunnallista edistystä kan-

nustavalla tavalla. Lakkaamatta hiin teroitti

mieleen, että syynä tähän henkiseen hervottomuu-
teen oli se. ettei Suomella ollut mitään kansal-

liskirjallisuutta; ja kansalliskirjallisuus voisi

olla olemassa ainoastaan suomenkielisenä. Sen
ohessa hiin monipuolisesti käsitteli muitakin
maan kehitykselle tärkeitä asioita, kirjoittaen

esim. kouluoloista, naissivistyksen kohottami-
sesta, teollisuuden kehittämisestä, elinkeino-

vapaudesta ja tulliasioista, maanomistusseikoista
ja maanviljelyksen edistämisestä, metsänhoidosta,

köyhäinhoidosta. Hänen kirjoituksensa herätti-

vät aina vilkasta mielenkiintoa ja mielipiteiden

vaihtoa, joka usein pyrki kiihtymään kiivaaksi.

Siten ..Sanna" s ii aikaan siihen asti aivan kuulu-

matonta vilkkautta julkisen sananvaihdon alalla

Suomessa. Kirjoitukset kansallisuusasioista sy-

tyttivät monilla tahoilla innostusta ja selvensi-

\ät erinomaisen vaikuttavasti sivistyneen -iiii -

dyn parhaimmistolle sen isänmaallisten tehtävien

ja pyrkimyksien loppumäärää; muutamilla ta-

hoilla ne tietysti aiheuttivat pahennusta ja suut-

tumusta. — Toiminta Kuopiossa ei voinut kum-
minkaan täydesti tyydyttää S:ia, koska se vie-

roitti hänet tieteestään, filosofiasta. Sentähden
h.än, kun professorinvirka Lundissa yhä oli

avoinna, syksyllä 184ä taas ajatteli hakea sitä.

Hän lähetti hakupaperit Luotsiin, mutta pe-

ruutti pian hakemuksensa, — oman ilmoituk-

sensa mukaan senvuoksi. koska oli saanut tiedon.

et lii hänen, jos siirtyisi Ruotsiin, ei sallittaisi

enää palata Suomeen. Häneen oli nim. syvään
juurtunut se vakaumus, että miehen velvollisuus

on suorittaa elämäntyönsä isänmaassaan ja sen

hyväksi, vaikkapa kuinkakin vaikeissa oloissa,

-poistuminen olisi häpeällistä pakenemista tais-

telurintamasta ; mutta er-iiss* knjeessa-in hm
lausui alistuvansa kohtaloonsa, kun jäi Kuo-
pioon ja luopui tieteellisesti'! kirjailijatoimestaj

„tympeällä resignatsionilla". — ..Saima" ei saa-

nut elää kauan. Vaikka se aina käsitteli yhteis

kunnallisia ja valtiollisia kysymyksiä asiallisesti

ja maltillisesti ja vaikka se kiivaus, joka toi-

-ui.iaii pääsi purkautumaan sen kiistakirjoi-

tuksissa, ei koskaan kääntynyt maan hallitusta

vastaan, niin sen ponteva pyrkimys herättää

valppautta ja keskustelua julkisista asioista oli

jo sinänsä aivan soveltumaton vallalla oleviin

hallintoperiaatteisiin. Silloisen hallituksen, ylinnä
keisarin ja silloisen kenraalikuvernöörin, ruhti-

nas Mensikovin. johtavana periaatteena oli, että

kaikki jäisi järkähtämättä ennalleen ja että

Suomesta ei saisi ..kuulua" ollenkaan mitään.
Lieviäkin muistutuksia olevista oloista käsitet-

tiin aina loukkaavaksi ja sopimattomaksi moit-

teeksi. S. sai sekä viranomaisilta ettii ystävil-

tään yhä uusia varoituksia ja kehoituksia vält-

tää kaikkea. mitä voitaisiin käsittää moit-

teeksi maan hallitusta vastaan. Loppu-v:lla 1846
senaatti kenraalikuvernöörin käskystä pii iii ti

kieltää lehden ilmestymisen. ..Saima", joka oli

ilmoittanut ilmestyvänsä seur. v., ei saanut edes

ilmoittaa syyt ii äkkinäiseen lakkaamiseen, ei-

vätkä muut sanomalehdet saaneet suoraan lausua

mitään asiasta.

S. sai sittenkin tilaisuuden jatkaa toimin
taansa julkisen sanan palvelijana. Elias Lönnrot
haki ja sai luvan julkaista ..toisten avustuk-

sella" 2 kertaa kuussa ilmestyvää, Kuopiossa pai-

nettavaa kirjallista lehteä „Litteraturblad för

allmän medborgerlig bildning". Se rupesi ilmes

tymään toukok. 1847. S. oli sen todellinen toi

mittaja. Se ilmestyi 1847 enimmäkseen kahdesti

kuukaudessa, sittemmin melkein poikkeukselta

vain kerran kuukaudessa. Tosin uusi, harvemmin
ilmestyvä lehti ei voinut seurata päivän tapahtu-

mia ja esiintyviä kysymyksiä yhtä vilkkaasti

kuin ,, Saima", ja sen sisällys oli lähimpinä vuo-

sina olojen pakosta yksinomaisemmin kirjalli-

nen, mutta S:n voimakas henki oli kuitenkin yhä
edelleen tuntuvissa julkisten kysymysten käsit-

telyssä maassamme.
Syksyllä 1845 S. oli Kuopiossa nainut Johanna

Lovisa YVennbergin, joka silloin oli vasta 17-vuo-

tias, mutta joka jo 1857 kuoli, jättäen S:n les-

keksi. — Loppukesällä ja syksyllä 1847 S. varak-

kaan puutavarakauppiaan E. J. Längmanin seu-

rassa, hänen opastajanaan ja kustannuksellaan,

teki ulkomaanmatkan, käyden Itämeren ranta

kaupungeissa, Saksassa. Hanskassa ja Englan-
nissa. Tapansa mukaan S. piti tarkasti ja te-

r i\ ikat.sj isest i siimalla naiden maiden kukkii
oloja ja hän on „Litteraturblad"issa julkaise

missään kirjoituksissa esittänyt huomioitaan ja

mietteitään niistä.

V. 1848 filosofian professori J. J. Tengström
erosi täysinpalvelleena virastaan, haluten luovut-

taa sijansa S: lie. luonnolliselle seuraajalleen.

Mutta vaikka yliopiston konsistori suurella eneni-
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mistöllä ensi sijassa ehdotti S:n, nimitettiin vir-

kaan hänen kilpahakijansa, filosofian apulainen

G. F. 'Aminoff. Taas esiintyi S : lie kysymys, pitikö

hänen pyrkiä Ruotsiin, missä tällä kertaa pro-

fessorinvirka Upsalassa oli haettavana. Kiusaus
oli tällä kertaa kovin suuri, vieläpä, niin sopii

ryystä sanoa, todellisen velvollisuuksien risti-

riidan luontoinen, koskapa kaikki toiveet saa-

vuttaa kotimaassa asema, jossa hän voisi antau-

tua tieteelle, näyttivät lopullisesti rauenneen, ja

koska toimi Kuopiossa ei tuntunut antavan riit-

täviä tuloja perheen elatukseksi ja rasittavien

velkojen lyhentämiseksi. S. lähetti alku-v :sta 1849
taas hakupaperinsa Ruotsiin. Hänen kirjeensä

ruots. B. E. Malmströmille todistavat hänen täl-

löin taistelevan ankaraa sieluntaistelua. Taas
hän pian käski ottaa takaisin hakemuksen :

—
,,Tahdon kuolla häpeättä. Anna anteeksi horju-

vaisuuteni, sinä yksin olet sen nähnyt." S. pysyi
kuitenkin päätöksessään siirtyä uusiin elämän-
oloihin. Hän erosi koulunrehtorin virastaan,

muutti loppu-v:sta 1849 Helsinkiin ja luovutti

sam. v :n loppuessa ,,Litteraturblad"in toimituk-

sen S. G. Elmgrenin käsiin, — vaikka tämän leh-

donkin painatus oli sam. v:n kuluessa siirretty

Helsinkiin. Muutamat varakkaat liikemiehet,

etunenässä H. Borgström, olivat aikeissa perus-

taa Helsinkiin kauppaopiston ja S:ia ajateltiin

johtajaksi. Mutta kenraalikuvernööri asetti luvan-

saannin ehdoksi, että S. ei saisi siksi tulla. Toi-

nenkin hanke toimen valmistamiseksi S :lle liike-

alalla — perustettavan merivakuutusyhtiön asia-

miehenä — kohtasi esteen kenraalikuvernöörin
puolelta, joka täten näytti mieskohtaisesti vai-

noavan S:ia. Kumminkin tarjottiin hänelle sa-

maan aikaan, kumma kyllä, ,,Finlands allmänna
tidning"in toimittajan toimi, mutta S. ei voinut
suostua rupeamaan siihen. Hän eli muutamia
vuosia perheineen taloudellisesti niin epävakaisissa

oloissa ,,kuin taivaan linnut". Kolmatta vuotta,

1851-53, hän palveli konttoristina H. Borg-
strömin kauppaliikkeessä. Vv. 1850-54 hän yleensä
eli Helsingissä aivan hiljaisesti ja julkaisi kovin
vähän kynänsä tuotteita. Tärkein oli J. J. Ner-
vanderin elämäkerta, joka ilmestyi 1850, johdan-
tona Nervanderin koottuihin teoksiin.

Krimin sodan puhjettua 1854 huomattiin
Suomessa hieman lievennystä sensuurin ankaruu-
dessa sekä muissa hallinnollisissa valvonta- ja

kiristystoimenpiteissä. Mahdollisesti sen johdosta

S. ryhtyi v:n 1855 alusta uudelleen toimitta-

maan .,Litteraturblad"ia. Kohta huomattiin leh-

dessä samat ominaisuudet kuin ennen S:n aika-

kautisissa julkaisuissa. Se herätti vilkasta mielen-

kiintoa ja keskustelua julkisista asioista, mutta
myöskin kiivaita kynäsotia. V:n 1855 alussa

tapahtui sitten hallitsijan vaihdos ; kohta sen

jälkeen tuli kenraalikuvernööriksi ruhtinas Mensi-
kovin sijaan kreivi Berg ja sam. v:n kuluessa
yliopiston sijaiskansleriksi kenraali Nordenstamin
sijaan yleisön suosima kenraali Munck. Heräsi
kysymys S:n kutsumisesta professoriksi ja 1852
lakkautetun filosofian professorinviran uudestaan
perustamisesta. Neuvottelujen ja sovittelujen jäl-

keen S. nimitettiin tammik. 1856 ,,siveysopin ja

tieteiden järjestelmän" professoriksi. Syysk. 1856
hän aloitti yliopistossa opettajatoimonsa, jossa

hän sitten vaikutti 7 vuotta. Hänen pitämänsä
yliopistolliset luennot eivät olleet helppotajuisia,

49. VIII. Painettu 2a
/c 16.

joten ne sankat kuulijaparvet, jotka ensiksi saa-

puivat häntä kuuntelemaan, pian harvenivat;
mutta hänen opetuksensa vaikutti syvästi siihen

suppeampaan oppilaspiiriin, joka vakavalla tie-

teellisellä harrastuksella seurasi hänen opetus-

taan ja syventyi niinen esittämäänsä vaikeaan
aineeseen. Joutuessaan täten virka-asemaan, joka
soi hänelle tilaisuuden omistautua ensi sijassa tie-

teelle, S. oli kuitenkin jo niin iäkäs, ja hänen
työtään vaadittiin yhä edelleen niin suuressa
määrässä muihinkin toimiin, ettei häneltä enää
kypsynyt mitään tieteellistä teosta julkaistavaksi.

,,Litteraturblad"issa S. taas herättävästi käsit-

teli lukuisia maalle tärkeitä taloudellisia ja

sivistyskysymyksiä sekä joutui niiden johdosta
moniin kiistelyihin. Ankaran myrskyn herätti

hänen esiintymisensä Ruotsin sanomalehdistössä
julkaistuja Suomen olojen arvosteluja ynnä Ruot-
siin muuttaneita ,,suomalaisia siirtolaisia'' vas-

taan. Ruotsin sanomalehdet kuvailivat Suomea
sorron ja orjuuden pesäksi, jonka ainoa pelastus

muka oli siinä, että se jälleen yhdistettäisiin

Ruotsiin; Suomen valtiollisilla oikeuksilla ei

oilut silloisissa oloissa minkäänlaista arvoa eikä

toteutumisen mahdollisuutta. Suomalaisuuden har-

rastusta esitettiin venäläisten juoneksi, jonka tar-

koituksena oli Suomen vieroittaminen Ruotsista.

Erittäin oli noissa kirjoituksissa hyökätty S:ia
ja Fr. Cygnaeusta vastaan. Muutamat Suomesta
Ruotsiin siirtyneet miehet, m. m. nuori runoi-

lija E. v. Qvanten, julkaisivat Ruotsissa kirjoi-

tuksia ja kirjasia osaksi samaan henkeen. S. kat-

soi tarpeelliseksi ryhtyä ankarasti vastustamaan
koko tuota aatesuuntaa. Hänen mielestään oli

Suomen kansalle alentavaa, että vedottiin ulko-

maiden sääliin, kun piti tarmokkaasti ja tule-

vaisuuteen luottaen työskennellä olevien olojen

pohjalla, varsinkin kun hallitus juuri tähän
aikaan näytti taipuvan mahdollisuuden mukaan
edistämään maan parasta. S. julkaisi sentähden
v:n 1858 alussa koko kirjallisella taistelutarmol-

laan laaditun kirjoituksen ,,Suomalaisesta siirto-

kunnasta Ruotsissa". Hän lausui siinä m. m.
kovan valittelunsa J. J. Nordströmin 1846 tapah-

tuneesta siirtymisestä sekä ilmaisi vakavat epäi-

lyksensä siitä, oliko Nordströmilla ollut' siihen

tekoon riittävät, tosiaankin pakottavat syyt.

Hyvin ankarasti hän moitti niitä nuoria miehiä,

jotka osaksi siirtyneinä Ruotsiin, osaksi Suo-

mesta käsin Ruotsissa julkaisivat erehdyttäviä

ja kansallista arvokkuutta puuttuvia kirjoituksia

Suomen asioista. S:n kirjoitus herätti ääretöntä

huomiota, monilla tahoilla mitä ankarinta pahek-

sumista. Ruotsissa julkaistuissa hyökkäyskirjoi-

tuksissa ruvettiin häntä kuvailemaan luopioksi,

joka nyt tavoitteli ven. hallituksen suosiota.

Nautittuaan tähän asti pääasiassa maan yleisen

mielipiteen voimakasta kannatusta S. nyt mel-

koisessa osassa yleisöä kadotti tämän kansansuo-

sion. Mutta hänen esiintymisensä vaikutti kui-

tenkin terveellisesti yleiseen mielipiteeseen sen-

suuntaisen katsantotavan levittämiseksi, jom-

rnoista hän ajoi. — Lähinnä seuraavina vuosina

S. m. m. joutui kynäkiistaan kansakouluasioista

U. Cygnaeuksen kanssa: S. vastusli osaksi niitä

periaatteita, joihin tämä tili rakentanut ehdotuk-

sensa maan kansakoululaitoksen järjestämiseksi.

— Mutta taas läheni ankarampi myrsky. Keisari

Aleksanteri TI:n vapaamielisyyden ja suopeuden
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(S.H.)

johdosta julkinen ja valtiollinen elämä virkosi,

toiveita lieriisi valtiopäiväin kokoonkutsumi-
sesta. Huhtik. 1861 annet-

tiin käsky n. s. Tammi-
kuun valiokunnan (ks. t.)

kokoontumisesta, joka
kutsumus kuitenkin en-

siksi esiintyi perustuslail-

lisesti epäilyttävässä muo-
dossa ja sentähden aiheutti

levottomuutta ynnä vasta-

lauseita. Mutta kun toi-

menpide pian saatiin

oikaistuksi siten, että va-

liokunnan ainoastaan piti

valmistella asioita myö-
hemmin kutsuttavien val-

tiopäiväin käsiteltäviksi

sekä antaa keisarille lau-

suntonsa hallinnollisessa

järjestyksessä ratkaistavista asioista, niin S. otti

puolustaakseen valiokunnan kokoontumista ja

vastustaakseen niitä kirjoittajia, jotka yhä vielä

vaativat, että vain pantaisiin vastalauseita valio-

kunnan toimintaa vastaan sekä että valiokunta

itse yhtyisi näihin vastalauseisiin ja kieltäytyisi

ryhtymästä mihinkään keskusteluihin. Tämänkin
asian johdosta S. sai kärsiä mitä kiivaimpia

hyökkäyksiä ; väitettiin hänen näissä kiistakir-

joituksissaan kieltäneen Suomen perustuslaillisia

oikeuksia y. m. semmoista. Nämä syytökset kat-

keroittivat suuresti S :n mieltä koko hänen jäl-

jelläolevaksi eliniäkseen.

Jo edellä esitettyjen taistelujen aikana S. oli

saattanut toisinaan vaikuttaa tärkeidenkin hal-

litustoimien valmistamiseen ja ratkaisuun, koska
ininisterivaltiosihteeri kreivi Armfelt ja hänen
apulaisensa, vapaaherra Stjernvall-Walleen, jos-

sakin määrin myös kenraalikuvernööri kreivi

Berg, panivat huomiota hänen mielipiteisiinsä ja

toisinaan kysyivät häneltä neuvoa. M. m. hän
siten saattoi vaikuttaa muutamiin vähäisiin jo

1850-luvun loppupuolella syntyneihin toimenpitei-

siin suomen kielen hyväksi. V. 1863 hänet kut-

suttiin senaatin jäseneksi ja valtiovarain toi-

mituskunnan päälliköksi. Tämän johdosta S:n
oli pakko luopua sanomalehtitoimestaan; ..Lit-

teraturblad" lakkasi v:n 1863 10:nteen n:oon.

joka ilmestyi vasta syksyllä 1864. Senaattorina

S. sai alusta alkaen ottaa osaa tärkeihin hal-

litustoimiin, joita valmistettaessa hän tapasi kei-

sari Aleksanteri II :n Hämeenlinnassa kesällä

1863. Hän vaikutti ratkaisevasti siilien, että

saaliin v:n 1863 asetus suomen kielen oikeuk-

sista; otti osaa sen valtaistuinpuheen valmista-

miseen, jolla keisari 1863 tervehti valtio-

säätyjä; saattoi 1S65 onnelliseen päätökseen
rahakannan muutoksen, jonka hänen edeltäjänsä

Langenskjöld oli pannut alulle. Suuri katovuosi

1867-68 tuotti raskaita tehtäviä S :He valtiovarain

hoitajana. Hän ponnisti voimiaan ja suurta

kykyään järjestääkseen tarkoituksenmukaisella
tavalla tarpeellisia avustustoimenpiteitä, mutia
kolitasi monella taholla maassa Ifcväperäisyyttä

ja saamattomuutta, joka osaltaan vaikutti siihen,

ettei avustustoimi sittenkään voinut estää mitä
ankarimman hädän syntymistä.

V*. 1868 S., jouduttuaan kiistaan uuden ken-

raalikuvernöörin kreivi Adlerbergin kanssa, erit-

täinkin Riihimäen-Pietarin rautatien rakenta-

mista koskevista kysymyksistä, pakotettiin pyy-
tämään eroa senaattorinvirastaan. Hän oli saa-

nut aatelisarvon 1866 ja otti ritariston jäsenenä

osaa vv:n 1867, 1872 ja 1877 valtiopäiviin, tehok-

kaasti vaikuttaen monien asiain valaisemiseen

ja ratkaisuun, m. m. puolustaen asevelvollisuu-

den toimeenpanoa. Tärkeää ja työlästä tointa S.,

senaatista erottuaan, hoiti monenlaisiin vai-

keuksiin joutuneen Suomen hypoteekkiyhdistyksen
(ks. Pankki, palsta 184) johtokunnan puheen-
johtajana 1869-81. Oli Suom. kirjallisuuden seu-

ran esimiehenä 1870-74. S. ryhtyi myöskin jäl-

leen julkiseen kirjailijatoimeen. V. 1870 hän jul-

kaisi M. A. Castrenin ruotsinkielisten teosten

VIrssa osassa Castrenin elämäkerran. V. 1875
hän kirjoitti pohjalaisen osakunnan pyynnöstä
lämpimän ja ylevähenkisen kirjoitelmansa ..Yli-

oppilaan velvollisuudet", joka sisältää neuvoja
ylioppilaille. ..Morgonbladet" lehteen S. kirjoitti

koko joukon kirjoituksia 1872-81. m. m. asevelvol-

lisuusasiasta ja koulukysymyksistä. Vielä viimei-

senä elämänvuotenaan hän antautui ankaraan
kynäsotaan. Kun ..Liberaalisen puolueen ohjelma"
oli julkaistu jouluk. 1880, niin S. esiintyi terä-

västi sitä vastaan, koska se tahtoi syrjäyttää

kielikysymyksen pohdinnan ja ratkaisun vähem-
män tärkeänä asiana, kiinnittäen päähuomion
muunluontoisiin kysymyksiin. — Täyttäessään

75 vuotta 12 p. toukok. 1881 S. sai ottaa vastaan

runsain määrin kansalaisten onnitteluja ja kun-

nianosoituksia. Mutta jo 4 p. heinäk. sam. v.

hän kuoli kesäasunnossaan Danskarbyn maatilalla

Kirkkonummella. V. 1882 Suomen talonpoikais-

sääty päätti pystyttää muistokiven S:n haudalle

Helsingin hautuumaalle. S:n kuoleman jälkeen

on julkaistu hänen kirjoittamansa senaattori

Langenskjöldin ja kreivi Bergin elämäkerralliset

kuvaukset sekä hänen muistiinpanonsa omasta
elämästään, jotka esittävät niitä tapauksia, mitkä
aiheuttivat hänen kutsumisensa senaattiin, ynnä
hänen senaattoritoimensa alkuaikoja. — S:n koo-

tut teokset, ,,Samlade arbeten", 10 os., ilmes-

tyivät E. Nervanderin toimittamina 1892-98. Suo-

meksi julkaistiin 1879-83 4 vhk. S:n ,,Kirjoi-

tuksia aikakauskirjallisuuden alalla" sekä 1S96-

1901 „Valitut teokset", o os. S:n ja J. J. Teng-

strömin välinen kirjeenvaihto vv :lta 1843-49 on
painettu Suomen ruots. kirjallisuusseuran ..För-

handlingar o. uppsatser" sarjan XX:ssa osassa.

— Kuopioon (ks. t. ynnä liitekuvaa) on julki-

seen paikkaan pystytetty Takasen muovailema
S:n rintakuva. Helsinkiin pystytettäväksi on
lopullisessa muodossaan hyväksytty ja valmiste-

taan paraikaa (1916) E. YVikströmin tekemä
muistopatsas. [Th. Hein. ,.J. V. S:n elämä" i2 os..

ruots. ja suom. 1895-1900, 2:nen pain. 1904-05);

S. G. Elmgren, »Minnestal öfver J. V. S." (Tiede-

seuran „Acta" XII, 1882); B. Granit, »Muistelmia
.1. Y. S: n elämästä Kuopiona" i

ISStii : A. Meurman.
...I. W. S." (1901); E. Vest, ...T. V. S." (ruots. 1905,

suom. 1906); G. Rein, „J. V. S." (1906) ; Danielson

Kalmari. ...I. Y. s., hänen merkityksensä Suomen
kansalle" (puhe, 1906); V. Malin. ..J. W. S. ja

hänen aikakautensa" (1906); Aspelin-Haapkylä,

,,S.-muistelmia" i...Muoto- ja muistikuvia" T. 1911).

Muutamia S:lle tahi hänen muistolleen omistett u ja

juhlajulkaisuja, jotka sisältävät häntä käsitteleviä

kirjoituksia, ilmestyi 1881 ja 1906.] A. Gr.
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2. Karl S. (s. 1855). insinööri ja rauta-

teiden rakentaja, edellisen poika, tuli läpikäy-

tyään Helsingin polyteknillisen koulun ja työs-

kenneltyään erinäisillä rautatierakennuksilla 1890

nuoremmaksi ja 189-2 vanhemmaksi insinööriksi

Tie- ja vesirakennusten ylihallitukseen, 1903

piiri-insinööriksi Päijänteen piiriin sekä 1906

yli-insinööriksi ja 1909 ylitirehtööriksi Tie- ja

vesirakennusten ylihallitukseen. Sukunsa edusta-

jana säätyvaltiopäivillä, suuren rautatiekomitean

jäsenenä ja käytännöllisenä rautateiden raken-

tajana S. on tehokkaasti ottanut osaa rautatie-

verkkomme kehittämiseen. Hänen virkatoimiensa

ohella suorittamistaan töistä mainittakoon suun-

nitelmat Satakunnan siltaan Tampereella.

3. Artturi Heikki S. ks. Virkkunen.
4. Gustaf Robert S. (s. 1864), sosiaali-

politikko; ylioppilas 1882, fil. kand. 1889; toi-

mittuaan opettajana ja sanomalehtimiehenä tuli

teollisuushallituksen työtilastollisen osaston joh-

tajaksi 1901; toimittanut ja julkaissut joukon
teollisuushallituksen eri teollisuus- ja ammatti-
aloja koskevia työtilastollisia tutkimuksia (I-IV,

VII-IX, XII, XIV-XVI) ynnä työtilastollista

aikakauskirjaa" (v:sta 1907); toimittanut työ-

väen asumusolojen tilastotutkimukset Turussa
1905 ja Tampereella 1909; lakisääteisen työväen-

suojeluksen kansainvälisen edistämisyhdistyksen
ja työttömyyden kansainvälisen vastustamislii-

ton hallitusten jäsen. E. Bk.
Snellman G:son, J. W. ks. O u 1 u-y h t i ö.

Snipan /-*-/, matalikko Merenkurkun (ks. t.)

eteläosan keskikohdalla. Matalikolla sijaitsee

S:n 1. Merenkurkun majakkalaiva n. 22
km pohjoiseen Merenkurkun (1. Norrskärin) ma-
jakasta, n. 16 km länteen Valassaarista (Vals-

öarne) ; alus näyttää vaihtuvaa punaista valoa,

jonka kork. vedenpinnasta 8,3 m ; sumumerkit
annetaan ilmasireenillä ; rak. 1885 98,189 mk:n
kustannuksella. — S:n matalikolla sijaitsi Suo-
men ensimäinen majakkalaiva, rak. puusta, ase-

tettiin paikoilleen 1867, joutui pois käytännöstä
1886. L. H-nen.
Snobbi (engl. snob), hienostelija, olevinaan-

olija.

Carl Johan Gustaf
ruots. runoilija, palveli virka-

miehenä Ruotsin lähetys-

tössä Pariisissa ja Köö-
penhaminassa, oleskeli

useita vuosia Italiassa ja

Saksassa sekä toimi v:sta

1890 Tukholman kunin-
kaallisen kirjaston ylihoi-

tajana. S., joka ylioppi-

laana oli ,,Namnlösa säll-

skapet" nimisen, kirjalli-

sia uudistuksia harrasta-

van seuran innokkaimpia
jäseniä, käänsi huomion
puoleensa runokokoelmil-
laan ..Smädikter" (1861)

ja „Orchideer" (1862),

jotka hän julkaisi sala-

nimellä Sven Tröst.
määrässä hän voitti yleisön

ja varsinkin nuorison suosion teoksellaan ,,Ita-

lienska bilder" (1865). Aiheeltaan voimakkaan
realistisia ja samalla muodoltaan taiteellisen

Snoilsky [-ki],

(1841-1903), kreivi,

(S.H.) Carl Snoilsky.

Vielä suuremmassa

eheitä ovat hänen seuraavat runonsa ,,Dikter"

(1869), samoinkuin kokoelma ..Sonetter" (1871)
on muotonsa puolesta parasta, mitä tällä alalla

on ruotsiksi ilmestynyt. 1880-luvulla S. jul-

kaisi useita runokokoelmia (,.Nya dikter", 1881;
..Dikter, tredje samlingen", 1883; ,,Dikter,
fjärde samlingen", 1887), jotka ilmaisevat yhä
syvempää ja rikkaampaa elämänkäsitystä. Mai-
nittavia ovat varsinkin ne runot, jotka kuuluvat
ryhmään ,,Svenska bilder" ja esittävät mestaril-
lisesti muistoja Ruotsin historian eri aikakau-
silta. V. 1886 ilmestyi ,.Svenska bilder" eri teok-

sena sekä 1894 loistopainos A. Edelfeltin kuvit-
tamana. V:lta 1897 on hänen viimeinen runo-
kokoelmansa, , .Dikter, femte samlingen". S :u

muista teoksista mainittakoon ,,Svenska histo-

riska planscher. Beskrifning, omfattande tiden
1499-1718" (1893-95) ja ..Minnesteekning öfver

M. Chorseus" (1886). S., joka nuoruudestaan
asti oli innolla tutkinut numismatiikkaa, on tältä

alalta julkaissut myös teoksen ..Ett svenskt mynt-
kabinett" (1873). S:n kuoleman jälkeen ilmes-

tyivät hänen kootut runoelmansa, ,,Samlade dik-

ter" (1903-04) sekä „Minnesteckningar" (1904).

[K. Warburg, ,,C. S., hans lif och skaldeskap",

(1905).] //. Kr-n.

Snorre Sturlason (1178-1241), Islannin kuu-
luisin historiankirjoittaja ja mahtavimpia yli-

myksiä. S. kuului suureen ja mainehikkaaseen
Sturlunga-suktiun. jonka keskinäisissä verisissä

riidoissa hän osoittautui kunnianhimoiseksi, viek-

kaaksi ja ahneeksi. Kaksi kertaa hän oleskeli

Norjassa Haakon Haakoninpojan hovissa, mutta
joutui tämän epäsuosioon, kun hän ei lupauk-
sensa mukaan auttanut kuningasta saattamaan
Islantia tämän valtikan alle. Kuninkaan käs-
kystä hän sentähden murhattiin kartanossaan
Reykjaholtissa. S. harrasti lämpimästi muinais-
ajan historian tutkimusta ja on jättänyt jäl-

keensä kaksi laatunsa puolesta toisistaan hyvin
eroavaa teosta, Islannin kirjallisuuden merkilli-

simpiä: ..Edda" (nuorempi) ja ..Heimskringla"
(ks. n.). Edellinen on aivan omaperäinen teos ja

Islannin kirjallisuudessa ainoa laatuaan : se on
..skaldeille" tarkoitettu runousopin ja mytolo-
gian käsikirja. Jälkimäinen on vilkas ja elävä

esitys Norjan kuningasten historiasta. Lähteitä*

sekä suorasanaisia että runopukuisia, S. siinä

käyttää hyvin kriitillisesti ja älykkäästi. Tyyli

on verraton, milloin vakavan ylevä, milloin taas

vallattoman huumorillinen, aina sisällyksen laa-

dun mukaan. R. S.

Snouck Hurgronje [snuk hyrhro'n-J, Chris-
tian (s. 1857). alankoni, orientalisti, kävi 1884

tutkimusretkellä Arabiassa oleskellen vuoden
ajan Dziddassa ja Mekassa, matkusti hallituksen

toimesta 1888 Hollannin Intiaan: oli jonkun ai-

kaa professorina Bataviassa ja v:sta 1906 Lei-

denissä. Julkaisuja: ,,Het Mekkaansche feest"

(1880). „Mekkanische Spriclnvörter" (1886).

„Bilder aus Mekka" (1889) y. m. K. T-t.

Snowdon [snoudn]. Englannin korkein vuori.

Walesissa, korkein huippu Moel-y-VYyddfa 1,094

m yi. merenp. llaininasrata v:sta 1896. Laaja
näköala Pohjois-YValesin yli.

Snyders [snai-J, Frans (1577-1657), flaamil.

taidemaalari; P. Brueghel 111101:11 ja H. van Ba-
lenin oppilas, Puibensin apulainen. Tehtyään
aluksi stilleben-kuvia S. alkoi myöhemmin esit-
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tää hirvien ja villisikojen metsästyksiä, taiste-

levia eläimiä, vihannes-, kala- ja yleensä ..kyökki-

komentoon" kuuluvia tauluja, jotka kaikki ovat

ripeästi maalatut suureen kokoon ja upein vä-

rein koristeelliseen tapaan. Hänen kuvissaan

esiintyvät henkilöt ovat Jan Boekhorstin, Ruben-

sin ja hänen oppilaidensa maalaamat. E. B-r.

Soa, maakunta Abessiiniassa, n. 40,000 km2
.

1,5-2 milj. as. Oli ennen kuningaskunta. V. 1889

S: n kuningas Menelik tuli koko Abessiinian hal-

litsi jak-i. S:n pääkaupunki Addis-Abeba samalla

Abessiinian pääkaupunki.
Soanlahden kartano, verotila Soanlahden

kirkonkylässä Jänisjärven rannalla, käsittää nyk.,

sittenkuin valtio 1908 osti osan tilasta

(1,079.96 ha) pientiloiksi palstoitettavaksi, alus-

tiloineen 0,65 manttaalia, n. 650 ha. Laivaliike

Värtsilästä. Karjanhoitokoulu (1-vuotinen, per.

1900) ja maamieskoulu (v:sta 1908 1-talvinen;

1898-1908 tilalla oli 2-vuotinen maanviljelyskoulu).

Omistajat: kauppias I. Eatinen, insinööri Artur
Winter (1897-1914). (v:sta 1914) Soanlahden kar-

tano o.-y. — S. k. on osa entisestä lahjoitus-

maasta, joka m. m. kuului Salmin lahjoitusmaa-

han (ks. t.) ja jonka pääosan (11 15
/S2 manttaa-

lia, n. 43,217 ha) Suomen valtio osti 1873 lam-

puotien lunastettavaksi. — Kartano on viljavalla

Soanlahden selänteellä, josta on peninkulmia laaja

näköala yli ympäristöjen, m. m. Jänisjärven.

A. Es.

Soanlahti (ruots. Soanlaks). 1. Kunta,
Viipurin 1., Salmin kihlak.. Korpiselän-Soanlahden

nimismiesp. ; kirkolle Värtsilän rautatieasemalta

30 km. Pinta-ala 433, s km2
,
josta viljeltyä maata

(1910) 1,844 ha (siinä luvussa luonnonniityt

650 ha, viljaakasvava kaskimaa 79 ha ja puu-

tarha-ala 9,2 ha). Manttaalimäärä 16, eo, talon-

savuja 202, torpansavuja 3 ja muita savuja 285

(1907). 2,213 as. (1910), joista kreik.-katolisia

928. 376 ruokakuntaa, joista maanviljelys pää-

elinkeinona 215 :llä (1901). 292 hevosta, 1,057

nautaa (1913). — Kansakouluja 3 (1916), joista

1 kreik. -katolinen. Maamieskoulu (1-talvinen

oppijakso). Säästöpankki. Kunnanlääkäri yhtei-

nen Suistamon kanssa. — Teollisuuslaitoksia:

höyrymylly, 2 sahaa, 3 vesimyllyä. — S:n laiva-

satamasta (1 km kirkolta) säännöllinen laivaliike

Värtsilään y. m. — 2. Seurakunta, keisaril-

linen, Savonlinnan hiippak., Sortavalan rovas-

tik. ; Ruskealaan kuulunut kappeli, muodostettu

aikaisemmasta Leppälahden (ks. t.) kappe-

lista, määrättiin erotettavaksi eri khrakunnaksi
keis. käskykirj. 16 p :ltä marrask. 1885 (ensi-

mäinen vakinainen khra v:sta 1899). S :n seura-

kuntaan kuuluvat Korpiselän ja Suojär-
ven luterilaiset rukoushuonekunnat sekä Suis-

tamon alueella asuvat luterilaiset. - - Kirkko

puusta, rak. 1890. L. II nm
Sobek, egypt. vedenjumala, jolle krokotiili oli

pyhitetty ja jota sentähden kuvataan krokotiilin-

paiseko. K. T-t.

Sobieski ks. Juhana, Puolan kuninkaita.

Sobolino ks. N o i s n i e m i.

Sobranie [-ä'-] (ven.), kokous (bulg. s<t1na'nie,

naro'dno s.), kansaneduskunta,
Soccus (lat.), matala, kevyt kenkä, jota roo-

mal. naiset ja hempeät miehet käyttivät. Taval-

linen jalkine huvinäytelmissä esiintyvillä henki-

löillä, siitä kuvaannollisesti myös = huvinäytel-

män tyyli tai ylimalkaan kevyt esitystapa, vrt.

Koturni. K. J. E.
Sochaczew [sohatsev], piirikunnankaupunki

Puolassa. Varsovan kuvernementissa, Varsovasta
länteen, rautatien ja Bzura-joeu risteyksessä;

6,808 as. (1910), paljo juutalaisia. Vanhan lin-

nan rauniot. Asukkaat harjoittavat kauppaa. —
Suurvaltain sodan kestäessä taistelurintama kauan
aikaa kulki S:u luona. Helmikin alkupäivinä 1915

saksalaiset tekivät voimakkaan, mutta onnistu-

mattoman hyökkäyksen ven. asemia vastaan S:n
tienoilla.

Sociale Praxis [sotsiä'le praksis] (saks.),

V:sta 1897 Leipzigissä ilmestyvä sosiaalipoliitti-

nen viikkolehti ; toimittaja professori Ernst
Francke.

Societaire fsosietä'rJ, sosietääri (ks. t.).

Societas [-i'-] (lat.), seura.

Societas Jesu ks. Jesuiita t.

Societas pro fauna et flora fennica (lat.,

= ,,Seura Suomen eläimistön ja kasviston tutki-

miseksi") on Suomen vanhin tieteellinen seura;

sen perustivat Turussa 1 p. marrask. 1821 prof.

C. R. Sahlberg ja 9 nuorempaa luonnontieteili-

jää. Päämääränä oli koota ja tutkia kotimaan
eläimiä ja kasveja ja siten edistää Suomen eläi-

mistön ja kasviston tuntemusta. Se, mitä Turussa
oli ehditty saada kokoon, tuhoutui palossa 1827.

Helsingissä seuran toiminta alkoi uudelleen 1829

ja saavutti suurta kannatusta prof. Sahlbergin

innokkaalla johdolla. Hänen erottuaan 1842 toi-

minta lamautui, ja 1849 uhkasi syntyä hajaan-

nus; eräät vanhemmat jäsenet erosivat tällöin

seurasta. Prof. A. Mobergin (puheenjohtajana

1850-59, 1863-66) johdolla saatiin kuitenkin yh-

tenäisyys säilytetyksi. Toiminnan taas vakiin-

nuttua tehtiin 1857-58 sopimus, jonka mukaan
kaikki, mitä seura kokoo, muodostaa yhdessä yli-

opiston kotimaisen luonnonhistoriallisen materiaa-

lin kanssa Suomen luonnonhistorial-
lisen museon, jonka hoidosta yliopisto on
ottanut pitääkseen huolta seuran intendenttien

avulla. V. 1859 VV. Nylander (ks. t.) tuli seu-

ran johtavaksi voimaksi ja museon kasvit, osasto

on siitä lähtien yhtämittaisesti kehittynyt. Eläint.

osasto sitävastoin kasvoi aluksi vain niiltä osil-

taan, jotka prof. E. J. Bonsdorff oli aikaisemmin
perustanut anatomiseen laitokseen; vasta 1868

alettiin eläint. museoon järjestää erikoisia suom.

kokoelmia. Näiden kokoelmain erinäiset osat ovat

nyt saavuttaneet suuren laajuuden, mutta niitä

ei ole voitu järjestää yhtenäiseksi museoksi, kun
koko eläint. laitokselle ei vielä ole saatu omaa
rakennusta. — Seuran työvoimat ovat etupäässä

yliopistonuorison piiristä; viime aikoina ei vain

harrastus, vaan myöskin kyky ottaa osaa tut-

kimustyöhön on ollut määräävänä jäsenten vaa-

lissa. Jäsenmäärä on nykyään (1916) n. 400.

Seura kokoontuu kerran kuukaudessa, ja kokous-

ten ohjelmana ovat eläimistön ja kasviston

kokoonpanoa koskevien esityksien ohella myös
biologiset kysymykset, luonnonsuojelustoimen-
piteet y. m. Vuosikokous on Floran päivänä

(toukok. 13 ]>.). Nyk. säännöt ovat v:lta 1894.

Niiden mukaan erityinen hallitus valmistaa tär-

keämmät asiat kokouksia varten. Seuran vai-

heista on julkaistu historiikki 50-vuotispäiväksi

1871 ja 75-vuotispäiväksi 1896. — Koska seu-

ran kokoelmat aluksi syntyivät lahjoituksista.
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voitiin jäsenmaksut ja erinäiset rahalahjat koota

pysyväksi rahastoksi, joka 1829 oli 300 talaria

valtionvelkaseteleitä, 1871 12,000 mk. ja 1894

28,000 mk., minkä suuruisena rahasto sitten on

pysynyt. Vain rahaston korot (samoin eräiden

pienempien rahastojen korot) ovat käytettävissä.

Vuotuista valtioapua seura on nauttinut v:sta 1861,

aluksi 800 mk. painatustöitä varten; valtioapu

korotettiin 1871 1,500 mk:ksi, oli 1890-luvun

lopulla 3,000 mk., 1906 6,000 ja 1907 8,000 mk.
(1915 alennettu 6,000 mk:ksi). Ylim. apurahoja

on eri kertoja saatu Längmanin lahjoitusrahas-

tosta. — Retkeilijöitä Suomen luonnont. alueelle

eri tehtäviä ratkaisemaan seura on lähettänyt

v:sta 1838 lähtien, vv. 1838-65 hiukan useam-
min kuin joka toinen vuosi, v:sta 1866 lähtien

joka vuosi. Suurimpia yrityksiä yliopisto on
avustanut (1867 retkikunta Suomen Lappiin, 1887

Kuollan niemimaalle). — V. 1846 Nylander
ehdotti, että seura ryhtyisi julkaisemaan saavu-

tettuja tuloksia. Varojen puutteessa ensimäiset

3 vihkoa (1848-57) seuran ,,Notiser"-sarjaa jul-

kaistiin Suomen tiedeseuran ,,Acta"-sarjan liit-

teenä ja neljäskin vihko (1859) ilmestyi viimem.
seuran julkaisuissa, mutta v:sta 1861 on seura

itse ne julkaissut (.,Ny Serie", I-XI). V. 1876
julkaisut jaettiin kahdeksi sarjaksi: vuotui-

set keskustelemukset (1876-1915) muodostavat
,,Meddelanden"-sarjan (niteet 1-41 ilmestyneet),

laajemmat ja tärkeämmät tutkimukset taas lii-

tetään ,,Acta"-sarjaan, jota on painettu 43 nidettä.

Sarjat ovat päälähteitä Suomen eläimistön ja

kasviston tuntemiseksi. Lisäksi on julkaistu

2 painosta (1859 ja 1884, 1894) luetteloa „H e r-

barium Musei Fennic i", joista jälkimäi-

nen sisältää eri vihkoina putkilokasvit ja sam-
malet, sekä eräitä käsikirjoja. Julkaisujen vaih-

dossa seura on n. 350 koti- ja ulkomaisen, etu-

päässä luonnonhistoriallisen yhdistyksen kanssa.

Sen kirjasto ja varastot säilytetään tieteellisten

seurain talossa Helsingissä. — Seuran viimeiset

puheenjohtajat ovat olleet S. O. Lindberg
(1866-89), Th. Sadan (1889-92) ja J. A. Palmen
(v:sta 1892). J. A. P.

Societe anonyme k s. Osakeyhtiö.
Socii ks. S o c i u s.

Socin [zotsl'n], Albert (1844-99), saks. orien-

talisti, matkusti itämailla 1868-70 ja 1873, prof.

Tiibingenissä 1876, Leipzigissä 1890. Julkaisuja:

„Arabisehe Sprielnvörter" (1878), ,,Der neuara-

mäische Dialekt des Tur AbdTu" (Prymin kanssa,

1881), ,,Die neuaramäischen Dialekte von Urmia"
(1882), ,,Arabische Grammatik" (4:s pain. 1899;
myöhemmät pain. toim. Broekelmann), ,,Kurdische

Sammlungen" 1887-90), ,.Diwan aus Zentralara-

bien" (toim. Stumme, 1900-01) y. m. K. T-t.

Sociniaanit ks. S o c i n i o 1 a i s e t.

Sociniolaiset 1. sociniaanit, renesanssin
ja uskonpuhdistuksen vaikutuksen alaisena syn-
tynyt unitaarinen uskonnollinen liike, joka on
saanut nimensä perustajistaan L e 1 i o S o z i-

n i'sta (1525-62), ja hänen veljenpojastaan, liik-

keen varsinaisesta oppi-isästä Faustus S o z i-

n i'sta (1539-1604). Faustusta elähdytti voimakas
uskonnollinen harrastus ja hän väitti nojaavansa
vain Raamattuun ja sedältään Leliolta saa-

miinsa vaikutuksiin. Oleskeltuaan jonkun aikaa
Firenzessä Medici'en hovissa hän asui muutamia
vuosia (1574-78) Baselissa, missä hän koetti

sulattaa uskonnollisia ajatuksiaan järjestelmäksi

ja missä hän julkaisi useita kirjoitelmia. Oltuaan
jonkun aikaa Siebenbiirgenissä hän muutti Puo-
laan, jossa hänen setänsä jo oli oleskellut ja

jossa Faustus vietti loput elämästään innok-

kaasti toimien seurakunnan muodostamiseksi.
Hän sai Puolassa paljon kannattajia, mutta sai

myös kärsiä vainoa. Hänen kuolemansa jälkeen

julkaistiin s:n tunnustuskirja ,,Rakowin kate-

kismus". S:n pääpaikkana oli Rakowin kau-
punki, jonne jo Faustuksen eläessä perustettiin

akatemian arvoinen oppilaitos, joka humanistisen
opin edustajana oli melkoisessa suosiossa tois-

tenkin tunnustusten keskuudessa. — Koossapitä-
vänä elimenä oli Rakowiin vuosittain kokoon-
tuva yleissynodi. Puolasta liike 17:nnen vuosis.

alussa levisi muihin maihin, kunnes katolinen
reaktsioni sai levenemisen ehkäistyksi. Rakowin
koulu lakkautettiin 1638; s. kartoitettiin Puo-
lasta 1658. S:ia oli sittemmin Saksassa 19 :n-

teen vuosis. saakka, Alankomaissa, missä he
kuitenkin sulautuivat muihin uskonnollisiin

yhdyskuntiin, eritoten Siebenbiirgenissä, missä
heitä vieläkin on melkoinen määrä, sekä yhä
Englannissa ja Pohjois-Ameriikassa. S: ia nimi-

tetään nyk. unitaareiksi.
S:n opissa on eri kerrostumia. Opin lähteenä

pidetään vain Uutta testamenttia; uskonnon
sisällyksen määräämisessä tunnustetaan ihmis-

järjelle melkoinen sija, joten ratsionalismi on
vallitsevana piirteenä uskonopissa; uudemmalla
ajalla on lisäksi tullut panteistisiä käsityksiä.

Kolminaisuusoppi hylätään, samoin kirkollinen

kristologia. Jumala on yksi, Jeesus on vain
ihminen, joskin ainoa laatuaan. Hän on Juma-
lalta saanut erikoisella korotuksen hetkellä valis-

tuksensa valistaakseen ihmisiä ja on korotettu
jumalalliseen kunniaan. Jeesuksen kuolema oli

vain hänen elämäntehtävänsä vahvistus. Sakra-
mentit, oppi ruumiin ylösnousemisesta ja peri-

synnistä hylätään. Pelastuksen omaksumiseen
nähden s. ovat pelagiolaisella kannalla. [O. Fock,

,,Der Socinianismus" (1847) : Th. Watschke, ,,Gesch.

der Reformation in Polen" (,,Altpreussische

Monatsschrift", siv. 194-227, 1912).]

Socinus (Sozini), Faustus ks. Socinio-
laiset.

Socius (lat.), toveri, osakas, liittolainen, kump-
pani. S. (mon. socii) pop u li Romani, Roo-

man valtion suuremmassa tai vähemmässä mää-
rässä itsenäiset liittolaisruhtinaat. -valtiot ja

-kansat, vrt. Rooma. K. J. H.

Sockenbacka [sukkenbakkaj, rautatieasema

(V 1.) Helsingin-Karjan rataosalla, Huopalahden
ja Albergan pysäkkien välillä, 8 km Helsin-

gistä. Huvila-asutusta, Seudun suom. nimitys

Pitäjänmäki. — Helsingin höyrymylly
(N. Istomin) ; G. F. Strömberg o.-y:n tehdas.

Soda ks. Sooda.
Sodaliitti, regulaarisesti kiteytyvä, väritön,

kellertävä, vihertävä t. sininen vuorilajimine-

raali, jota tavataan kvartsittomissa magma-
vuorilajeissa. S:n kemiallinen kokoomus on

NaC1.3NaAlSiOv Läheistä sukua s:lle ovat n o-

seaani (NaSO^SNaAlSiO*), haiiyn (kuten

ed., mutta kalsiuminpitoinen) ja lasuuri-
k i v i (natriumsulfidinpitoinen). Kaikki nämä
ovat helposti hajaantuvia ja happoihin liukene-

via aineita. P. E.
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Sodanjulistus ks. Sota.
Sodankylä. 1. Kunta. Oulun 1.. Lapin kih-

lak., jaettuna kolmeen nimismiespiiriin, S :n ete-

läiseen, S:n pohjoiseen ja Keniinlapin piiriin;

kirkolle Rovaniemen rautatieasemalta 137 km.

Pinta-ala 19.950,8 km2 (Suomen suurin kunta, yli

puolet Alankomaiden ja lähes puolet Sveitsin

pinta-alasta), josta viljeltyä maata 15,047 ha (siinä

luvussa luonnonniityt 14.U36 ha). Manttaalimäärä
44 971

/ 3B0O- talonsavuja 430, torpansavuja 45 ja

muita savuja 568 (1907). 6,390 as. (1914),

joista lapinkielisiä 101; 535 ruokakuntaa, joista

maanviljelys pääelinkeinona 383:11a (1901). 617

hevosta, 2,899 nautaa (1913). 23,448 poroa

(1910). jakautuneina 7:n poropaliskunnan kes-

ken. — Kansakouluja 5 (1915). Säästöpankki.

Aluelääkärin asuinpaikka. Haara-apteekki (Kit-

tilän pääapteekin) . Sairaala (valtion omistama).
Teollisuuslaitoksia: Mairijoen, Syväjär-

ven ja Kieringin sahat ja myllyt. — Mui-
naismuistoja: vanha puukirkko, rak. 1689. —
Luonnonnähtävyyksiä : Saariselän (ks. t.)

monet huiput. Raututunturit, Nattastunturit,

Pyhätunturi. Luostotunturi, Vasatunturi y. m.

Porttikoski (Kitisessä), Luiron könkäät (Luiro-

joessa) y. m. — Tärkeimmät kylät ovat kirkon-

kylä (Kitisen varrella). Sattanen (Sattasjoen ja

Kitisen yhtymäkohdassa), Pelkosenniemi (Kemi-
joen varrella) ja Savukoski (Kemijoen var-

rella). Pelkosenniemestä on säännöllinen höyry-

laivaliikenne Kemijärven kirkolle. — S:ssä si-

jaitsee. 7 km kirkolta etelään. Suomalaisen tiede-

akatemian magneettinen observatori Tähtelä
(ks. t.). — 2. Seurakunta, konsistorilleen.

Kuopion hiippak., Lapin rovastik.
;

perustettu

Kuusamon kappeliksi kunink. käskykirj. 25

p:ltä lokak. 1688: erotettiin omaksi pitäjäksi

kunink. käskykirj. 26 p:ltä kesäk. 1747. S :ään

on aikaisemmin, ensin saarnahuonekuntana, sit-

ten kappelina, kuulunut Kittilä (erotettiin S :stä

itsenäiseksi khrakuunaksi 1854). S:n kirkol-

liset olot ovat parhaillaan muodostamisen alai-

sina; 1913 myönnettiin korkeimmassa paikassa

100,000 mk. kahden uuden kirkon rakentami-
seksi S:ään (Savukoskelle ja Pelkosenniemeen).

S:stä tulee muodostumaan joko kaksi itsenäistä

khrakuntaa (S. ja ,,Keminlappi") ja yksi kap-
peli, tahi kolme itsenäistä khrakuntaa (emä-

kirkko ja molemmat uudet kirkot keskuspaikkoi-

naan). — Kirkko harmaasta kivestä, rak. 1859,

koi |. 1882 ja 1889. [J. Fellman, ..Anteckningar

under niin vistelse i Lappmarken" I-IV.]

L. Il-nen.

Soddy (engl. shoddy), eräs tekovilla- 1. ny-

pösvillalaji. joka valmistetaan uusista vanutta-

mattomista v i 11 akangast il kuista, neidomatuot-

teista tai lieväkierteisistä langanjätteistä erikoi-

sissa koneissa kuiduiksi repimällä. Kuta parem-
mista ja löyhemmistä tuotteista s. on valmistet-

tua, ^itii pitempikuituista se on. S. voidaan keh-

rätä joko yksin tai uusiin villoihin tai puuvil-

laan sekoitettuna. S:ya käytetään nykyään san-

gen paljon etenkin seoksissa korvaamaan riit-

tämättömästä villatuotannosta aiheutuvaa pulaa

ja siten tasoittamassa hintoja villamarkkinoilla.

joten se myös tekee mahdolliseksi huokeampien
villakankaiden valmistuksen. Teknilliseltäkin

kannalta on s :11a lyhytkuituisuutensa takia ar-

vokas käytäntö monien nukkapintaisiksi valmis-

tettavien kankaiden raaka-aineseoksessa. S:n
väärinkäytön ehkäisemiseksi on Englannissa ja

Ameriikassa ehdotettu, ettei s:ya sisältävistä

kangaspakoista saisi käyttää nimeä pure wool
il ii vsi villainen) . Ehdotukset eivät ole johtaneet

lainsäädäntöön. E. J. S.

Sodoma ks. B a z z i.

Sodoma ja Gomorra, kaksi Raamatussa mai-
nittua kaupunkia, jotka vanhan kertomuksen
mukaan sijaitsivat Jordanin alangolla ja raama-
tullisen kertomuksen mukaan tuhoutuivat vul-

kaanisten voimien purkauksessa jumalattomuu-
tensa takia (1 Moos. 1924 seur.).

Sodomia, luonnoton sukuvietin tyydyttäminen
eläinten kera (vrt. 1 Moos. 19).

Soerabaya ks. S u r a b a j a.

Soest [zöst] piirikunuankaupunki Preussissa,

VVestfalenissa, Arnsbergin hallitusalueessa, usean
radan risteyksessä; 18,467 as. (1910), joista yli

7,000 katolista. — Wiesenkirche-kirkko (rak.

aloitettu 1314; uusittu 1846), katolinen tuomio-

kirkko, synagoga: opettajaseminaari, pappissemi-

naari y. m. Rauta-, sokeri-, saippua- y. m. teh-

taita. — S. oli keskiajalla huomattavimpia ja

rikkaimpia hansakaupunkeja. Sen kaupunki-
oikeutta (jus Susatensc) sovellutettiin Lyypekissä,

Hampurissa y. m.
Soetbeer [zot-]. Adolf (1814-92), saks. ta-

loustieteilijä; tuli 1843 Hampurin kamaridepu-
tatsionin (myöhemmän kauppakamarin) sihtee-

riksi ja neuvojaksi. 1872 kunniaprofessoriksi

Göttingenin yliopistoon. S. tutki tavarahintain
tilastoa laskeaksensa sen perusteella rahan osto-

voiman vaihtelua ja toimi kultakantaan perus-

tuvan rahareformin hyväksi, mikä saatettiinkin

voimaan Saksassa 1873; julkaisuja: ,,Beiträge

und Materialien zur Beurteilung von Geld- und
Bankfragen" (1855), ,,Denksehrift, betreffend die

Einfiihrung der Goldwährung in Deutschland"

(1856), ..Edelmetallproduktion und Wertverhält-

niss z\vischen Gold und Silber seit der Entdeckung
Amerikas bis zur Gegenwart" (1879), ,,Litera-

turnaehxveis iiber Geld- und Munz\vesen, insbe-

sondere uber den Währungsstreit 1871-91"

(1892), y. m. J. F.

Sofala [-fa'-], kaupunki Portugalin Itä-Afri-

kassa, epäterveellisessä seudussa pienen, leveä-

suisen S:n-joen suussa: n. 1,000 as. — Port.

kaupunginosassa muutamia kivirakennuksia ja

aikanaan lujan linnan rauniot, neekerikaupungin-

osassa kurjia hökkeleitä. Aikanaan mainio sa-

tama aivan madaltunut, kaikki kauppa siirtynyt

1890 S:n pohjoispuolelle per. Beiraan. — Arabia-

laiset asettuivat S: aan 1100-luvulla ja portuga-

lilaisten saapuessa sinne 1400-luvun lopulla (por-

tugalilaiset saivat S:n haltuunsa 1505) se oli

niin rikas ja mahtava (sen takamaasta saatiin

kultaa), että tulijat olettivat sitä Salomonin Ofi-

riksi.

Soffiitti (it. soffitto), ylhäällä olevan esineen,

esim. palkin, konsolin, kaaren y. m. alipinta;

s:t teatterissa kapeita, taivasta, lehviä, y. m.

esittäviä kulissikaistoja.

Soffööri (ransk. chauff&ur oik. = lämmittäjä,

< chauffer= lämmittää), automobiilinkuljettaja.

Sofia (keskiaikana Sredets), Bulgaarian ja

S :n piirikunna n (9,675 km'-', 481,598 as.

1910) pääkaupunki, Bulgaarian länsiosassa, laa-

jassa, viljavassa ja terveellisessä ylänkölaak-
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sossa (550 m yi. nierenp.). monen tärkeän lii-

kennetien, m. m. Wienin-Konstantinopolin radan
risteyksessä, parin pienen, Iskeriin laskevan joen

varrella; 102,812 as. (1910; 1881: 20,501 as.,

1905: 82,187 as.), joista n. 6,000 esp. juuta-

laista. — S. on parissa vuosikymmenessä raken-

nettu kokokaan uudelleen länsi-euroopp. kaupun-
giksi. Vanhoja, huomattavia rakennuksia: Py-
hän Yrjön kappeli (ehkä roomal.-aikainen), Bö-
zyk Dzamia-moskeia (nyk. kansallismuseona),

Tserna Dzamia (ennen moskeia, nyk. kirkkona),
Banjabasi Dzamia-moskeia, maanjäristyksen osit-

tain hävittämä Sofian-kirkko (1300-luvulta; siitä

S:n nimi). Uusia: Pyhän Kuninkaan tuomio-
kirkko. Aleksanteri Nevskijn uusi tuomio-
kirkko, kuninkaan, sabranien, sota- ja kauppa-
ministeriön palatsit, yliopistorakennus, teatteri-

talo (Kaakkois-Euroopan suurin) y. m. Prinssi

Aleksanterin mausoleumi, Aleksanteri II :n

muistopatsas. Suuri kylpylaitos, jossa kuumia
rikkilähteitä. Sivistys- ja oppilaitoksia: yli-

opisto (hist. -kielit., matem.-luonnont. ja lainopil-

linen tiedekunta; 2,260 yliopp. ja 70 opettajaa
lukuv. 1911-12), kansalliskirjasto, kansallismuseo,
ilmat, observatori, sotakoulu, maanviljelyskoulu,
lukioita y. m. Kuninkaan, hallituksen ja keskus-
virastojen, eksarkin (bulg. kirkon ylimmän pää-
miehen), metropoliitan, roomal. -katolisen arkki-
piispan asunto, sobranjan kokoontumispaikka. —
Harjoitetaan kangas-, juomatavara-, sokeri-, saip-

pua- y. m. teollisuutta, melkoista vuota-, vilja-

y. m. s. kauppaa. Sähköraitiotie. Bulgaarian
rautatieverkon keskus. — Historia. Keisari
Trajanus perusti S:n nyk. paikalle Serdica

(> bulgaar. Sredets ja kreik. SaräUc?) nimi-
sen roomal. siirtolan; 200-300-luvuilla j. Kr. se

saavutti melkoisen merkityksen, ollen m. m.
Konstantinus Suuren mielioleskelupaikkoja. Hun-
nit polttivat sen 447, bulgaarialaiset valloittivat

sen 809 ja turkkilaiset 1382; 1443 se oli lyhyen
aikaa unkarilaisten hallussa. Turkkilaisvallan
aikana S. oli beilerbein 1. kenraalikuvernöörin
(alueenaan melkein koko Balkanin niemimaa)
asuntopaikkana. Väestö muuttui turkkilaiseksi.

V. 1553 S:ssa oli 11 isoa ja 100 pienempää mos-
keiaa. Venäläiset kenraali Gurkon johdolla mie-
hittivät S:n 1878, jota ennen suurin osa turk.
asukkaista oli lähtenyt pakosalle. Mainion lii-

kenneasemansa vuoksi S. valittiin Bulgaarian
ruhtinaskunnan pääkaupungiksi. E. E. K.

Sofia, Ruotsi n ruhtinattaria.

1. S. Magdalena (1746-1813), Ruotsin ku-
ningatar, Tanskan Fredrik V:n tytär. Kihlattiin
jo nuorena Ruotsin perintöprinssille Kustaalle
(kuninkaana Kustaa III) hyvän suhteen aikaan-
saamiseksi valtakuntien välillä: meni naimisiin
1766; Kustaa IV Aadolfin äiti. Luonteeltaan
ujo ja arka S. Magdalena ei suuresti miellyttä-
nyt vilkasta puolisoansa, ja ollen vakava ja us-

konnollinen katsantotavaltaan hän paheksui
Ruotsin hovin huvinhaluista elämää. S. Magda-
lenan avio-onnea häiritsi myös hänen anoppinsa
Loviisa Ulriikan vihamielisyys.

2. S. A 1 b e r t i n a ( 1753-1829), prinsessa,
Aadolf Fredrikin ja Loviisa Ulriikan tytär. Pääsi
enonsa. Preussin Fredrik II :n toimesta Qued-
linburgiu abbedissan apulaiseksi ; myöhemmin
abbedissana 1787-1803 (vaikka oleskeli Ruot-
sissa). Hänen veljensä Kustaa 111 teki tyhjäksi

S. Albertinan aikomuksen mennä naimisiin ruh-
tinas Hessensteinin, Fredrik I:n aviottoman po-

jan kanssa. S. Albertina eli loput ikäänsä yk-
sinäisyydessä harjoittaen hyväntekeväisyyttä.

3. S. Vilhelmiina Mariana Hen-
rietta (1836-1913), Ruotsin ja (v:een 1905)
Norjan kuningatar, Nassaun herttuan Vilhelmin
tytär. Sai huolellisen kasvatuksen; meni 1857
naimisiin silloisen Itä-Göötanmaan herttuan Os-
karin (kuninkaana Oskar II) kanssa. Aviolii-

tosta syntyi neljä poikaa (vanhin kuningas Kus-
taa V). Edisti tehokkaasti hyväntekeväisyyttä
(hänen perustamansa on m. m. Sofiahemmet, sai-

raanhoitajattarien oppilaitos sekä sairaala, pe-

rustettu Tukholmaan 1889). Saavutti persoonal-
lisilla ominaisuuksillaan alamaistensa rakkauden
ja kunnioituksen. O. R.

Sofia (saks. Sophie), Saksan ruhtinattaria.
1. S. D o r othea (1666-1726), Hannoverin vaali-

ruhtinatar, tunnettu Ahldenin prinsessan nimellä
;

Braunsclnveig-Liineburg-Cellen herttuan Yrjö Vil-

helmin tytär, meni naimisiin Hannoverin vaali-

prinssin Yrjö Ludvikin (Englannin kuninkaana
Yrjö I) kanssa; Yrjö II :n äiti. Miehensä koh-
teli häntä huonosti, ja kun S. Dorothea aikoi

kreivi Filip Kristoffer Königsmarckin (ks. t.)

avulla paeta maasta, syytettiin häntä avio-

rikoksesta. Königsmarck sai surmansa salaperäi-

sellä tavalla; S. Dorothean avioliitto purettiin

(1694) ja häntä pidettiin Ahldenin linnassa
vangittuna kuolemaansa asti.

2. S. Charlotta (1668-1705), Preussin ku-
ningatar, Hannoverin vaaliruhtinaan Ernst
Augustin tytär, meni 1684 naimisiin Branden-
burgin vaaliprinssin Fredrikin (Preussin kunin-
kaana Fredrik I) kanssa; Fredrik Vilhelm I:n
äiti. Oli saanut huolellisen kasvatuksen, suosi

tieteitä ja taiteita; kutsui Leibnizin Berliiniin

tiedeakatemiaa perustamaan ; rakensi hänestä
nimensä saaneen Charlottenburgin linnan.

G. R.

Sofia Aleksejevna (1657-17041, ven. suuriruh-
tinatar, tsaari Aleksej Mihailovitsin tytär hänen
ensimäisestä aviostaan ; Pietari Suuren sisar-

puoli. S. pääsi tsaari Fedor III:n kuoltua
streltsien kapinan avulla veljiensä, heikkomieli-

sen Iivanan ja alaikäisen Pietarin, holhoojaksi.

Hänen hallituksensa kesti 1682-89; sen loppu-

puolella hän omaksui itsevaltiaan ruhtinattarin

arvonimen. V. 1689 Pietari syöksi hänet val-

lasta ja sulki hänet elinkaudeksi luostariin.

O. R.

Sofian kirkko, H a g i a S o p h i a, Konstanti-

nopolissa on bysanttilaisen tyylin tyypillisin

muistomerkki, kaikkien aikain suurennioisimpia

rakennusluomia. Keisari Konstani inuksen kor-

kealle, jumalalliselle viisaudelle pyhittämän, aikai

semman, nika-kapinan aikana poltetun punkat
toisen tilalle keisari Justinianuksen toimesta

arkkitehtien Anthemios Trallesilaisen ja Isidoros

Miletolaisen 532-37 pystyttämän ,,Suuren kirkon"
piti loistollaan ja rikkaudellaan voittaa Jeru-

salemin temppeli, jonnepäin se suunnattiin.

Rakennuksen keskustana kohoaa n. 33 m:n läpi-

mitalla, lattiapinnasta 56 1
/2 m:n korkeudelle ne-

rokkaasti sommiteltu ja tuettu kupoli, jonka

40-ikkunainen valokehä sekä kilpimuurien, puoli-

kupolien ja seinäin suhteellisen pienet valoaukot

kumminkin riit-tä viii luomaan sisähuoneeseon run-
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(S.H.) Sofian moskeia.

saan, sopusointuisen valaistuksen. Maanjäristyk-

sessä 55S uhkarohkean kupolin itäinen osa sor-

tui, Isidoros nuoremman vahvistamana ja samalla

27' korottamana S. k. voitiin uudelleen vihkiä

563. Laivaa kiersi toisena kerroksena ja naisille

varattuna lehterit (gyneeteum). Rakennusaineena
on tiili, kupolin kannatuskaaren pilarit suurista

kalkkikivipaasista. pylväät porfyyri-, graniitti- ja

verde-antico monoliitteja. kapiteelit ja listat val-

keata marmoria. Seinät vuorattiiin monivärisillä

marmorilaatoilla, holvit koristettiin kulta- ja

sinipohjaisilla loistavilla mosaiikeilla; muuten-
kin oli sisustuksessa ylenmäärin tuhlattu ambo-
neihin, alttareihin, kandelabereihin y. m. kalliita

aineita, kultaa, hopeata (40,000 naulaa) ja jalo-

kiviä. Valmiina kirkko tulikin maksamaan
861,000,000 mk., se oli keisarin jokapäiväisen

valvonnan ja huolenpidon esineenä; työssä oli

10.000 miestä. — Konstantinopolin valloituksen

jälkeen 1453 S. k. muutettiin moskeiaksi, puoli-

kuu tuli ristin sijalle, kirkon yhteen kulmaan,
sittemmin kaikkiin, kohotettiin minareetit, lat-

tialle levitettiin Mekan Kaahaan päin suunnatut
mattorivit, sisäseinäin kuvakoristus peitettiin

keltaisella kalkkisivelyllä ja seinille kiinnitettiin

suuret, pyöreät (6 m läpimitaten), viheriäpohjai-

sei inskriptsionikilvet. U-0 N.

(S.H.) Sofian kirkon pohjakaava.

Sofian moskeia ks. Sofian kirkko.
Sofiero [sofiervf], Ruotsin leskikuningattaren

Sofian [k. 1913) rakennuttama linna Etelä-

Ruotsissa, Skanessa, Juutinrauman rannalla,

4 km Helsingborgista pohjoiseen.

Sofismi ks. Sofisti.
Sofisti 1. so f i st a (kreik. sophiste's = viisas-

telija) merkitsee nykykielissä epärehellistä ajat-

telijaa, joka ovelasti etenkin epämääräisiin käsit-

teisiin nojautuvilla sanansaivarteluteinpuilla puo-
lustaa huonoa asiaa; sofismi sanalla tarkoi-

tetaan väärän mielipiteen valetodistelua. Nämä
merkitykset johtuvat n. s. s:ista, muinaisista
valistuksen levittäjistä, jotka alkaen n. V.sta 440
e. Kr. esiintyivät kreik. maissa kiertävinä opet-

tajina, kasvattaen nuorisoa ja yleisöä valtiol-

lista elämää varten puhetaitoa ja yleissivistystä

opettamalla. He joutuivat pian pahaan huutoon,
varsinkin sen kritiikin johdosta, jonka he sovit-

tivat perinnäisiin arvoihin ja käsitystapoihin;
mutta myös sentakia, että rahasta opettivat puo-

lustamaan, omasta vakaumuksesta huolimatta,

mitä asiaa tahansa, tarjoten nimenomaan taidon
..lukea heikkoa asiaa". Heidän todistelutaitonsa,

n. s. dialektiikka tai huonontavassa merki-
tyksessä eristiikka. sai nimensä siitä vuoropuhe-
lusta, johon he kietoivat vastustajansa, johtaen
hänet halpamaisilla keinoilla ansoihin. Vaikka
tämän taidon harjoittajat ihmisinä leimattiin

omaatuntoa ja kunniaa vailla oleviksi, jommoi-
sia jotkut ehkä olivatkin, oli heidän toimintansa
kuitenkin apua terävän ja sujuvan ajattele-

misen kehittämisessä, samoinkuin heidän aikansa
ihmeteltävän korkea sivistyskin osaksi oli heidän
ansiotaan. Uudemmat tutkimukset ovat arvostel-

leet s:eja paremmiksi kuin se huono maine, mikä
heistä säilyi jälkimaailmalle ; todellisuudessa

nauttivat varsinkin ensimäiset ja kuuluisimmat
s:t Protagoras (ks. t.), Gorgias (ks. t.),

Prodiko s ja Hippias yleisön suosiota laa-

jojen tietojensa ja muodonmestaruutensa takia:

heidän esitelmiänsä ihailtiin kilvan urheiluleik-

kien ja runoilijäin esitysten kanssa. S:t olivat

ensimäisiä ammattimiehiä oikeus- ja yhteiskunta-

tieteen, kieli- ja runo-opin alalla; heidän yhteis-

kuntaa muka hajoittava epäilynsä ja kritiikkinsä

olivat ilmaisuja ajan valistussuunnasta, jota

myöskin tapaa sen ajan historioitsijoissa ja

dramatikoissa. S:illa tämä kritiikki kehittyi

niin hyväksyttäviksi väitteiksi kuin että erotus

orjan ja vapaan välillä ei perustu luonnon jär-

jestykseen, vaan pelkkiin ihmissäädöksiin ; ettei

lain eikä moraalin käskyillä itsessään ole ikuista

arvoa eikä pyhyyttä, vaan että ne ovat satun-

naisia, yhdyselämän tarpeisiin sovellutettuja ase-

tuksia. Lisäksi he levittivät sitä totuutta, että

,,ihminen on kaiken mitta" (ks. P r o t a g o r a s),

s. o. että olioiden luullut ominaisuudet ovat suh-

teellisia eli johtuvat niiden suhteesta meihin ja

riippuvat omista aistimistamme, eivätkä ole

muuta kuin ilmiöitä, joista varmaa tietoa ei voi

saavuttaa. Näiden ajatuksien kautta joutui tosin

ihminen filosofien harrastusten keskipisteeksi,

mutta seurauksena s:ien epäilyksistä ihmisen

tietokykyyn nähden oli myös se, että he laimin-

löiväl syvemmän tutkimisen: sensijaan että oli-

sivat etsineet totuutta ja hyvettä itse totuuden

ja hyveen takia, he tyytyivät muodolliseen sivis-

tykseen, jonka he väittivät auttavan nuorisoa
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menestymään elämässä. Tämä nosti Sokrateen ja

Platonin kiivaaseen polemiikkiin tällaista nuori-

soa viehättävää, mutta samalla turmelevaa pinta-

puolisuutta vastaan; ja varsinkin Platonin tuhoi-

sat hyökkäykset s:eja vastaan ovat jälkimaail-

massa vakaannuttaneet s. nimen huonoa kaikua.

R. L.

Sofokles ks. Sophokles.
Softa (pers.), muhamettilaisen korkeakoulun

(medresen) oppilas. S:t yleensä edustavat suvait-

sematonta ja vanhoillista islamia. K. T-t.

Sogdiana [-&-], entisen Persian valtakunnan
koillisin maakunta, joka ulottui Jaksartes-jokeeu

asti; käsitti nykyisen Bukharan ja tämän ja Sir-

darjan (Jaksartes) välisen osan Turkestania
;
pää-

kaupunki Marakanda (nyk. Samarkand). J. F.

Sognefjord [-fjörd], vuono Länsi-Norjassa.

Bergenistä pohjoiseen, 180 km pitkä, n. 4 km
leveä, 1,067 m syvä (Balestrandin luona). Moni-
haarainen (Fserlandsfjord. Sopndalsfjord, Gaupne-
fjord, Aardalsfjord, Lserdalsfjord, Aurlands-

fjord, Nierofjord y. m.). Suurenmoisen kauniita

maisemia (Jostedalslmen, Jotunheimen y. m.),

jotka sinne houkuttelevat paljon matkailijoita.

Höyrylaivaliikenne vilkasta.

Sogun (täydellisesti sei-i-tai s. - ,,barbaarit ku-

kistava ylisotapäällikkö"), Japanissa feodaali-

aikana keisarin ensimäinen vasalli, todellisuu-

dessa vallaltaan yhtä suuri kuin frankkilais-

kuningasten majordomus. ks. Japani, historia.

Sohar ks. Kabbala.
Sohlberg [sulbärjj, ratsuvelvollinen säteri

Sääksmäen pitäjässä 4 km Kuurilan rautatie-

asemalta pohjoiseen, käsittää nyk. alustiloineen

1 3
/8 manttaalia, n. 500 ha. Kotitarvesaha ja

-mylly. S. mainitaan jo 1405, jolloin sen omisti

kihlakunnantuomari Hakan Knuutinpoika. 1500-

luvulla se kuului, kuten Lahinen ja Nyynäisten
kartano (ks. n.), Anna Hogenskildin ja Hogen-
skild Bielken tiluksiin, sekä sittemmin De la

Motte- ja Tammelander-suvuille. — Kartanon
rakennukset sijaitsivat ennen n. s. S:n mäellä,

missä nyk. on omalla palstalla Hämeen kansan-
opisto ja Päivölän (ks. t.) koulut. A. Es.

Sohlberg-osakeyhtiö [siilbärj] Helsingissä,

Suomen suurin läkki-, pelti- ja vaskiteostehdas

(omistaja O.-y. G. W. Sohlberg a,-b.), jonka
1876 perusti G. W. Sohlberg (1851-1913) aloit-

tamalla vähäisen läkki- ja peltisepänliikkeen

(paitsi perustajaa siinä oli yksi työmies). Se
laajeni nopeasti; valmistusarvo 1880 oli 37,000

mk.. 1890 114.000 mk., 1900 347,000 mk. ja

1913 1,300,000 mk.; työväestön lukumäärä 1915

oli 400 henkeä. Valmistuksen päähaarat ovat
rakennusalalla tarvittavat urkki-, pelti-, vaski-

ja rautatyöt, pyöreät, puristetut maidonkuljetus-

y. m. s. astiat, läkkipeltirasiat (myös väripaine-

tut) sekä pronssitaidevalu (ainoa laatuaan maas-
samme: suuremmista töistä mainittakoon M. A.

Castrenin kuvapatsas). — V. 1909 liike muutet-
tiin o.-y:ksi (osakepääoma alkuaan 250,000 mk.,

sittemmin korotettu 325,000 mk: aan, vararahas-
tot Smk. 314,930:— 1916). Johtajina o.-y:n

perustamisesta saakka insinööri W. A. Sohii »erg

ja teknikko Toivo Sohlberg. — Sairas-, hautaus-

ja eläkerahastoja ei vielä ole, mutta niitä var-

ten on varattu 95,000 mk. Voitto-osinkoja jae-

taan niille ammattityömiehille, jotka ovat olleet

liikkeen palveluksessa vähintään 5 v. E. E. K.

Sohiman [-id-], Per August Ferdinand
(1824-74), ruots. sanomalehtimies; innostui jo

nuorena skandinavismin aatteeseen ja lähti

tansk.-saksalaisen sodan sytyttyä 1848 vapaa-
ehtoisena Tanskan armeiaan ; toimi sitten sanoma-
lehtimiehenä. v :sta 1857 „Aftonbladetin" päätoi-

mittajana ajaen skandinavismin ohessa vapaa-
mielisiä sisäisiä uudistuksia ja kannattaen m. m.
eduskuntalaitoksen muuttamista, kansanopistojen
perustamista y. m. Hänen poikansa Harald S.

(s. 1858) tuli 1890 ,,Aftonbladetin" päätoimitta-
jaksi. J. F.

Sohm [zöm], Rudolf (s. 1841). saks. oikeus-

oppinut, tuli 187U ylim. professoriksi Göttin-
geniin ja s. v. vakinaiseksi professoriksi Frei-

burgiin, mutta siirtyi 1872 Strassburgin ja 1887
Leipzigin yliopistoon. S. on liikkunut useilla

oikeustieteen aloilla julkaisten huomattavia teok-

sia oikeushistorian, roomalaisen oikeuden, kirkko-
oikeuden ja Saksan yksityisoikeuden alalta:

lisäksi hän on osoittanut laajoja jumaluusopilli-

sia tietoja. S :n teoksista mainittakoon: ..Der

Prozess der Lex S ai ie a" (1867); ,,Das Reeht
der Eheschliessung" (1875) ; ..Kirehengeschichte

im Grundriss'' (1888, suom.)
;

„Die Entstehung
des deutschen Städtewesens" (1890); ,,Kirchen-

recht" (1 :nen os. 1892) ;
,,Institutionen des

römischen Reehts" (1 :nen pain. 1883), josta sit-

temmin on ilmestynyt monta uutta painosta ja

m. m. suomennos. Suomennettu on myös hänen
esityksensä Saksan siviililaista. R. E.

Sohva (arab. soffah) on myöhäisimpiä tärkeim-
mistä huonekaluistamme, tuotu Eurooppaan
17:nnen vuosis. viime puoliskolla. Se on kotoisin

itämailta, missä se oli matoilla peitetty istuin-

ja makuuhuonekalu. S:n muodot ovat tyylisuun-

tien mukaan vaihdelleet. Itämaismallista s:aa

nimitetään divaaniksi t. ottomaaniksi.

Soidin, metsolla, teerellä, trapeilla, fasaaneilla,

kurpilla ynnä muutamilla muilla linnuilla etu-

päässä keväällä paritteluaikaan tavattavat omi-

tuiset häämenot. Koiraat koettavat silloin lau-

lullaan ja siihen liittyvillä erilaisilla ruumiin-

liikkeillä voittaa naaraiden suosion puolelleen.

E. M-ö.

Soidinsalo ks. S o i s a 1 o.

Soihdut, tiihtil.. ks. Aurinko.
Soijakakut ks. öljy kakut ja Väki-

r e h u t.

Soijakasvi (Glycine hispida), hernekukkaisiin

kuuluva, papukasveille lähisukuinen, 0,5-1 m kor-

kea, 1-vuotinen, karheasti ruskeakarvainen kierto-

kasvi, jolla on pitkäruotiset, 3-sormiset lehdet

ja pienet punertavansiniset kukat. S:n koti-

maa lienee Itä-Aasia ja sitä on siellä ikivan-

hoista ajoista suurin määrin viljelty erittäin

rasvarikkaiden (14'%) siemeniensä takia. Kii-

nassa ja Japanissa kuuluvat siemenet, jotka lu-

kuisilla eri laaduilla ovat eri väriset, jokapäi-

väiseen ruokaan. Rasvanpitoisuutensa takia käy-

tetään niitä Japanissa muserrettuina yleisesti

voin tapaan. Ruokaöljyä niisiä myös valmiste-

taan. Ruskea, siirappimainen soijakastike, jota

valmistetaan seosta 1-3 v:n ajan homesienten

avulla käyttämällä, on yleinen ruuanlisä koko

lämpimässä Aasiassa. Se on jo Euroopassakin

käytännössä. K- L.

Soijapapu ks. S o i j
a k a s v i.

Soikio ks. Ellipsi.
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Soikioharppi
voidaan piirtää

(SH )

1. ellipsografi, laite, jolla

eksentrisyydelleen mielivaltai-

sesti määrättyjä el-

lipsejä. Kuva esittää

tavallisimman s: n.

Levyn P keskipis-

teen kautta kulkee

kaksi toisiaan kohti-

suorasta leikkaavaa
kuurnaa, joissa kaksi
tankoon CD kiinni-

tettyä ohjauskappa-
letta A ja B voi va-

paasti liikkua edes

takaisin. C pisteessä

on ellipsiä piirtävä

kynä. Merkitään EAC kulmaa a :ksi ja otetaan
kuurnien keskitse kulkevat suorat koordinaatti-
akseleiksi (AE ordinaatta-akseliksi) . C pisteen

koordinaatteja merkitään #:ksi ja i/:ksi. Saa-

daan siis :
— = sinä ja -h?, - coso., sekä korotta-

malla neliöksi ja yhteenlaskemalla tt^
-

)

- "g™ = 1

(koska sina2 -)-cosr/. 2 = 1). Yhtälö esittää ellipsiä,

jonka akselit ovat AC ja BC. Näiden keskinäistä
suuruutta muuttamalla voidaan piirtää erilaisia

soikioita. (U. S :n.)

Soikkola, suom. seurakunta Inkerinmaalla Suo-
menlahden rannalla Soikkolan niemellä. S. kuu-
luu Länsi-Inkerin rovastikuntaan ja muodostaa
yhteisen kirkkoherrakunnan kauempana sisä-

maassa olevien Kattilan ja Novasolkan
seurakuntien kanssa. Ne olivat kaikki olemassa
jo Ruotsin vallan aikana. Kattila ja S. yhdis-
tettiin 1600-luvun lopulla, Novasolkka liitettiin

niihin 1834. Yhteinen pappila on lähellä Katti-
lan emäkirkkoa. Seurakunnat ovat pieniä. Väestö
asuu useassa kylässä sekaisin venäläisten, vatja-

laisten y. m. kanssa. Viime vuosikymmeninä on
näihin seurakuntiin siirtynyt myöskin virolaisia.

Suomalaisten asumia kyliä on Kattilassa 10,

S:ssa 11 ja Novasolkassa 17. Yhteinen väkiluku
(1916) 2,396 henkeä, joista suomalaisia 1.635.

muut siirtolaisia. Kirkot ovat myös pienet,

kukin vain 150 istumapaikalla varustettuja. Aika
ajoin ovat nämä vähätuloiset seurakunnat saa-

neet, olla papittakin. Papin valitsevat seurakunnat
yhteisesti, ja vaalin vahvistaa läänin kuvernööri.

P. T.

Soima 1. sai m a. eräänlainen iso. lastia kul-

jettava purjevene.

Soimen pureksiminen, eliiinl.. joka etupäässä
vaivaa hevosta, on aluksi leikittelyä, mutta
muuttuu lopulta pahaksi tavaksi, joka alentaa
hevosen arvoa ja haittaa joskus sen terveyttäkin.

Tapaa harjoittaessaan eläimet painavat etuham-
paansa tav. jotakin esinettä vastaan ja taivut-

tavat kaulansa, jonka lihakset pingoittuvat.
Tällöin virtaa ilmaa äkisti kurkunpäähän ja

ruokatorveen, josta syntyy omituinen ääni. Tämän
tehtyään hevonen irroittaa hampaansa ja jonkun
ajan kuluttua uusiintuu temppu uudelleen. Vika
on yleensä parantumaton. Leikkauksella on viime
aikoina päästy suotuisiin tuloksiin. Kp.

Soini (ruots. ennen K o njn g s aby). 1.

Kunta, Vaasan 1.. Kuortaneen kihlak.. Ala-

jäi veti- Soini n-1. elit i mäen nimismiesp. ; kirkolle

Inhan asemalta 44 km. Tuurin asemalta 4!» km.

Pinta-ala 567 km2
,
josta viljeltyä maata (1910)

2,846 ha (siinä luvussa luonnonniityt 1,051 ha).

Manttaalimäärä 13 41
/48> talonsavuja 173, torpan-

savuja 129 ja muita savuja 79 (1907). 3,835 as.

(1914); 578 ruokakuntaa, joista maanviljelys pää-
elinkeinona 361:llä (1901). 335 hevosta, 1,344 nau-
taa (1913). — Kansakouluja 4 (1915). Säästö-
pankki. Kunnanlääkäri yhteinen Alajärven ja

Lehtimäen kuntien kanssa. Haara-apteekki (Ala-

järven pääapteekin). -— 2. Seurakunta, kei-

sarillinen, Turun arkkihiippak., Lapuan rovastik.

;

perust. 1784 Lappajärveen kuuluvaksi rukous-
huonekunnaksi, tehtiin Alajärveen kuuluvaksi
kappeliksi sen. päät. 10 p:ltä lokak. 1859, mää-
rättiin erotettavaksi omaksi khrakunnaksi sen.

päät. 15 p:ltä helmik. 1895 (ensimäinen vakinai-
nen khra v:sta 1906). — Kirkko puusta, rak.

1793, korj. perinpohjin 1885. L. E-nen.
Soini, Vilho (s. 1854), kirjailija, yliopp.

1872, fil. kand. 1876, „Uuden Suomettaren" toi-

mittaja 1876-1903, taloudenhoitaja 1890-1903,
Kansallis-osakepankin johtokunnan jäsen v:sta
1904. S. julkaisi 1870- ja 1880-luvuilla joukon
pieniä novelleja ja näytelmiä, esim. ,,Kirjavia
kuvia pölkkyjen historiasta" (1877) ja ,,Kaarlo
Tiira" (1888).

Soininen, August Mikael (s. 1860), kas-

vatusopintutkija, yliopp. 1879, fil. lis. 1887, tuli

kasvatus- ja opetusopin dosentiksi 1891, Hel-
singin suom. yhteiskoulun johtajana 1891-97.

Hämeenlinnan piirin kansakoulujentarkastajana
1897-99. Heinolan seminaarin johtajana 1899-

1907, tuli kasvatusopin ylim. professoriksi 1907,
jossa toimessa on ollut kansakoulunopettajain
yliopistollisten jatkokurssien johtajana: edus-

kunnassa 1907, 1908, 1909, 1910; toiminut suoje-

luskasvatus-, oppivelvollisuus- sekä kansakoulu-
jen opetussuunnitelmakomiteain puheenjohta-
jana, Raittiuden ystäväin puheenjohtajana 1913-

15. S:n julkaisuista, joissa hän yleensä edus-

taa uudenaikaisia sielutieteellis-kasvatusopillisia

periaatteita, mainittakoon: ,,Om induktiv metod
i undervisningen" (1891), ..Yleinen kasvatus-
oppi" (3 :s pain. 1908), ..Opetusoppi" (I. 2:nen
pain. 1907, II, 2:nen pain. 1911), ..Maalaiskansa-

koulun uudistuksesta" (1916). Toimittanut useita

oppikirjoja kansakouluja varten sekä lukukirjoja
oppi- ja kansakouluja varten.

Soinninsävy ks. Sointi.
Soinnuttaa, mus., varustaa 1-ääninen sävelmä

siihen soveltuvalla sointusäestyksellä. — Soin-
nu t u s, sävellvksen harmoninen kokoonpano.

/. K.

Sointi, mus., on sävelen laulullinen tahi soitti-

mellinen erikoisväritys. S:n laatu johtuu n. s.

osa- 1. yläsävelistä. Nämä ovat eri soittimissa ja

ihmisäänissä yleensä kyllä aina samat, mutta
niiden suhteellinen vahvuus on erilainen. Siitä

johtuu sm sävy (terävyys, pehmeys j. n. e.) kus-

sakin tapauksessa. Yläsävelten voimasuhteet taas

riippuvat soittimen aineksista ja muodosta tahi

laulajan äänielimien rakenteesta ivrt. V 1 ä-

sä velet), vrt. Ääni. /. K.

Sointikuvio ks. C li 1 a d n i n sointiku-
v i o t.

Sointiväri ks. Sointi.
Sointu, mus.. on kolmen ta lii useamman säve-

len yhteensoimisesta syntyvä kokonaisvaikutus.
S; uja on kahta lajia: kolmi- ja neli-s:uja
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(ks. n.). Sitäpaitsi s:t ovat joko tasasointuisia 1.

,,konsonansseja" tahi riitasointuisia 1. ,,disso-

nansseja". Edellisiin kuuluvat enimmät kolmi-s :t,

jälkimäisiin kaikki neli-s :t. vrt. Harmonia.
/. A'.

Sointula ks. P o k j o i s-A m e r i i k k a, palsta

740.

Sointuoppi, mus., selittää sointujen laadun

sekä ne musiikilliset lait, joita noudattamalla

sävellyksen sointukulku muodostuu sujuvaksi ja

luontevaksi. /. A.

Soiree [suarc'] (ransk. < soir = ilta), iltama,

iltaseura.

Soiro ks. Puutavaralajit, sahatavara.

Soisalo (1. S o i d i n s a 1 o), Kallaveden, Suvas-

veden. Kermaj arven, Ruokoveden, Joutsenveden,

Haukiveden, Unnukkaveden ynnä näiden välisten

pienempien vesien, salmien ja koskien rajoittama

suuri, vesien pirstoma saari Savossa, pääosa

Kuopion, pienempi osa Mikkelin läänin alueella,

jakautuneena 4:n pitäjän kesken, nimittäin

Leppävirran, Heinäveden, Kangaslammin ja Kuo-
pion (tulevan Vehmersalmen osan) ;

pinta-ala

1,635 km2
. L. II-nen.

Soisalon-Soininen, Johan Marten Eliel
(1856-1905), prokuraattori, alkup. nimi Johns-
son, v:sta 1898 Äyräpään tuomiokunnan tuo-

marina. v:sta 1900 senaattorina (oikeusosastossa)

ja v:sta 1901 prokuraattorina. Aatelissäätyyn

korotettuna (1904) otti nimen S. -S. Joutui helmi-

kuussa 1905 valtiollisen murhan uhriksi.

Soissons [xuasö'], arrondissementin linnoitettu

pääkaupunki Pohjois-Ranskassa, Aisnen departe-

mentissa, kauniilla paikalla Aisne-joen vas. ran-

nalla (vastapäätä St.-Vaast'in ja St.-Medard'in

esikaupungit), Pohjois- ja Itäradan risteyksessä,

rautateitse 109 km Pariisista; 11,586 as. (1906;

vähemmän kuin 1901). — Muutamia roomal.-ajan

rakennusten jätteitä, useita huomattavia keski-

aikaisia rakennuksia: Notre-Damen tuomio-

kirkko (1100- ja 1200-luvuilta; torni Pariisin

Notre-Damen tornin jäljennös), ent. luostarin-

kirkko St.-Leger (1200-luvulta). St.-Jean-des-

Vignes nimisen luostarin rauniot. Aikoinaan
mahtavasta, hist. muistorikkaasta, jo 560 peruste-

tusta St.-M6dard'in luostarista (jonka apotti

esim. Bouvines'in taistelussa johti 150 vasallia

ja jossa esim. 1530 kävi 300,000 pyhiinvaeltajaa)

on jäljellä vain luostarinkirkon krypta. — Pari
seminaaria, lukio, kasvit, puutarha, piispanistuin.

Harjoitetaan maanviljelystä, rauta-, vaski-,

kone-, lasi- y. m. teollisuutta, viljakauppaa.

—

S., Caesarin Noviodunum, oli suessionien pääkau-
punki, sitten Augusta Xtiessionum (> Sues-

siona > S.) nimisenä Gallia Belgiean toinen pää-

kaupunki. Suuren sotilaallisen merkityksensä
vuoksi tärkeiden liikenneteiden risteyksessä S.

on näytellyt sangen tärkeätä osaa sekä sisälli-

sissä sodissa että taisteluissa ulkomaisia viholli-

sia vastaan, ollen monta kertaa piiritettynä,

valloitettuna ja hävitettynä. Moni Ranskan his-

toriassa muistettava kokous tai päätös liittyy

S:n nimeen. — Ranskaan hyökänneet liittolaiset

valloittivat S:n 1814 ja 1815, saksalaiset saivat

1870 sen haltuunsa kolmipäiväisen pommituksen
jälkeen, 1 p. syysk. 1914 sen niinikään miehit-

tivät von Kluckin johtamat saksalaiset, mutta
menettivät sen jälleen 12 p. sam. k. kiivaiden

taisteluiden jälkeen, joita käytiin itse kau-

pungissa. Saksalaisten rintama jäi kuitenkin kul-

kemaan niin läheltä S: ia, että he saattoivat pom-
mittaa kaupunkia. Tammik:ssa 1915 saksalaiset

tekivät tulisen, mutta onnistumattoman hyök-

käyksen S:ia suojelevaa ransk. rintamanosaa vas-

taan. E. E. K.
Soitanto, mus., musiikki. — Soitannolli-

nen, musiikillinen, esim. s:t lahjat: musiikin
esittämiseen tahi ymmärtämiseen tarvittava ky-

vykkäisyys. /. A'.

Soitantojuhlat 1. soittojuhlat, mus., tu-

livat säännölliseen käytäntöön Englannissa
18:nnen vuosis. ja Saksassa ja Yhdysvalloissa
19:nnen vuosis. alussa. Niissä esitetään suuria
kuoro- ja orkesteriteoksia, joiden suoritusta var-

ten yhdistetään eri paikkakuntien laulu- ja

soittokuntia (vrt. Laulujuhla). I. K.
Soitantokausi, mus., se osa vuodesta, jonka

ajalla kussakin kaupungissa (tahi maassa) toi-

meenpannaan lukuisiinmat, tärkeimmät ja sääu-

nöllisimmät musiikkitilaisuudet. /. K.
Soitinmusiikki ks. Instrumentaali-

musiikki.
Soitinnus, mus., ks. Instru ment at-

s i o n i.

Soittimet, mus., ovat välineitä, joiden avulla

aikaansaadaan joko säveliä tahi sävelten rytmiä
ja sointia värittäviä hälyjä. Laadultaan ja

soittotavaltaan s. jakautuvat kolmeen pääryh-
mään: 1 y ö m ä-, puhallus- ja kieli-s.
(ks. n.). Kussakin ryhmässä on kaksi alaryh-

mää (esim. puhallus-s:ssa puu- ja vaskipuhal-

timet). Mutta on sellaisiakin s:ia, joita on vai-

kea ryhmitellä, koska niissä tavataan eri ryh-

mien ominaisuuksia yhtyneinä. Niinpä esim.

piano on kielisoitin, jota soitetaan lyömällä sen

koskettimia. — Vanhimmat kaikista ovat arvat-

tavasti lyömä-s. Senjälkeen kehittyivät puu-

puhaltimet ja näppäämällä soitettavat kieli-s.

Viimeiseksi tulivat käytäntöön jousi-s. ; mutta
vieläkin myöhemmin kehittyivät vaskipuhaltimet

siihen teknilliseen kuntoon, että niitä voitiin

käyttää taidetarkoituksiin. /. A".

Soittojuhlat ks. Soitantojuhlat.
Soittokoneet, mus. 1. ks. Soittimet. —

2. Oikeastaan olisi tämä nimitys rajoitettava yk-

sinomaan sellaisiin soittoneuvoihin, joissa sävel-

kulku aikaansaadaan koneellisesti, niin

että niillä kykenee soittamaan ken tahansa, joka

vain saa koneiston käymään. Tämänlaisia s:ita

ovat: posetiivi, orkestrion, pianola, phonola, or-

ganola, kellosoitto y. m. /. A.

Soittokunta, mus., ryhmä soittajia, jotka kä-

sittelevät toisiaan täydentäviä soittimia ja toi-

meenpannen säännöllisiä yhteisharjoituksia ky-

kenevät huvi- t. taidetilaisuuksissa esittämään

yhteissoittoa vaativia sävellyksiä. Kokoonpanon
ja soittajien lukumäärän puolesta on s:ia san-

gen monenlaatuisia. ks. Orkesteri. Torvi-
soittokunta. I- A".

Soittoneuvot, mus., yhteisnimitys soittimille

ja soittokoneille (ks. n.). /. K.

Soittorasia 1. »peli to o s a" (ruots. spel-

dosa) , mus., kellontapainen, rasiaan suljettu

soittokoneisto. Koneistoja on useita lajeja, esim.

seuraavanlainen: pyörivään silinteriin on kiinni-

tetty metallineulasia, jotka koneen käydessä kos-

kettavat pieniä vasaroita ja panevat nämä määrä-

tahdissa lyömään viritettyjä pikku kelloja. /. K.
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Soja ks. S o i j a k a s v i.

Sokaljskij [-„'-], Petr Petrovits (1832-

87), ven. säveltäjä. Toimi Vähä-Venäjällä kou-

lunopettajana ja kokosi kansansävelmiä, joista

julkaisi erittelevän ja vertailevan tutkimuksen
Russkaja uarodnaja muzyka" (1888). Asettui

1860 Ollessaan sanomalehden toimittajaksi (v :eeu

1876) ja perusti sikäläisen filharmonisen seuran.

Sävelsi 3 oopperaa, lauluja y. m. /. K.

Sokeahiiri (Spdlax typhlus) on pieni, elämiin-

tavoiltaan maamyyrän kaltainen jyrsijä, jonka

silmät ovat surkastuneet, ihon peittämät ja so-

keat. Pää suuri ja typäkkä; korvat pienet; hän-
nätön. Pituus 20-22 cm. Elää Kaakkois-Euroo-
pan ja Länsi-Aasian aromailla. /'. II.

Sokeainkirjoitus, kirjoitus, jota sokeal kyke-
nevät sekä lukemaan että kirjoittamaan, on
sormin tunnettava kohokirjoitus, varsinaisessa

merkityksessä pistekirjoitus. Jo ennen varsinai-

sen sokeainopetuksen alkamista on ollut yksityi-

siä, lahjakkaita sokeita, jotka ovat käyttäneet
hyväkseen kirjoitu-taitoa. . Niiden samoinkuin
alussa sokeainkoulujenkin on täytynyt turvau-
tua näkeväin kirjoitukseen. Kirjainten muoto
opittiin tunnustelemalla sopivilla keinoilla sor-

min tunnettaviksi tehtyjä tai, Valentin Haiiyn
(ks. Sokeainkoulut) keksittyä 1780-luvulla

sokeille kohopainon, sen avulla paperille painet-

tuja kirjaimia. Kirjoitusvälineinä käytettiin lyijy-

kynää t. raudasta t. muusta kovasta aineesta teh-

tyä piirrintä ja hiilipaperia ynnä erilaisia tau-

luja tarkoituksenmukaisine kehyksineen ja vii-

voittimineen. Viivoitin ohjasi kättä kirjoittamaan
suoraan ja, milloin se oli varustettu pitkin sen
koko pituutta ulottuvalla suorakaiteen muotoisella
aukolla, myös kirjainten korkeuden määräämiseen.
Sittemmin varustettiin itse viivoitin rei'illä tai

sitä pitkin liikkuva erityinen kappale sopivilla lait-

teilla kirjainten muodostamisen helpoittamiseksi.
Näin voi sokea kirjoittaa silmin luettavaa kir-

joitusta. Sormin tunnettava kirjoitus aikaansaa-
tiin eri menettelytavoilla, niinkuin pistelemällä
kirjaimet terävällä pistimellä pinnoitettuun tai

piirtämällä kovalla piirt imellä pehmeää alusta
vasten asetettuun paperiin, jolloin kirjainten
ääriviivat tulivat nurjalle puolelle sormin tun-
nettaviksi. Kohokirjoituksen aikaansaamiseksi
on myös koetettu käyttää sakeaa, pian jähmetty-
vää mustetta tai muuta ainetta, mutta ne keinot
ovat osoittautuneet epäkäytännöllisiksi. Vasta
pistekirjoituksen keksiminen sai aikaan kään-
teen s:ssa. 19:nnen vuosis. alussa huomasi ransk.
Josef Julius Barbier, että kohopiste on
sormin helpommin tunnettavissa kuin kohoviiva
ja että siis pisteistä muodostettu kirjain on so-

kean helpompi lukea kuin viivoista muodostettu
kirjain. Barbier sommitteli kuuden kahdessa ri-

vissä olevan pisteen avulla foneettiset 1. äänteol-

b ien f ait (= fc)

liset aakkoset ( l V:sta 1821 ruvet-

tiin Barbier'n järjestelmää käyttämään Pariisin

sokeainkoulussa. Mainitun koulun oppilas ja

v:sta 1828 opettaja Louis P> r a i 1 1 e. esitet-

tyään u>eita nerokkaita parannuksia Barhier'n
järjestelmään, laati tykkänään uuden pistekirjoi-

tuksen, joka tarkoituksenmukaisuutensa tähden,

ja koska se hyvin soveltuu eri kieliin, on tullut

yleensä käytäntöön. Braille otti Barbier'n kek-
sinnöstä vain aatteen käyttää s:een pisteitä;

muutoin hänen järjestelmänsä on toinen. Hän
muodosti ortografiset eli kirjainaakkoset. Alem-
pana olevissa taulukoissa, jotka esittävät Brail-

len järjestelmän mukaisen ransk. kirjaimiston,
merkitsevät lihavat pisteet kirjaimia. Muut pis-

teet ovat merkityt vain kuhunkin kirjaimeen
kuuluvien pisteiden aseman havainnolliseksi teke-
mistä varten. Suom. aakkosiin kuulumattomat
kirjaimet ovat asetetut sulkujen sisään.

B D

H

Lisäämällä edelläolevan rivin kirjainmerkkei-
hin yksi piste vasemmalle alas saadaan

K L, MX O V f Q\ R S T

Liittämällä ensi rivin merkkeihin kaksi pis-

tettä, toinen vasemmalle ja toinen oikealle alas,

saadaan

u V X Y

E A E

s
Lisäämällä ensi rivin merkkeihin yksi piste oi-

kealle alas saadaan

Ö IIA

Järjestelmän ulkopuolella ovat apumerkit:

I \ (/E)Ä fö

tn (ce)ö w

Xumero-
merkki

Ensi rivin merkit asetettuina yhtä astetta

alemmas muodostavat välimerkit

:

Kun ensi rivin merkkien eteen pannaan nu-

meromerkki, ovat ne luettavat numeroiksi:123456789
Laskemalla ensi rivin merkit yhtä riviä alemmas

numeromerkin jäljessä saadaan vastaavat ordi-

naalit.

Matemaattisina merkkeinä käytetään:

+ X ( )

Kopffisiontti Eksponentti V >



1561 Sokeain kodit— Sokeainkoulut 1562

Niinkuin edelläolevasta selviää, ei Braillen

pistekirjoitusjärjestelmässä ole eri merkkejä
isoja ja pieniä kirjaimia varten. Pisteiden avulla

kirjoitetaan myös nuotit. Pistekirjoitus kirjoi-

tetaan oikealta vasemmalle ja kunkin kirjaimen
eri pisteet päinvastaisessa järjestyksessä kuin
ne luetaan, jotta toiselle puolelle muodostuva
kohokirjoitus voitaisiin lukea vasemmalta oi-

kealle. Kirjoittamista varten on käytännössä eri-

laisia tauluja, joille kaikille on yhteistä uurteilla

tai pistesyvennyksillä varustettu pohja ja kir-

jaimia muodostavien pisteiden aseman määrää-
mistä varten suorakaiteen muotoisilla rei'illä va-

rustettu, saranoilla kääntyvä kansi tai kehyksen
sivuja pitkin siirreltävä viivoitin. Kirjoituspaperi
asetetaan kannen tai kehyksen ja pohjan väliin

ja pisteet painetaan siihen rautapistimellä (ky-

nällä). — Sokeille sopivimmaksi osoittautunut
pistekirjoitus, jonka painokirjaimet ovat saman-
laiset kuin kirjoituskirjaimetkin, on poistanut
sokeille aiotuista painotuotteistakin viivakirjoi-

tuksen. Paitsi tavallisia näkeväin kirjaimia,

joista enimmin käytetyltä ovat olleet latinalaiset

painokirjaimet, on ollut käytännössä myös usean-
laisia muovailtuja viivakirjoitusjärjestelmiä.

Niistä oli aikanaan laajimmalle levinnyt engl.

William Moonin keksimä ja hänen nimellään
tunnettu järjestelmä, jonka perusteena ovat roo-

malaiset aakkoset (esim. A(A), 3(D), ^(K) ja

jonka mukaan painettuja kirjoja on Suomenkin
sokeainkouluissa aikaisemmin käytetty. Ensimäi-
sen varsinaisen sokeain kirjapainon perusti

meillä 1890 Helsingin sokeainkoulun opettajatar
ja entinen oppilas Ina H o f f r 6 n, joka on piste-

kirjaimilla, käyttäen latomukseen irtonaisia tyyp-
pejä, painanut ja ilmaiseksikin jaellut suuren
joukon kirjoja sokeille. V. 1912 alkoi toimensa
Helsingin sokeainkoulun valtion varoilla perus-

tettu stereotyyppikirjapaino. Painettava stereo-

typeerataan koneella sinkki- tai läkkipeltilevyille

ja painetaan niistä erityisen painokoneen avulla
paperille. Sokeainkirjojen painaminen tulee kal-

liiksi, koska kohokirjoitus vaatii paljon alaa,

joskin pistepaino on tilaasäästävämpää kuin viiva-

paino, sitä kun voidaan painaa paperin kummal-
lekin puolelle ja toisen puolen paino toisen puo-
len painon rivien tai pisteidenkin väliin. V. 1890
perustettu yhdistys ,,Kirjoja sokeille" on vähi-

tellen käsin kirjoituttamalla hankkinut laajah-

kon sokeain lainakirjaston, jota vuosittain lisä-

tään uusilla kirjoilla. K. S:lä.

Sokeainkodit ovat erilaatuisia turvapaikkoja
koulunkäyneille sokeille. Ne ovat joko hoitoloita

(asyleja) osittain tai kokonaan työhönkykene-
mättömille. sairaille tai vanhoille sokeille, taikka
koteja, joissa yksinäiset, kodittomat sokeat voi-

vat saada asunnon ja täydellisen tai osittaisen

ylläpidon ynnä tilaisuuden harjoittaa oppimiaan
käsitöitä. Myöskin on olemassa työhuoneita,
joissa sokeat käsityöläiset saavat käydä päivisin
työskentelemässä. jos ei kotona ole siihen tilai-

suutta. Kunkin kodin järjestelystä riippuu, saa-

vatko asukkaat joitakin mainituista eduista il-

maiseksi vai suorittavatko he niistä korvausta.
Ensimäinen ..naistenkoti" perustettiin Kielissä

(1883) ja ensimäinen ..miestenkoti" Steglitzissä

Berliinissä (1892). Yhdistys ..Sokeain Ystävät"
avasi 1892 Helsingissä, omistamassaan talossa

Eläintarhan 7 :ssä ,,sokeainkodin" sokeita naisia
varten. Asunnon ja ylläpidon saavat kodin asuk-
kaat ilmaiseksi yhdistyksen kustannuksella. Työn-
teolla ansaitsemansa rahat he saavat pitää itse,

ollen velvolliset itse hankkimaan vaatteensa.

E. S:lä.

Sokeainkoulut, oppilaitokset sokeain kasvat-
tamista ja opettamista varten. Aikojen kuluessa
on ollut yksityisiä, lahjakkaita sokeita, jotka
ovat tulleet eri aloilla huomatuiksi. Mutta so-

keain opettamista yleensä ei pidetty muinoin tar-

peellisena eikä mahdollisenakaan. Vasta 18:nnen
vuosis. lopulla tapahtuu käänne. V. 1784 pe-
rusti maailman ensimäisen sokeainkoulun Parii-
siin Valentin Haiiy, joka osoitti, että tar-

koituksenmukaisia menettelytapoja käyttämällä
sokeita hyvin voidaan opettaa ja kehittää. Sen-
jälkeen syntyi kouluja Euroopan eri maissa, Ber-
liinissä (1806) ja Pietarissa (1807) Haiiy'n aloit-

teesta. Pietariin oli Aleksanteri I hänet nimen-
omaan kutsunut. Suomessa nosti kysymyksen so-

keainkoulun perustamisesta Uno Cygnaeus, ja ruot-

sink. koulu avattiin Helsingissä 1 p. lokak.
1865 Mathilda Linsenin johdolla. Maamme
toinen, suomenk. sokeainkoulu lasten opettamista
varten alkoi toimintansa Kuopiossa lp. maa-
lisk. 1871. Keis. asetuksella 30 p:ltä kesäk. 1892,
jota eräissä kohdin on muutettu 29 p. maalisk.
1904 julkaistulla asetuksella, järjestettiin nämä
koulut, samalla kuin kuuromykkäinkoulutkin, lo-

pullisesti. Viimemainitulla asetuksella on Helsin-
ginkin koulu muutettu suomenkieliseksi, mutta
siinä on väliaikainen ruotsink. osasto. Kouluissa on
yksiluokkainen valmistava osasto, kaksiluokkai-
nen kouluosasto ja kaksiluokkainen työosasto.
Kunkin luokan kurssi on kaksivuotinen. Oppilaita
otetaan kumpaankin kouluun joka toinen vuosi
korkeintaan 15, valmistavaan luokkaan 8 v:n,
mutta ei yli 11 v:n ikäisiä ja kouluosastolle 10 v.

täyttäneitä, mutta ei yli 14 v:n ikäisiä. Oppi-
laat asuvat koulun asuntolassa. Opetus on va-

paa, mutta asunnosta, ravinnosta ja hoidosta
suoritetaan 250 mk. v:ssa ja lisäksi 50 mk. v :ssa,

jos oppilaita ei kotoa käsin pidetä vaatteissa.

Aistivialliskoulujen tarkastaja voi opettajakun-
nan esityksestä myöntää alennusta jopa vapau-
tuksenkin maksuista. Kouluiän sivuuttaneita so-

keita varten on ,,Sokeain ystäväin" yhdistyksen
ylläpitämä työkoulu Helsingissä v:sta 1894 ja

Kuopion ,,Sokeain ystäväin" yhdistyksen ha ala-

osaston ylläpitämä samanlainen koulu Kuopiossa
v:sta 1896. Ammattiopetuksen ohessa opetetaan
niissäkin välttämättömimpiä kouluaineita, niin-

kuin lukemista, kirjoitusta ja laskentoa. Niissä
oppiaineissa, joissa sokean täytyy tarpeellisten

havaintojen tekemiseksi turvautua silmien ase-

nneta tuntoaistin, etenkin sormien, apuun, muodos-
tuu opetus sokeainkoulussa niin hyvin opetusme-
nettelyyn kuin opetusvälikappaleisiin nähden toi-

senlaiseksi kuin näkevien koulussa. Sellaisia oppi-

aineita ovat lukeminen, kirjoittaminen, taululas-

kento, maantieto, luonnontieto. Käytetään koho-
kirjaimia ja -numeroita, kohokarttoja, käsin koe-

teltavia havaintovälineitä. — Eri opetusasteet,

jotka meidän B:ssamme lapsia varten ovat vielä

toistaiseksi samassa laitoksessa toistensa rinnalla,

ovat useassa paikassa ulkomailla erotetut eri kou
luiksi: esikouluksi, varsinaiseksi kouluksi ja työ-

kouluksi. — 31 p. taniinik. 1901 oli maassamme
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sokeita 900 miespuolta ja 1,397 naispuolta 1. yk-

teensä ±'J (.>s. Niistä oli 0-9 vuotiaita 3G ja 10-19

v:n ikäisiä' 14:5. 100,000 asukasta kohti oli 87 so-

keaa. Vastaava luku oli Ruotsissa samaan ai-

kaan 83, Norjassa 86 ja Tanskassa 53. — 19 :n-

nen vuosis. kuluessa on sokeain opetusasia suu-

rin askelin edistynyt. Kuluvan vuosisadan al-

kaessa oli erilaisia sokeainlaitoksia Afrikassa 1,

Aasiassa 9, Ameriikassa 58, Austraaliassa 8 ja

Euroopassa 409. Euroopan eri maista on ensi si-

jalla [so-Britannia, jossa oli 137 laitosta. Sen-

jaikeen seuraavat Saksa (82), Venäjä (37), Ranska
(28), [tavalta-Unkari (28) j. n. e. A'. S:lä.

Sokea pilkku, jota myös ensimäisen kuvaili-

jansa (1665) mukaan sanotaan Mariotten (ks. t.)

s :ksi p:ksi. on se kohta näköpiirissä, mikä vas-

taa näköhermonpäätä (papilla nervioptici). Tämä
valoa tajuamaton osa silmänpohjaa on P/jmmm
läpimittainen ja on näköpiirissä niin suuri, ettii

se 2 m :n päässä peittää ihmisen pään kokoisen

alan. Helposti voi s:n p:n havaita, jos esim.

vasenta silmää ummessa pitäen, oikealla tarkas-

taa valkoiselle paperille tehtyä, pientä tähystys-

pistettä t. ristiä 25 cnnn päästä, silloin ei näe
samalle paperille n. 7 cm:n päähän, suoraan oi-

kealle edellisestä piirrettyä, n. 1 1
/ 2 cm:n läpi-

mittaista mustaa pyöreätä pilkkua ellei paperia

loitonna tahi lähennä. S. p. laajenee muutamissa
silmätaudeissa. A. W:ra.
Sokeri (sanskr. sarkani, arab. sakkar; kreik.

sakkhar t. sakkharon = bamburuovon nivelistä va-

luva mehu; kesk. lat. saccharum), yleinen nimi-

tys määrätylle ryhmälle hiilihydraatteja (ks. t.).

Kemiallisesti katsoen s.-lajit ovat moniarvoisten

alkoholien monoaldehydejä tai ketoneja tahi viime-

mainittujen anhydrisoitumistuloksia. S :ksi nimi-

tetään välistä muitakin makealta maistuvia

aineita (ks. Lyijysokeri). S. -lajien yleinen

kaava on CnII 2n On. Kokoomukseen ja ominai-
suuksiin nähden jaetaan s.-lajit kolmeen ryh-

mään: monosakkaridit (yksinkertaiset s.-lajit).

disakkaridit ja polysakkaridit. Monosakkaridit
jaetaan molekylien hiiliatomien luvun mukaan
eri ryhmiin. Triooseja ovat glyseri inistä johtuva

glyseroosi ja dioksiasetoni. Tetrooseista mainit-

takoon erytroosi. Tärkeimmät pentooseista ovat

arabinoosi. ksyloosi. riboosi ja rhamnoosi (vrt.

Pentoosi). Suurin osa yksinkertaisia s. -lajeja

kuuluu lieksoosien ryhmään, jonka yleisenä kaa-

vana on C6H 12 6 . Näitä on m. m. rypälesokeri,

mannoosi, galaktoosi, jotka ovat n. s. aldooseja 1.

monoaldehydejä sekä hedelmäsokeri, sorboosi ja

akroosi, jotka ovat ketooseja. Kukin heksoosi voi

esiintyä :i:ssa isomerisessa muodossa, optillisesti

oikealle kiertävänä, vasemmalle kiertävänä tai in-

aktiivisena (rasemisena). Ainoastaan pentoosit ja

heksoosit ovat luonnontuotteita, muut ovat kem.
synteesin tuotteita, Kiliani-Fischerin menetelmän
mukaan valmistettuja. Sellaisia ovat m. m. ne,

joiden molekylissä on enempi kuin ti hiiliatomia,

esim. heptoosit, oktoosit ja nonoosit. Disakkari-

dit ovat muodostuneet siten, että kahdesta hek-

soosimolekylistä poistuu molekyli vettä. Happo-
jen tai kemiallisten fermenttien vaikutuksesta ne

hajaantuvat hydrolyyttisesti muodostaen heksoo-

seja. Disakkaridien yleinen kaava on Ci 2TT220n.
Tärkeimmäl niistä ovat tavallinen s. 1. ruoko-

sokeri 1. sakkaroosi, maitosokeri (ks. t.) ja mallas-

sokeri (ks. Maltoosi). Raffinoosi 1. melitoosi.

joka esiintyy valkojuurikasmelassissa, on trisak-

karidi. Polysakkaridit ovat muodostuneet mono-
sakka r id imoleky lei st ä anhydrisoitumalla. Niitä

ovat m. m. tärkkelys, dekstriini. y. m., jotka oi-

keastaan eivät enää kuulu tavallisiin s. -lajeihin.

— S.-lajit ovat värittömiä, joko kiteytyviä tai

siirappimaisia, veteen helposti, alkoholiin vai-

keasti liukenevia, makeita aineita. Niiden vesi-

liuokset ovat optillisesti aktiivisia (vrt. Polar i-

s a t s i o n i). Tätä ominaisuutta käytetään sokeri-

määräyksiä tehdessä (ks. S a k k a r i m e t r i a).

S.-lajit voidaan pelkistää alkoholeiksi. Niillä

on useimmilla pelkistävä vaikutus (ks. F e h-

ling ja Sakkarimetria). Hapetettaessa

ne muuttuvat hapoiksi. Yhtyvät syaanivetyyn.

syaa n ihydrii noiksi, muodostavat fenylihydratsii-

nin kera hydratsoneja ja osatsoneja, joita tut-

kittaessa käytetään karakterisoimaan eri s. -lajeja.

Emäksien kera disakkaridit muodostavat n. s.

sakkaraatteja. Tavallinen s., ruoko-s. 1. putki-s..

C]2H 22 <) n . esiintyy, kuten muutkin sokerilajit,

yleisesti kasvien solunesteessä. Suurissa määrin
on sitä s.-ruovossa (Saccharum offIrinani m i.

s. -hirssissä (Andropogon saccharatum ) ja s. vaah-

terassa (Acer saccharinum) sekä s.- (valko-) juurik-

kaassa //>'</'/ vulgaris), ynnä muutamissa pal-

muissa.

Uusimpien tutkimusten mukaan ruoko-s. muo-
dostuu lehtien peruskudoksessa, jossa ensin syn-

tyy rypäle- ja hedelmäsokeria. Nämä yhtyvät ent-

symien vaikutuksesta ruoko-s :ksi. Useiden pui-

den nesteet ovat s :n-pitoisia. esim. koivunmah-
lassa on s:ia, samoin on sitä useiden kukkien me-

siäisissä ja monissa hedelmissä.

Ruoko-s :n liukenevaisuutta veteen eri lämpö-

tiloissa osoittaa seuraava taulu :

A o
<! o

Sokeria

100

osaa

vettä
kohti n

<
w
o

Sokeria

100

osua

kohti

35,8» 64.10 179 50 27,75 72,25 260
1 35,69 64.3i 180 60 25.82 74.18 287

10 34,42 65,68 190 70 23.4* 76,22 320

20 32.9i 67,09 204 80 21.64 78,86 362

30 31.30 68,-o 219 90 19.39 80,61 415

40 29,68 70.42 238 100 17.03 82.97 4X7

Ruoko-s. muodostaa hitaasti kiteytyessään suu-

ria prismanmuotoisia kiteitä, jotka tav. värjä-

tään poltetulla s :11a (kandi-s.). Ruoko-s. sulaa

100° :ssa ja muuttuu kovemmin kuumennettaessa
ruskeaksi massaksi, karamelliksi. Se on op-

tillisesti oikealle vääntävä. Fehlingin liuosta -e

ei pelkistä ennenkuin se invertoidaan esim. ha-

poilla, jolloin muodostuu invertti-s:ia (= rypäle-

s:ia -4- hedelmä-s :iai. Se ei myöskään joudu al-

koholikäymiseen ennen hajaantumistaan rypiile-

s:ksi ja hedelmä -s :ksi. Hiivasienien invertiini

saa hajaantumisen aikaan ja silloin vasta voi s.-

liuos käydä muodostaen alkoholia ja hiilihappoa.

Se liukenee helposti veteen erittäinkin lämmitet-

täessä. Om.-p. on n. 1.58. Muodostaa teknillisesti

tärkeitä sakkaraatteja kalkin, baryylin ja stron-

tiaanin kanssa. Typpihappo hapettaa sen sokeri-,

viini- ja oksaalihapoksi. Tavallinen kaupassa
oleva s. sisältää 99,s-99,8<% s:ia, loput vettä" ja

mineraaliaineita. S:n ravintoarvo on erittäin

suuri. S:n valmistuksesta ja historiasta ks. So-
keriteollisuus. S. S.
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Sokeriliappo, orgaaninen oksyhappo, jota muo-
dostuu sokeria y. m. hiilihydraatteja hapetettaessa.

Eräs s:n isomeerinen happo on 1 i m a h a p p o,

jota saadaan m. m. maitosokerista. S. 8.

Sokeriherne ks. Herne.
Sokerihirssi, ..kiinal. sokeriruoko". Andropo-

gon saccharat:im-hi]ista, (t. muunnoksesta) käy-

tetty nimitys, ks. Andropogon ja Sokeri-
teollisuus.

Sokerijuuri 1. s o k u r i j u u r i ks. Sorsan-
putki; myös = sokerijuurikas (ks. Juuri-
kas).
Sokerijuurikas ks. Juurikas.
Sokerikalkki ks. Sokeriteollisuus.
Sokerikoe, koe, jonka tarkoituksena on tutkia

jonkin nesteen, varsinkin virtsan, sokerinpitoi-

suutta, sokeritautia epäiltäessä. S. toimitetaan

kiehuttamalla tutkittavaa nestettä emäksisen
salpietarihappoisen vismutin kera tahi myöskin
rikkihappoisen vasken kera emäksisessä liuok-

sessa. Jos nesteessä on sokeria, niin syntyy
edellisessä tapauksessa ruskeasta värivivahduk-
sesta aina mustaan sakkaan saakka vievä muutos
nesteessä; rikkiliappoista vaskea käytettäessä

aikaansaa vähäinenkin sokerimäärä sinertävän

nestesekoituksen muuttumisen kellertäväksi, suu-

remmat sokerimäärät taas aiheuttavat sakean kel-

taisen sakan muodostumisen. Kvantitatiivisesti

määrätään sokeri polarisatsionikojeella.

Sokerikonventsioni, sokerisopimus, ks. S o-

k e r i v e r o.

Sokerilevä (Laminaria saccharina) ks. L a m i-

n a r i a.

Sokeripalmu ks. Arenga saccharifera.
Sokeriruoko (Saccharum officinaram), järvi-

ruokoamme muistuttava, 3-4, jopa 6 m korkea,

monivuotinen heinä-

kasvi, jolla on niveli-

käs, 4-6 cm paksu, ime-

län ytimen täyttämä,
nuorena «fhuelti vaha-
peitteinen, vanhempana
vihreä, tyvi puolelta pu-

nainen, keltainen t.

muun värinen varsi.

Lehdet ovat tasasoukat,

5-7 cm leveät, yli 1 m :n

pituiset, kaksipuolisesti

asettuneet, varren tyvi-

osista vanhempina va-

risevat. Kukinto suuri,

tiheä, hohtavan valkoi-

nen röyhy varren lat-

vassa. Kukkia muodos-
tuu harvoin, vielä har-

jota nykyisin monina
muotoina ja suurissa määrin viljellään kaikkialla
tropiikeissa sokerin valmistusta varten, on to-

dennäköisesti kotoisin Itä-Intiasta, missä sitä jo

ammoin viljeltiin ravintokasvina. Kiinalaiset

oppivat s:n tuntemaan noin v. 300 j. Kr. Ara-
bialaiset alkoivat s:n viljelemisen Espanjassa,
Sisiliassa ja muuallakin Etelä-Euroopassa, missä
sen viljelys kuitenkin Ameriikan löydön jälkeen

kokonaan taukosi. S. istutetaan kalkista rik-

kaaseen maahan varren latvaosan kappaleista,

jotka juurtuvat ja ovat 9-12 kuukauden kulut-

tua, ennen röyhyn puhkeamista, valmiita korjat-

taviksi. Sokerinpitoiset varren tyviosat viedään

(S. H.) Sokeriruoko.

vemmin hedelmiä. S.,

paloiteltuina tehtaisiin, latvaosia käytetään pis-

tokkaiksi, vrt. Sokeri ja Sokeriteolli-
suus. E. L.

Sokeritauti (diabetes mellitus), aineenvaihdos-
tauti, jossa hiilihydraattien, sokerin ja tärk-

kelysaineiden, aineenvaihto on sairaloisesti muut-
tunut niin, että virtsassa, jossa terveissä oloissa

ei ole sokeria, esiintyy vähäisempi tai suurempi
määrä sokeria (glylcosaria). Häiriintynyt aineen-
vaihto vähitellen kuihduttaa ja laihduttaa ruu-

mista johtaen lopulta kuolemaan, ellei tautia

järkiperäisesti hoideta. S:ssa lisääntyy virtsan-

eritys suuresti, joten potilas menettää tavallista

enemmän vettä, mikä puolestaan synnyttää kiu-

sallisen janon ja kuivuudentunteen suussa; myös-
kin kiusaa sokeritautista kutka ihossa, varsinkin
säärissä. Niinikään häiriintyneestä munanval-
kuaisaineen palamisesta syntyy sokeritautisen
veressä ja virtsassa myöskin asetonia (aseto-

nemia, asetonuria). Hoito perustuu etupäässä
ruuan järjestelyyn niin, että ruumiin häiriin-

tynyt aineenvaihto kykenisi korjaantumaan.
Sokerin- ja tärkkelyksenpitoista ravintoa on
vältettävä, seikka, mikä kohtaa suuria vaikeuksia,
kun ei siis leipääkään voi käyttää mielin mää-
rin. Tauti vaatii välttämättömästi lääkärinhoitoa,

vrt. Diabetes. M. O-B.
Sokeriteollisuus, sakkaroosin s. o. tavallisen

ruokosokerin t. valkojuurikassokerin eristämi-

nen ja puhdistaminen. Kasvikunnan sokeri-

lajeista ovat rypäle- ja hedelmäsokeri eniten le-

vinneitä ja tavallisimpia. Näitä eristetään ja ja-

lostetaan tehdasmaisesti verraten vähän, sillä ne
ovat liian helposti liukenevia ja vaikeasti kitey-

tyviä. S:n päätuotantoesineenä on tavallinen

sokeri, jota pääasiallisesti saadaan joko sokeri -

ruovosta tai sokerijuurikkaasta. Pieniä määriä
ruokosokeria valmistetaan sokeriliirssistä, koo-

kos- y. m. palmujen ja sokerivaahteran mehusta.
Tehdasmaisesti valmistetaan vielä mallas- ja

maitosokeria. Sokeriruovonviljelyksen ja s:n
kotimaana pidetään Itä-Intiaa (ks. Sokeri-
ruoko). Vanhalla ajalla mainitaan kreikka-

laisten ja roomalaisten tuottaneen sieltä rakeista

suolantapaista makeata ainetta (kreik. sakklia-

ron), jota käytettiin alussa vain lääkkeenä. Itä-

Intiasta sokeriruovonviljelys levisi ensin Kii-

naan sitten Persiaan, jossa sokeria alettiin en-

sin puhdistaa. Siellä se oli samoinkuin Egyptis-

säkin jo n. tuhat vuotta sitten yleisenä nautinto-

aineena. Arabialaisen maailmanvallan aikana
sokerinkäytäntö levisi Pohjois-Afrikkaan ja Etelii-

Eurooppaan. Espanjassa oli sokerinviljelys näi-

hin aikoihin hyvin kukoistava, ja vieläkin on
siitä jätteitä säilynyt. Keskiajalla oli Venetsia

sokerikaupan keskuksena. Ameriikan löydön jäl-

keen vietiin sokeriruoko Länsi-Tntian saarille,

jossa se menestyi mainiosti. Täällä anasti Eng-
lanti vähitellen sokerikaupan itselleen ja s. pai-

sui suureksi erittäinkin neekeriorjien halvan

työvoiman nojalla. Euroopan maissa oli sokeri

alussa kallis ylellisyys- ja lääketavara, kunnes se

18:nnella vuosis. tuli teen ja kahvin käytön ene-

tessä tavalliseksi ravintoaineeksi.

V. 1747 tehtiin s :ssa mullistava keksintö. Sil-

loin havaitsi berliiniläinen apteekkari ja kemisti

Andreas Sigismund Marggraf (ks. t.). että tavalli-

sessa valkojuurikkaassa oli samanlaista sokeria

kuin sokeriruovossa. Keksinnön sovellutti käytän-



1567 Sokeriteollisuus 15118

töön hänen oppilaansa Achard, joka perusti ensi-

mäisen sokeritehtaan 1799 Sleesiaan. Tuloksetoli-

\,M. puutteellisten menetelmien vuoksi pienet. Rans-

kaan ja Saksaan perustettiin useita tehtaita, jotka

menestyivät varsinkin Napoleonin mannermaan-
sulun aikana. Vasta sitten kuin uusia menetel-

miä, kalkin ja luuhiilen käyttämistä) alettiin so-

velluttaa sokerinvalmistukseen, elpyi s., etenkin

Ranskassa, jossa 1830 oli .30 tehdasta. N. 30 v.

sitten Saksa otti juurikas-s :ssa johdon käsiinsä

ollen nyt juurikassokeria eniten tuottava maa.

[juurikkaan onnistuneen jalostamisen kautta

(vrt. Juurikas) on juurikassokerin valmis-

tus nyt yhtä tärkeä kuin ruokosokerin. Sak-

sassa oli 1912 342 raakasokeritehdasta, 31 raffi-

noimistehdasta ja ti tehdasta, joissa vain erotet-

tiin melassista sokeria. Tehtaat ovat suurimmaksi
osaksi osakeyhtiöiden, joiden omistajina on enim-

mäkseen pienviljelijöitä. Ranskassa oli sokeri-

tehtaita sam. v. 213 ja 98 mehuasemaa, joista kal-

killa käsitelty mehu johdetaan peninkulmia pit-

kiä johtoja myöten keskustehtaisiin. V. 1910 oli

Venäjällä 274 sokeritehdasta, joista 47 oli raffi-

uoimista varten. — Vuosisadan vaihteessa tavat-

tomasti lisääntyvän sokerintuotannon ja siitä

johtuvan tuhoisan kilpailun takia useat asian-

omaisista valtioista 1902 tekivät keskenään
I ! i • \ s s e 1 i n s o k e r i k o n v e n t s i o n i n,

joka uudistettiin 1908 ja 1912. Viimem. v. Eng-
lanti, joka suurena sokerinkuluttajana tahtoi

vapaasti saada ostaa (vientipalkkioiden vaikutuk-

sesta) huokeata ven. sokeria, ilmoittamalla

seur. v:n elokuusta eroavansa konventsionista

(jonka olisi pitänyt kestää v:een 1918), pani

alulle konventsionin purkaantumisen.
R u o k o s o k e r i t e o 1 1 i s u u s. Sokeriruokoa

(ks. t.i viljellään nykyisin useina vii jelysmuun-

noksina ruokosokerin valmistamista varten etu-

päässä tropiikeissa; viljelyksen määrästä eri seu-

duissa antaa käsityksen alempana oleva ruoko-

sokerintuotantotaulukko. Sokeri plantaaseilta kor-

jataan sato n. 16-18-kuukautisen kasvuajan jäl-

keen vähää ennen kukkimista siten, että sokeri-

ruovot katkaistaan tyvestä poikki ja arvoton

latva erotetaan. Ruovot pilkotaan lyhyiksi

paloiksi ja kuljetetaan käsi- tai tuulenvoimalla

käyviin sokerimyllyihin tai suurissa tehtaissa

sokeripuristimiin, missä valssit ruhjovat ne rikki

ja pusertavat niistä mehun. Ruovossa on n. 90%
mehua, josta 14-20 % on sokeria. Mehusta pois-

t rt aa n munanvalkuaisaineet lisäämällä kalkkia

ii. 0,2-0,5 %) ja kiehuttamalla, joko avonaisissa

kattiloissa tai erikoisissa koneissa, separaatto-

reissa. Mehun pinnalle kerääntynyt vaahto kuo-
ritaan pois. ja mehua haihdutetaan, joko avonai-

sissa tai tyhjöpannuissa ja annetaan sen sitten

kiteytyä. Kiteistä poistuu siirappi valumalla tai

se poistetaan sentrifugin avulla ja käytetään
ruokasiirappina tai rommin ja ärräkin valmis-

tukseen. Nykyään on yhä enemmän alettu käyt-

tää uudenaikaisia menetelmiä ja koneita, saman-
laisia, joita juurikassokeriteollisuudessakin. Näin
saatu sokeri joko osittain puhdistetaan tai lähe-

tetään >.
: ikeis>li tai tynnyreissä Eurooppaan puh-

distettavaksi. Puserretul ruoy/mjätteet, bagasse,

sisältävä! vielä sokeria n. 15-30% koko sokeri-

määrästä, joka välistä erotetaan niistä diffusioni-

menetelmän avulla. Bagassea käytetään myös
polttoaineena. Pääkauppapaikkoja ovat m. m.

Havanna. Bahia ja New York. Tili-v:n 1911-12

tuotantoa osoittaa seuraava taulu:

Hfi-Intia 2,428.700 tonnia
Kuba 1,896,000

Jaava (Alankomaiden) 1.460,6(j0 „

Yhdysvallat ja Portorico 635,600
Etelä-Ameriikka 537.00O

Hawaii 531,500
Keski-Ameriikka ja Länsi-Intia (paitsi Kubaa) 393,500 „

Afrikka (Mauritius, Egypti) :;i;uoo

Muu Ktelil-Aasia 305,400
Austraalia 268,400
Espanja 20.000

Yhteensä 8,802,100 tonnia

V:n 1912-13 tuotanto oli 9,2 milj. ton.

Juurikassokeriteollisuus. Valko- 1.

sokerijuurikas. Beta vulgaris var. orassa (ks.

Juurikas), on nykyään s :ssa yhtä tärkeä kuin
sokeriruoko. Sen käytäntöä oli ehdotettu jo 1747.

mutta vasta Napoleon [:n mannermaansulkemi-
sen aikana alkoi sokerin valmistaminen siitä

tulla yleiseksi. Napoleonin vallan murruttua se

sortui toistai.-eksi kilpailussa ruokosokerin kanssa.

Vasta tekniikan kehityttyä on sokerijuurikkaan
viljeleminen tullut kannattavaksi. Alkuaan oli

valkojuurikkaassa vain n. 5 % sokeria, mutta
jalostamisen kautta on sen sokeriupitoisuus nous-

sut n. 16-20% :iin. Niin hyvä tulos saadaan vain

huolellisen hoidon, runsaan ja sopivan kali- ja

fosfaattilannoituksen, siementen ja maaperän
valinnan avulla (vrt. Juurikas). Tärkeimmät
valkojuurikkaan viljelysmaat ovat ensiksi Saksa,

sitten Itävalta-Unkari, Venäjä, Ranska ja Belgia.

Suomessa tehtiin ensimäiset viljelyskokeet v:n
1840 vaiheilla Sääksmäellä, Voipalan kartanossa.

Tulos viljelyskokeista oli huono. V:n 1890 tie-

noilla ryhdyttiin Lounais-Suomessa taas viljelys-

puuhiin ja perustettiin 1899 tehdas Alfa Tur-

kuun sokerin erottamiseksi. Yritys epäonnistui.

N. 10 v. myöhemmin otti ,,Maanviljelijäin \ lei

nen liitto" sokerijuurikkaan viljelyksen edistä-

misen ohjelmaansa. Alettiin tehdä viljelyskokeita

eri paikoilla Etelä-Suomea. Valtion koelaitoksella

Anäsissä tehtiin 1910-12 sekä laatu- että viljelys-

tapakokeita, joiden tulokset osoittivat, että sokeri-

juurikkaan viljelys meillä on hyvinkin mahdolli-

nen. Ruotsissa alkoi valkojuurikkaan viljely 1830-

luvun lopulla, tauoten kuitenkin joksikin aikaa.

N. 1860 alkoi viljely antaa parempia tulok-

sia ja useita tehtaita perustettiin. Skänessa toimi

1904 18 sokeritehdasta. Jo 1896 oli Ruotsin

sokerintuotanto suurempi kuin maan tarve. — So-

kerijuurikas sisältää n. 91% mehua, 4-5% solun-

seinäkudosta, jossa on vettä vielä 4-5%. Sokeria

on Minä 16-20%, tav. 17-18%, 1-1.5% orgaanista

..ei-okeria". tuhkaa n. 1 %. N. s. ..ei-sokeri"

on selluloosaa, kasvihappoja, kumi- 1. pektiini-

aineita, raffinoosia. inverttisokeria. rasvaa y. m.

Typenpitoisia aineita on siinä albuminaatteja,

asparagiinia y. m. Siemenviljelystä ohjaamalla on

saatu sokerijuurikkaiden tuhkanpitoisuus alene-

maan. — Juurikassokerin valmistus jakautuu seu-

raaviin toimituksiin. Mehun eristäminen, ditfu-

sionimehun puhdistaminen, mehun väkevöiminen,

täytemassan muokkaaminen, raakasokerin raffi-

noiminen ja li>äk>i melassin käsitteleminen. Pää-

piirteissään on valmistamisen kulku seuraavanlai-

nen. Viljelyskentältä juurikkaat joutuvat aluksi

kaltevaan uittokotiruun. inistä vesi niitä kuljettaa

ja huuhtoo mullan pois. Elevaattorit nostavat

ne sitten pesukoneisiin iks. kuvaa), mistä ne
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(S.H.) Sokeriteollisuus II.

Diffusioniaparaatti, jossa on 10 diffusööriä kehässä. Vasemmanpuolisessa kuvussa on vasemmalla puolella

elevaattori, josta juurikkaat menevät leikkuukoneeseen. Oikealla aparaatti ylhäältä katsottuna.

.Täytehuone" Kutkan sokeritehtaassa. Sokeritehdas Jaavan saarella.

EL * V

.
miJ!

Passburginkoneet ja kuivauslaitokset

l\ni kan sokeritehtaassa.

Töölön sokeritehtaan
tyhjökattila.

Sokerijuurikaskenttä Skänessa

Vanhanaikainen sokeritehdas Sisiliassa

n. 1570.

Sisäkuva Töölön sokeritehtaasta. Sokeri

toppien puhdistaminen.
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puhdistettuina menevät vaakaan ja siitä leikkuu-

koneisiin. N. 25 v. sitten riivittiin juurikkaat

puuromaiseksi massaksi ja mehu erotettiin

koneissa pusertamalla. Nykyään käytetään d i §
fusionimenetelmää. Leikkuukoneet jaka-

vat juurikkaat ohuiksi viipaleiksi, jotka uutetaan
diffusionipat Pereissä siten, että sokeriköyhempi
neste tulee järjestään kosketukseen sokeririk-

kaampien viipaleiden kera ja puhtaan veden
yhteyteen tulevat sellaiset viipaleet, joista suu-

rin osa sokeria jo on poistunut. Diffusionipatte-

rin yhteydessä on putkikalorisaattoreja, jotka
lämmittävät mehun n. 80° C. Uutetut viipaleet

puserretaan, kuivataan ja käytetään karjan-
rehuna. Mehu, jota 100 kg juurikkaita käsitel-

lessä saadaan n. 120 kg, puhdistetaan kalkilla,

joka tappaa käymiseliöt, saostaa fosforihapon

ynnä orgaanisia aineita, tehden mehun kirk-

kaaksi. Liika kalkki saostetaan, saturoidaan,
hiilihapolla, jolloin muodostunut sokerikalkki
myös hajaantuu ja mehua voidaan puhdistaa
vielä rikkihapokkeella, sekä suodetaan filteri-

puristimilla puhtaaksi liej limaisesta sakasta, jota

käytetään kalkki-, fosfori- ja typpilannoitukseen.
Puhdistettu laimea, n. 12-13 %:nen sokeriliuos

väkevöitiin ennen avonaisella tulella haihduttaen.
Nykyään tapahtuu väkevöiminen aluksi höyrys-
tämiskojeissa, joissa 3 tai useampia pannuja on
yhdistetty siten, että laimea mehu ohennetun
ilman avulla johdetaan hitaasti pannusta toiseen

ja väkevöityy kulkiessaan muuttuen n. 50-60 %
sokeria sisältäväksi paksuksi mehuksi. Kunkin
pannun sisässä on kuumentamislaitteena erityi-

nen höyryputkisto. Väkevän mehun lopullinen

kiteille keittäminen tapahtuu tyhjöaparaateissa
vähennetyssä ilman paineessa. Näissä saadaan
n. 6-8 tunnin keittämisen jälkeen kiteinen,

n. 85 % sokeria sisältävä täytemassa. Tämä
sisältää n. 7 % vettä ja 8 % muita aineita. Se
lingotaan sentrifugeissa, sittenkuin siihen ensin
on lisätty siirappia ja kun se on hieman jääh-
tynyt. Lingotusta siirapista saadaan uudelleen
keittäen sokeria ja melassia. Lingottu sokeri

voidaan vielä kerran lingota puhtaan sokeri-

siirapin kanssa ja saadaan näin 95-97 % sakka-
roosia sisältävä raaka kristalli- 1. hiekkasokeri.
100 kg:sta 17% sokeria sisältäviä sokerijuu-
rikkaita saadaan näin n. 14, a kg raakaa sokeria
ja siirapista lisäksi n. 1.4 kg sekä n. 2,» kg
melassia. — Melassia käytetään viinan val-

mistukseen, karjanruuaksi tai erotetaan siitä

erityisissä tehtaissa sokeri eri menetelmien
mukaan. Osmoosin avulla erotetaan sokeri siten,

että liuoksen annetaan diffundeerata pergamentti-
paperin läpi, jolloin orgaaniset aineet jäävät jäl-

jelle. Elutsionimenetelmä perustuu sokerin erot-

tamiseen trikalsiumsakkaraattina (kalkkisokeri)
kalkkia lisäten. Nyk. käytetään enää vain
strontium-menetelmää. Sokeri saostuu kuumasta
liuoksesta strontiumhydroksidia lisätessä bistron-
tiumsakkaraattina, joka pestään ja liuotetaan
sekä saturoidaan hiilidioksidilla ja sokeri erote-

taan kuten tavallisesti. Sivutuloksena saadaan
arvokas schlempe niminen tuote, joka on stron-
tiumista ja sokerista vapaa liuos, sisältäen kali-

suoloja ja typpeä. Ennen haihdutettiin tämä
kuiviin ja poltettiin tuhkaksi, mutta nyt käyte-
tään sitä syaaniyhdistysten ja ammoniakin val-

mistukseen.

50. VIII. Painettu »/, l(i.

Suomessa s. rajoittuu toistaiseksi yksin-
omaan eri tavoin saadun, ulkomailta tuodun
raakasokerin puhdistamiseen 1. raffinoimiseen ja

jalostamiseen. Hyvä raakasokeri sisältää n. 96,3 °/

sokeria, 1,2 % orgaanisia aineita, 0,8 % suoloja

ja 1,5 % vettä. Sellaisenaan käytetään sitä har-

voin, koska sillä on karvas lisämaku. Raffi-

noimismenetelmiä on kahta eri lajia. Toisen
mukaan puhdistetaan raaka sokeri, jonka tulee

olla jotenkin puhdas liukenemattomista aineista

siten, että siihen sekoitetaan puhdasta väkevää
sokeriliuosta, joka sentrifugeissa erottuu vieden
mukanaan raakasokeria värjäävän keltaisen sii-

rapin. Puhtainta raffinadisokeria saadaan liuotus-

menetelmää käyttäen. Raakasokeri liuotetaan
kuumaan veteen sulatushuoneessa, siivilöidään
liasta, hiekasta, nuoran palasista y. m., sekaan
pannaan kalkkia, liuos saturoidaan ja johdetaan
ensin hiekka- sitten luuhiilisuodattimiin, jotka
pidättävät värilliset aineet, kalkki- ja magnesium-
suolat ynnä orgaaniset aineet. Puhdistetusta
sokeriliuoksesta, johon on lisätty sinistä ultra-

mariinia peittämään sokerin keltaista väriä ja

tekemään sen valkeaksi, haihdutetaan vesi suu-
rimmaksi osaksi pois keittämällä tyhjöpannuissa.
Sokerin hieno- tai karkearakeisuus ja kovuus
riippuu keittotavasta. Näin saatu täytemassa
sisältää n. 10 % vettä. Tästä saadaan kekoja,
n. s. sokeritoppia siten, että massaa las-

ketaan kekomaisiin teräslevymuotteihin, joiden
alapäässä on pieni reikä veden ja lisätyn puh-
taan sokeriliuoksen valumista varten; massaa
sekoitetaan hitaasti jäähdyttäen; muotteineen
sokeri sitten asetetaan sentrifugeihin, lingotaan
valkoiseksi ja kuivataan kuivaushuoneissa tai

n. s. Passburgin koneissa. Palasokeria
saadaan siten, että täytemassa pannaan suora-

kulmaisiin astioihin ja lingotaan; näin saadut
laatat kuivataan ja sahataan sauvoiksi sekä
paloitellaan erityisissä koneissa. Palasokeria voi-

daan myös muovailla kosteista kiteistä purista-

malla. Pile-, jauhe- ja raesokerin muodostavat
pyöreähköt, erisuuruiset kappaleet, joita on saatu
murskaamalla tai jauhamalla jätteitä tai val-

miita sentrifugista saatuja kappaleita. K r i s-

tallisokeri hiekan muodostavat valkoi-

set, hyvin muodostuneet erilliset kiteet. Fariini-
sokeri on sokerivalmistuksen jälkituotteista

saatua hieman halvempiarvoista sokeria. K a n

d i s o k e r i a, jota -nimitetään myös rinta-
sokeriksi, saadaan suurikiteisinä kappaleina
kun ripustetaan lankoja erityisellä tavalla kei-

tettyyn kirkkaaseen täytemassaan, ja annetaan
massan hitaasti kiteytyä näihin. Parhaimmat
lajit raffinoitua sokeria ovat hyvin puhtaita
sisältäen n. 99,95 % sakkaroosia. Suomeen tuo-

tiin 1913 n. 50 milj. kg raakasokeria arvoltaan
n. 20 milj. mk. V:n keskimääräinen kulutus

Maa

lsu-Britannia .

Tanska . . .

Sveitsi . . .

Ruotsi ja Nuija
Ranska . . .

Saksa ....
Alankomaa!
Belgia . . .

[tavalta-Unkari
Venäjä . . .

1875 1894/95 1903/04

28.4 ::!>.„ 411.4

1'.'.5 20,6 2! 1.3

',3 1 2 g 20.1

11.3 2 '.a

l.t L3ji 20,,

1.3 1 2,« l '.!.:,

14.2 l7.=

10,:, 9,1 l ."...s

4.0 l»,o 10,o

3,o 5,o <i,7
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henkilöä kohti on siis n. 16 kg. V. 1906 se oli

n. 10 kg. Sokerinkulutusta eräissä muissa maissa

henkilöä kohti v:ssa laskettuna kg:ssa näyttää

edellisellä sivulla oleva taulu.

Pohjoismaissa on sokerijuurikkaista saatu

sokeri kokonaan syrjäyttänyt ruokosokerin. Seu-

raava taulu osoittaa eri maiden juurikassokeri-

tuotantoa.

Maa

Saksa
Hiivalta-Unkari
Venäjä
Ranska
Belgia
Alankomaat
Ruotsi ,

Tanska. Italia. Espanja y. m
Yhdysvallat

issti, SV 1905/06 1912/13

tuhansissa tonneissa

1.024

555
481
506
ns
40
4

26

2.401

1,492

1.171

1,094

330
208
L36
300
240

2,710

1,900

1,495
963
297
303
132
550
625

Yhteensä 2.« mil.j. 7.4 milj 9 milj

Sam. vv. valmistettiin maa ilmassa sokeriruo-

vosta sokeria 2.3 milj. ton., 6.8 milj. ton. ja

9,a milj. ton.

V a a h t e r a s o k e r i a saadaan sokerivaahte-

rasta (myöskin tavallisesta vaahterasta). Sitä

käyttivät jo Pohjois-Ameriikan intiaanit ennen
muinoin. Litrassa puun mehua on n. 24-35 g
ruokosokeria. Mehu lasketaan puun kylkeen teh-

dystä reiästä ja haihdutetaan siirapiksi tai kitey-

tetään. V. 1909 oli Yhdysvalloissa vaahterasoke-

rin tuotantoarvo n. 25 milj. mk.
Sokeri hirssistä. Andropogov sacehara-

ium. valmistetaan Yhdysvalloissa pieniä määriä
sokeria. Palmusokeria saadaan useiden

palmulajien mehusta, etenkin Itä-Intiassa (vuo-

sittain n. 140,000 ton.), Afrikassa ja Austraa-

liassa. ks. Palmusokeri.
[Stohman-Schander, ..Handbuch der Zucker-

fabrikation" (1912) ; v. Lippmann, ..Chemie der

Zuckerarten" (1904): Ost,. ..Lehrbuch der che-

mischen Technologie" (1914); A. Tschirch,

..Handbuch der Pharmakognosie" (1914); G. Gro-

tenfelt ja L. Kr. Relander, ..Sokerijuurikkaan vil-

jelyskokeet Änäsissä vv. 1910-1912" ja ..Sokeri-

juurikas rehukasvina"; G. Grotenfelt. ..Sokeri-

juurikas ja sen viljelemismahdollisuus Suomessa".]

8. 8.

Suomen s : n historia. S :ta on maas-
samme harjoitettu 18:nnen vuosis. puolivälistä al-

kaen. Sitä ennen oli kaikki maassa tarvittava so-

keri tuotu valmiina ulkomailta. Yasta 19:nnen
vuosis. puolitiessä sokerin valmistusmäärän brutto-

arvo ensimäisen kerran kohosi 1 milj. nik :aan.

Y. 1887 se vähitellen oli päässyt 3. 5 milj. mk:-
aan. Senjälkeen alkoi ripeä kehitys saavuttaen

1910 31,5 milj. mk:n tuotannon. — Nyk. s. tyy-

dyttää" jotakuinkin maamme koko tarpeen. Kun
Suomen s. on vain sokerinpuhdistusta. on sen

kansantaloudellinen puhdas tuotto ainoastaan

pieni osa tuotannon bruttoarvosta. Seuraavalla

palstalla oleva taulukko antaa yleispiirteisen

kuvan tämän teollisuuden kehityksestä.

Kaikki maassamme toimivat sokeritehtaat, ylitä

lukuunottamatta, kuuluvat osakeyhtiöille. Yiime
vv. niissä toimineiden työntekijöiden luku on

keskimäärin ollut n. SOO henkeä, joista n. 15','

naisia. Keskimääräinen ansio on kohonnut n.

1.450 mk : aa n henkeä kohden. Kävttttvoimaa tar
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vitsee tämä teollisuus suhteellisesti vähän valmis-

l usmäärään nähden.

V. 1755 perustettiin Suomen ensimäinen sokeri-

tehdas Turkuun ja toinen 1784 Porvooseen : näi-

den toiminta lakkautettiin 1800-luvun alussa.

— Töölön s o k e r i t e li t a a n perustaminen
lienee aiheutunut Porvoon tehtaan lakkaamisesta.

Sen perusti Helsinkiin 1806 tai 1807 nyk. Stock-

mannin liikehuoneiston tontille kauppias Bernh.

Manecke. V. 1812 tehdas siirtyi kauppaneuvos
Feodor Kiseleffille. joka sen siirsi Töölönlahden

rannalle. V. 1823 alettiin liikkeen harjoitus

tässä. Engelin piirustusten mukaan rakenne-

tussa, pääasiallisesti 3-kerroksisessa kiviraken-

nuksessa. Alkuunpääsyä vaikeutti suuresti ulko-

mainen kilpailu. V. 1843 muokattiin vain 14,500

leiviskää raakaa sokeria. Kiseleffin kuolinpesä möi
1860 tehtaan yhtiölle, johon kuuluivat kauppa-
neuvokset N. Kiseleff ja J. F. Hackman, tehtai-

lija F. W. Frenckell, kauppias F. Kiseleff nuo-

rempi ja konsulit J. M. Tollander jaJ. Schramm.
Pääoma oli alkuaan 800,000 mk. ; nyk. se on
1,600.000 mk. Valmistusarvo 1913 oli 11 milj.

mk. — Nykyiseen koneistoon kuuluu 9 höyrykat-

tilaa, 14 höyrykonetta, yhteensä 422 hevosv.. 4

tyhjökeittokonetta, 2 tyhjökuivauskonetta, 8

pumppua, 2 pala-, 9 toppasokerin ja 11 jälki-

tuotteiden valmistamista varten tarvittavaa lin-

kouslaitetta. Oma sähkölaitos. Raakasokeria ja-

lostetaan vuorokaudessa n. 50.000 kg ja kivihii-

liä kuluu n. 22 tonnia samassa ajassa. Oma 1,100

m:n pituinen, 1 m:n levyinen rautatie johtaa

Töölönlahden rantaa pitkin valtionrautateiden

tavara-asemalle. — N. 80% työväestöstä asuu

tehtaan hankkimissa asunnoissa tehtaan lähei-

syydessä. — Yhtiön isännöitsijänä on maist. A. E.

Alfthan (v.sta 1911). — Työväen lukumäärä on

lisääntynyt yhtä rintaa tuotannon kanssa; 1807

se oli 4. 1803 08. 1885 100. 1899 229 ja 1913 232.

Auran s o k e r i t e li 1 a a n Turussa perusti

kauppaneuvos Abr. Kingelin 1845. Tehdas sai

aluksi oikeuden tullitta 10 v:n aikana tuoda

maahan raaka aineita ja koneita. V. 1853 teh-

taan omistusoikeus siirtyi yhtiölle, johon kuu-

luivat F. Spoof, A. Th. Ericksson, G. A. Lind-

boin. Y. 1903 muodostettiin liike osakeyhtiöksi

3 milj. pääomalla V. 1912 lisättiin pääoma :'•.:

milj. mk: aan. Tehtaan toimitusjohtajana on

v:sta 1901 ollm kauppaneuvos Magnus Dahlström.

Tämän tehtaan teknillisistä erikoisuuksista mai-

nittakoon siivilöiniislaite. jolla voidaan puhdis-

taa n. 1 milj. kg raakaa sokeria kuukaudessa,

suurenmoinen nostorana satamassa ja purkaus-
rata siellä tehtaaseen. Tätä pitkin kuljettavat

riippuvaunut tavarat suoraan laivanruumasta n.

150 m:n päähän tehtaan pihalle. Vuosituotannon
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bruttoarvo 1913 8.2 milj. mk. Oma sähkölaitos.

Käyttövoimaa tarvitaan n. 825 hevosv. Työväestön

lukumäärä n. 175 henkeä, joista n. 14 % naisia.

Fazerin sokeritehdas (omistaja M. E.

Fazer & C:o) per. 1886, valmistusarvo 1913 l,i

milj. mk. Työväestö sam. v. 50 henkeä.

Vaasan sokeritehdas perustettiin 1897.

Aluksi oli osakepääoma 1,8 milj. mk., korotettiin

1911 3.6 milj. mk: aan. Yhtiön omistama tehdas

sijaitsee Vaskiluodolla, vähän sikäläisestä sata-

masta pohjoiseen. Siinä valmistetaan pala- ja

kekosokeria, sokerijauhoa ja siirappia. Vuosi-

tuotannon bruttoarvo oli 1913 n. 8 milj. mk.
Käyttövoimaa tarvitaan n. 680 hevosv. Työväes-

tön lukumäärä n. 180 henkeä. Oma sähkölaitos.

Isännöitsijä konsuli Emil Bruun.
Pietarsaaren sokeritehtaasta

ks. t.

Kotkan sokeritehdas rakennettiin 1912

Kotkaan, Hovinsaarelle. Alkuaan oli yhtiön

osakepääoma l.s milj. mk., mutta jo sam. v. se

korotettiin 2 milj. mk:aan ja 1915 3,5 milj.

mk:aan. Tehdas valmistaa pala- ja kekosokeria,

tuotannon bruttoarvo oli 1913 n. 4,5 milj. mk.
Koneistoon nähden, joka on mitä uudenaikaisin,

voi valmistus nousta kaksinkertaiseen arvoon.

Toimeenpaneva johtaja G. Lönnström. Voiman-
tarve n. 335 hevosv. Työntekijäin lukumäärä n.

105. Oma sähkölaitos.

Aikoinaan valmisti sokeria muutaman v:n myös
Jokioisten sokeri- ja siirappiteh-
d a s o.-y. Jokioisissa. Samoin Turussa sokeri-

tehdas o.-y. Alfa, joka perustettiin valmista-

maan sokeria kotimaisesta raaka-aineesta, mutta
joka riittävän raaka-aineen puutteessa muuta-
man v:n kuluttua teki vararikon. Niinikään
toimi pääkaupungissa 1908-11 Helsingin
sokeritehdas o.-y.. joka lakkautti toimin-

tansa senjälkeen kuin sen osake-enemmistö oli

joutunut maamme muiden sokeritehtaiden omis
lajille.

V. 1901 perustivat maamme sokeritehtailijat

yhdistyksen rajoittaakseen tuotantoa tarpeen
mukaan, jakaakseen tuotannon eri tehtaiden vä-

lille suuruuden mukaan ja poistaakseen kilpai-

lun yhdessä määräämällä sokerin alhaisimman
hinnan. V. 1913 sai Töölön tehdas valmistaa

30,8 %, Auran 22. 6 %, Vaasan 22, 2 %, Kotkan
12, as %, Pietarsaaren 7 % ja Fazerin 5,05

<fc maan
koko tarpeesta. S. W. K-der.

Sokeritoukka (Lepisma snccharina), sukahan-
täisiin (Thysanura) kuuluva siivetön, n. 8 mm
pitkä, taaksepäin suippeneva, hopeanhohtoinen
hyönteinen; kaikki ruumiinnivelet — päätä
lukuunottamatta — pääpiirteissään samanlaiset,

joten eläin tokeo toukkamaisen vaikutuksen. S. on
hyvin nopea jalkainen

;
pysyttelee päivällä pii-

lossa lattianraoissa. kirjojen välissä, ruoka- ja

kasvihuoneissa y. m., yöllä juoksentelee vilk-

kaasti paikasta toiseen hakien ravintoaan: soke-

ria, jauhoja y. m. Esiintyessään suuremmissa
määrissä se voi joskus tehdä vahinkoa hävittä-

mällä jauhoja, kangasta, paperia, nahkaa j. n. e.

Suomessa se on kuitenkin verraten harvinainen.

Kuva ks. Apterygota. U. 8-8.

Sokeritulli ks. Sokerivero.
Sokerivaahtera ks. V a a li t e r a.

Sokerivero, sokerin valmistuksesta tai käy-
töstä säädettv kulutusvero. Sen eri muotoja ovat

ainesvero, joka maksetaan jalostettavien juuri-

kasten painon mukaan, puolivalmiin tavaran ve-

rotus 1. mehuvero sokerimehun tiveyden perus-

teella, verotus valmistukseen käytettyjen laittei-

den keskimääräisen tuottokyvyn mukaan sekä

valmiin tavaran verotus. Parhaaksi näistä vero-

muodoista tunnustetaan nykyään valmiin tava-

ran verotus. Se vaatii tosin tarkempaa ja kal-

liimpaa valmistuksen valvontaa kuin esim. juu-

rikas- ja koneverot. mutta toiselta puolen se

kohtaa tasaisemmin eri tehtaita ja tekee mahdol-
liseksi oikeammin kuin muita veromuotoja käy-
tettäessä laskea verokorvaukset sokeria ulko-

maille vietäessä. Nämä edut on varsinkin nau-
tintoverolla, joka kohtaa puhdistettua sokeria,

jotavastoin raakasokerin verotus on vähemmän
tyydyttävä. Nykyään on valmiin tavaran vero-

tus yleisin verotusmuoto : sitä käytetään esim.

Venäjällä, Saksassa ja Itävalta-Unkarissa. Ai-

kaisemmin myönnettiin sokeriteollisuuden edistä-

miseksi useissa maissa vientipalkintoja. Nämä
suosivat kuitenkin kohtuuttomasti sokeritehtaili-

joita muiden veronmaksajain rinnalla, ja niissä

maissa, joissa sokeriteollisuutta ei tarpeeksi suo-

jeltu tulleilla y. m., kuten Englannissa, tuotti-

vat ne tälle teollisuudelle suuria vaikeuksia. Näi-

den poistamiseksi saatiin v. 1902 aikaan Btiis-
selin sokerisopimus (konventsioni) Sak-

san, Itävalta-Unkarin. Belgian, Espanjan. Rans-
kan, Englannin. Italian sekä Ruotsin ja Norjan
välillä, johon sopimukseen myöhemmin useat

muut maat. m. m. Venäjä määrätyillä ehdoilla,

liittyivät. Sopimuksen nuukaan vientipalkkiot

yleensä kiellettiin : se tullimaksu taas, joka saa-

tiin asettaa toisesta sopimusmaasta tuodulle so-

kerille, rajoitettiin 6 frangiksi puhdistetulle ja

5 1
/ 2 frangiksi raakasokerille. Vientipalkintoja

myöntävistä maista tuodulle sokerille oli sää-

dettävä tasoitustulleja, jotka olisivat ainakin yhtä
korkeat kuin vientipalkinnot. Sopimus uudistet-

tiin viimeksi v. 1912. mutta m. m. Englanti,

jossa vapaakaupan puoltajat olivat päässeet voi-

tolle, ei silloin enää yhtynyt siihen.

Suomessa sokerinviljelys on aivan alulla eikä

s:oa ole asetettu. Sokeri on kuitenkin verrat-

tain korkean tulliverotuksen alainen. V. 1897

annetun asetuksen mukaan kannetaan ven. raaka-

sokerista tullia 36 mk. 100 kg:lta; ulkovalloista

tuodulle raakasokerille asetettu tulli on 50 mk.,

mikä on tehnyt tuonnin muualta, kuin Venäjältä

melkein mahdottomaksi. Jotta kotimainen sokeri-

teollisuus voisi pysyä pystyssä, on puhdistetun

ven. sokerin tulli määrätty 48 mk:ksi 100 kg: Ha.

mikä onkin estänyt ven. sokeria suuremmassa
määrin kilpailemasta Suomessa kotimaisen soke-

rin kanssa. O. A-e.

Sokeus on tieteellisessä merkityksessä täydel-

linen (amaurosis) silloin, kun kaikki valonaisti-

mus on poissa. Yhteiskunnallisessa merkityksessä
saiiiitaan s :ksi jo sellaista tilaa, jossa valo-

aistimus 011 aivan vähäinen (amblyopia), vaikka-

kin silloin valontajuainiskyky saattaisi olla täy-

dellistä, jos säteet pääsisivät verkkokalvolle

saakka (esim. kaihi ja pinta-arvot ). S :ta on
synnynnäistä ja saavutettua: synnynnäiseen ovat

useimmiten syynä sikiöaikainen tulehdus silmässä,

näköhermossa tahi aivoissa (tavallisesti syfiliksen

aikaansaama), tahi muiden syiden kuten perin-

nöllisyyden aiheuttamat kehitysvirheet, samen-
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nukset mykiössä y. m. ; saavutetun sokeuden

tavallisimmat syyt ovat tapaturmat, taudit, myr-
kyt j. n. e. (vrt. Silmätaudit). A. W:ra.

Sokkala, kaksoisratsutila (

2
/3 manttaalia, n.

600 ha) Mikkelin pitäjässä 5 km Mikkelin kau-

pungista louuaaseen. S:n omistivat 1700-luvulla

ja seur. vuosisadan alkupuoliskolla Furumarck-
ja Tigerstedt-suvut sekä sittemmin m. m. maan-
viljelysneuvos F. A. Serlachius (k. 1899). Nyk.
omistaja (1915) tilanomistaja J. Kukkamäki.
Komea päärakennus ou 1830-luvulta. A. Es.

Sokkanaula, naulanen, joka pistetään esim.

ruuvipultin päähän tehtyyn reikään estämään

(S.H.1

Sokkanaula.

mutteria t. m. s. irtaantumasta. Jotta

s. itse varmasti pysyisi paikoillaan, teh-

dään se pehmeästä rautalangasta, jolla

on puoliympyränmuotoinen poikkipinta,

ja taivutetaan kuvan esittämään muo-
toon. Jos päitä ei kovin jyrkästi tai-

vuteta toisistaan, kestää s. kyllä usein-

kin uudistuvan irroittamisen ja jälleen

paikoilleen asettamisen. E. S-a.

Sokkapultti ks. Sokkanaula.
Sokkeli (ruots. sockel, ransk. socle), jonkun

rakenteen t. esineen jalka, alusta, jolla rakenne

t. esine lepää. Lujuus- ja kauneussyistä s. tav.

tehdään leveämpi sekä usein kovemmasta ja kes-

tävämmästä aineesta kuin kannettava yläpuolinen

osa, niinpä esim. rakennusten s. (ks. K i v i-

j a 1 k ä) säännöllisesti tehdään graniitista (meillä)

,

pilarien ja pylväiden monessa tyylissä hyvin rik-

kaasti käsitelty jalka (baasi) samoin luonnolli-

sesta kivestä, metallista tai varustetaan metalli-

peitteellä. -- S. merkitsee myös pylvään jalan

(baasiu) alla olevaa neliskulmaista laattaa,

p 1 i n 1 1 i ä (ks. Pylväs), sekä myös erityistä

pylvään, kuvapatsaan, rintakuvan, maljakon y. m.

jalustaa, piedestaalia, postamenttia.
E. B. K.

Sokkelo 1. labyrintti, anat., ks. Kuulo-
elin.
Sokkelolatomus ks. Jatulintarhat.
Sokki (engl. choc), lyönti; rynnäkkö, äkki-

hyökkäys; äkillisen järkytyksen aikaansaama her-

mollinen lamaantuminen.
Sokol merkitsee slaav. kielissä 'haukkaa', mutta

sitä käytetään myöskin hyväilysanana ja varsin-

kin eteläslaavilaisissa kielissä 'urhon' merkityk-

sessä. Tsekkiläisillä tämä sana osoittaa kansal-

lisen urheilujärjestön jäsentä. S. -liike alkoi Böö-

missä vapaamman valtiollisen elämän elpyessä

1860-luvulla. 26 p. helmik. 1862 pidettiin Praa-

gissa voimistelun harrastajain kokous, jossa laa-

dittiin tsekkiläiskansallisen urheiluliiton säännöt;

sen jäsenten nimeksi otettiin sokol ja päätet-

tiin käyttää silmiinpistävää tsekkiläiskuosista

jäsenpukua. S. -liikkeen etunenään asettuivat

Jindfich Fiigner ja Miroslav Tyrs, molemmat
valistuneita idealisteja, tsekkiläis-kansanval-

taisia patriootteja. S.-yhdistysten tuli olla kes-

kenään tasa-arvoisten, samojen tunteiden elähyt-

tämien ja toinen toistaan täydentävien veljesten

liitto. Kaikkien tuli sinutella toisiaan ja kai-

ken toiminnan tuli tapahtua demokraattisessa

hengessä. Sanalla sanoen s:ien pyrkimyksenä
oli tulla edistysmielisten, kansallisesti tietoisten

tsekkiläisten esikuviksi. Ruumiinharjoitusten

tarkoituksena on edistää tsekkiläisen kansan
puolustuskykyä ja taiteellista kehitystä. S.-yh-

distysten lukumäärä kasvoi nopeasti, s.-harras-

tus tuli mahtavaksi kansalliseksi liikkeeksi. Eri

yhdistykset muodostavat maakuntajärjestöjä
fzupa), joita Böömissä on 24, Määrissä ja Itä-

vallan Sleesiassa 12 ja Ala-Itävallassa 1. Näi-

den keskushallituksena taas on tsekkiläinen s.-

liitto (Ceskä Obec Sokolskä) Praagissa. Yhdis-

tyksiä oli 1910 yhteensä 953 ja niissä noin 95,000

jäsentä, joista 14,600 naista. Voimisteluharjoi-

tuksiin otti osaa n. 70,000 henkeä. V:sta 1895

alkaen on s. -järjestö harjoittanut myöskin kan-

sanvalistustyötä. Se ou perustanut kirjastoja ja

lukusaleja, taistelee roskakirjallisuutta, irstaita

huveja ja hurjistelua vastaan, palvoo tsekki-

läistä reformatsionia, vastustaa taantuvaista
suuntaa politiikassa, valvoo tsekkiläisyyden etuja

sellaisilla seuduilla, joissa se on vähemmistönä
ja edistää slaav. kansain keskinäistä tutustu-

mista. Yleistsekkiläiset s.-juhlat Praagissa vv.

1891, 1895, 1901, 1907 ja 1912 ovat muodostuneet
suurenmoisiksi tsekkiläisyyden mobilisoimis-

tilaisuuksiksi. Myöskin muissa slaav. maissa,

varsinkin puolalaisten keskuudessa Galitsiassa,

on s.-liike viime aikoina saanut paljon kannat-
tajia, vrt. Voimistelu. J. J. M.

Sokoto, suurimmaksi osaksi Englannin Nige-

riaan kuuluva ent. fulbe-valtio Sudanissa, Saha-

ran, Nigerin, Binuen sekä Bornun välissä,

n. 300,000 km2
. S. on pohjoisessa Saharan rajalla

kuivaa, puolittain erämaanluontoista, etelämpänä
hyvin viljavaa. Asukkaat ovat paraasta päästä
hausa-neekereitä, joiden seassa asuu hallitsevia,

karjaahoitavia fulbeja. Hausat harjoittavat kar-

janhoidon ja maanviljelyksen ohella huomatta-
vassa määrässä käsityötä ja kauppaa. Heillä on

monta kaupunkia, joista aikanaan huomattavin
oli Sokoto, per. 1810. Siinä oli kukoistus-

aikanaan 120,000 as., nyk. n. 8,000 as. Muita
ovat Kano, Gando j. n. e. — Jo keskiajalla S:n
hausat olivat rakentaneet kaupunkeja, joiden

ympärille syntyi pieniä valtioita. Nämä kaikki

joutuivat 1500-luvulla Sonhrai'n alaisiksi, sitten

osaksi Bornuun kuuluviksi. V. 1804 fulakansaan

kuuluva Othman Dan Fodio aloitti pyhän sodan
hausalaisia vastaan, kukisti helposti useimmat
hausavaltiot ja perusti S:n sulttaanikunnan (pää-

kaupunkina S.). Hänen valtikkansa alle välittö-

mästi kuuluivat Katsena, Kano, Gbari, Zaria y. m.
ja Gando, Adamaua, Kororofa y. m. tunnustivat

hänen yliherruuttaan. S:n sulttaanit ja maa-
kuntien emiirit hallitsivat aluetta sangen huo-

nosti, m. m. tämäntästä pannen toimeen orja-

metsästyksiä pakanallisten alamaistensa keskuu-

dessa. Ensimäinen euroopp., Hugh Clapperton.

kävi S:ssa 1823. V. 1885 engl. Nigerin kauppa-

komppania teki sopimuksen S:n sulttaanin kanssa,

saaden erinäisiä oikeuksia sulttaanikunnassa.

Komppania luovutti oikeutensa Englannin kruu-

nulle 1900, ja seur. vv. hallitus pani ne täytän-

töön S:ssa ja siihen kuuluvissa maissa; 1903 oli

vastarinta murrettu, ruhtinailta otettu uskolli-

suudenvala tai heidät oli karkoitettu. Paikallista

luonnetta oleva kapinayritys 1906 kukistettiin

helposti. Taloudellinen kehitys on nopeasti edis-

tymässä; vrt. Niger. Pieni osa S:oa luovutet-

tiin Ranskalle 1904. E. E. K.

Sokotra (myös Sokotora < k reik. Dioskorides).

Englannille kuuluva saari Intian valtameressä,

Somali-maan edustalla, 240 km Kap Guardafui'sta
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itään ja 370 km Arabiasta etelään, n. 140 km
pitkä, 30-38 km leveä, 3,600 km2

, 10,000-12,000 as.

S: aan kuuluviksi luetaan myös kolme pikku-

saarta, Abd el Kuri, Darsa ja Samha. S., jäte

Afrikan ja Arabian yhdistäneestä, tertiäärikau-

den jälkeen murtuneesta mannersillasta, on n.

450 m korkeata, syvien joenuomien uurtelemaa,

liitu- ja vanhemmalla tertiäärikaudella kerros-

tunutta kalkkiylätasankoa, jonka läpi graniitti-

perusta pistää esiin korkeina huippuina (Dzebel

Hagier 1,420 m yi. merenp.). Pohjoisrannikolla

ylätasanko monin paikoin jyrkästi laskeutuu
mereen, etelärannikolla on lentohiekkakenttiä.

Ilmasto kuuma (-f 21°--|-30
o C), alangoilla epä-

terveellinen. Koillismonsuuni (loka-huhtik.) tuo

viileyttä ja kuivuutta; sadekausi huhti-heinäk.

Kasvistossa afr. ja arab. muotoja (Bosivellia,

Balsani odendron, Draccena, Dendrosicyos y. m.) ;

lännessä vallitsee erämaa, idässä on aarniometsä-

ja arokasvillisuutta. Eläimistöstä puuttuvat koti-

maiset nisäkkäät. — Asukkaat rannikolla ovat
verraten myöhään saapuneiden arabialaisten,

neekerien y. m. ainesten sekoitusta, sisämaassa
ehkä Arabiasta ammoin muuttaneiden heimojen
Etelä-Arabian murretta puhuvia jälkeläisiä, kook-
kaita ja voimakkaita. Kaikki ovat muhametti-
laisia (1600-luvulle asti nestoriolaisilla oli luja

jalansija saarella). Elinkeinot: maanviljelys,

karjanhoito. Pohjoisrannikolla harjoitetaan kaup-
paa merenkulkijain kanssa. Saarelta viedään etu-

päässä voita. Pääpaikka Tamrida pohjoisranni-

kolla. — Hallinnollisesti S. kuuluu Intian kei-

sarikunnan alaiseen Adeniin. —
- S. oli vanhalla

ajalla tunnettu myrhastaan. Portugalilaiset pi-

tivät S:aa hallussaan 1506-10, 1835-39 se oli

englantilaisten hiiliasemana, 1876 he taasen sai-

vat sen haltuunsa (virallisesti 1886). E. E. K.
Sokrates [sökra'tes] (469-399 e. Kr.), kreik.

filosofi, itsenäinen ja itseoppinut ajattelijanero,

vapaan ajattelemisen en-

simäisiä sankareita ja

marttyyreja. S., jonka isä

oli kuvanveistäjä, äiti kä-

tilö, oli ottanut elämänteh-
täväkseen johtaa kotikau-
punkinsa Ateenan ylimys-
nuorisoa korkeampaan kä-

sitykseen elämästä ja hy-
veestä kuin mihin sofisti-

nen muodollinen .sivistys

pystyi. Aikalaiset lukivat
hänet sofisteihin, pitivätpä

häntä vielä vaarallisem-
pana kuin niitä, koska
hän opetti maksutta ja

antoi opetukselleen kan-
santajuisemman muodon.

Todellisuudessa S. ärsyttävällä tavalla viisastele-

vasta arvosteli aikalaistensa tekoja ja perinnäi-
siä tottumuksia ja ajatustapoja; myöskin omi-
tuisella esiintymisellään ja yksinkertaisilla pukeu-
tumis- ja elämäntavoillaan hän loukkasi sitä,

mitä oli totuttu pitämään sopivana. Aristophanes
ivasi häntä komediassaan ,, Pilvet" pahimmaksi
sofistiksi; Platon myöntää hänestä, että ,,juma-
lat olivat lähettäneet S :n Ateenan kiusaksi,

samoinkuin he lähettävät paarman suuren ja

jalon juoksijan kimppuun, joka on hieman
laiska". Nuorisoa varoitettiin luinen puheistaan

(S.H.) Sokrates (Napoli'ssa).

aivankuin käärmeen pistosta; hänen elämän-
työnsä tarkoitusta ei ymmärretty: se suhtautui,
sanoo Platon, sofistien toimintaan kuin koiran
työ suden työhön. Kolmenkymmenen tyrannin
aikana kiellettiin S" :ta puhumasta nuorisolle;

mutta tämä kielto oli tehoton, ja kun rahvas
oli päässyt valtaan, syytettiin S :ta, jonka tunne-
tuimmat ystävät ja oppilaat kuuluivat vihatuim-
piin aristokraatteihin, muka nuorison villitsemi-

sestä ja uusien jumalakäsitysten levittämisestä.

Ilmiannon tarkoituksena oli todennäköisesti
ainoastaan saada vaaralliseksi luultu mies kar-
koitetuksi valtiosta: mutta kuolemantuomion
aiheutti kenties S:n puolustuspuhe, jossa hän
niin itsevarmasti vetosi ylevien pyrkimystensä
arvoon, että suututti sillä tuomareitaan. Kun S.

oli tyhjentänyt myrkkypikarin, kaduttiin heti;

ja hänen oppilaidensa keskuudessa säilyneet
muistelmat hänen sanoistaan ja menoistaan syn-

nyttivät laajan kirjallisuuden, n. s. S:n puheet,

jotka enimmäkseen ovat dialoginmuotoisia. Var-
sinkin Platonin ja Ksenophonin kirjoitukset ovat
pystyttäneet hänelle kunniamerkin, jossa ei kui-

tenkaan aina ole helppo erottaa totuutta mieli-

kuvituksen luomasta. Paljon tarunomaista on
kai myös kertomuksissa hänen kiukkuisesta vai-

mostaan Ksanthippasta, josta jälkimaailma on
tehnyt ilkeiden akkojen ikuisen perikuvan.

S. ei kirjoittanut mitään, hän ei edes sanonut
olevansa opettaja

;
päämääräänsä, nimittäin valis-

tamaan ja kasvattamaan kansalaisiaan, innosta-

maan heitä syvempään tietoon ja arvokkaampiin
elämäntarkoituksiin, hän pyrkii ryhtymällä hei-

dän kanssaan keskusteluihin jokapäiväisistä kysy-
myksistä. Hän kääntyy varsinkin nuorukaisten
puoleen, koettaen kasvattaa heitä siihen, ,,ettei-

vät luulisi olevansa jotakin, kun eivät ole

mitään": tajuamaan oman ajattelemattomuutensa
etenkin käytännöllisen elämän arvojen suhteen,

ja pyrkimään pikemmin tietoon, kelpaavaisuu
teen ja kunnollisuuteen kuin turhaan nautintoon

ja ulkonaiseen menestykseen. S. ei esiinny ran-

kaisevana siveyden saarnaajana; tahtoessaan
esim. saada selville, mikä on todella oikeata ja

hyvää, hän tekeytyy tietämättömäksi (n. s.

sokraattinen ironia), hän on itse etsivinään

vastausta, arvellen olevansa muita viisaampi

ainoastaan siinä, ettei usko tietävänsä, mitä ei

tiedä. Mutta huomaamatta hän, alinomaa ikään-

kuin vain leikillä kysellen, johtaa sen, jonka
kanssa keskustelee, ajattelemaan ja löytämään
itse ne vastaukset, jotka S. tahtoo antaa ihmis-

elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Tämä oli S:n
mainehikas metodi, jota hän nimitti m a i e u-

tiikaksi 1. lapsenpäästötaidoksi; hiin vertasi

tointansa äitinsä kätilöntoimeen : avustihan hän
näet itsekin ihmisten ajatuksia synnytystuskissa.

Todellista, yleispätevää tietoa, arveli hän vastoin

sofisteja, jotka sen kielsivät, voi kyllä saavuttaa
;

se itää omassa ajatustoiminnassamme ja on saa

tettava sieltä induktsionin tietä esille

definioimalla olioiden käsitteitä. »Kaksi
seikkaa on luettava S:n ansioksi'*, vakuuttaa
Aristoteles, ..nimittäin induktiivinen metodi ja

käsitteellinen määrittely, jotka molemmat muo-
dostavat tietämisen perustan". S. johtaa kaikki

esiintyvät kysymykset siihen, että käsitteitä on

pätevästi määriteltävä; täten hän määrittelee

esim. kunnollisuuden. viisauden. hurskauden.
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urkouden, sovittaakseen määritelmänsä niihin

kysymyksiin, joista lähdettiin. Mitä kaikki tun-

nustavat esim. hurskaan tahi urhoollisen teon

käsitteellisesti olevan, se oi ainoastaan ole yleis-

pätevä totuus, vaan ilmaisee myös määritellyn

ilmiön tosi-olemuksen, sen niitä sen pitää olla.

Tällöin S. etsii varsinkin todellista hyvettä, jonka
hui h*, tii li\ veen käsitteestä koski t mm kisite

ilmaisee sen. mikä sofistien vastaväitteistä huoli-

matta kaikkialla ja ikuisesti on myönnettävä
hyveeksi. Väsymättömästi silmälläpitäen hyveen
käsitettä, tietoa siitä, miten pitää elää, ihminen
pääsee S:n mukaan käytännössäkin itse hyvee-

seen: ja koska tämä tieto myös opettaa, miten

ihmisen mi paras elää, tuottaa se samalla ihmi-

selle onnen. ..Tunne itsesi", tuo Delphoin oraak-

kelin vanha tunnuslause, muodostuu täten S:n
prinsiipiksi <ekä teoreettiseen tutkimiseen että

käytännölliseen elämiseen nähden. Omassa toi-

minnassaan S. sen ohessa noudatti erästä oman-
tunnoilta paista vaistomaista tunnetta, joka va-

roitti häntä pulmallisina hetkinä: hän ei voinut

siiä käsitteellisesti selvittää, vaan piti sitä jon-

kun sisässään asuvan henkiolennon äänenä (S:n
daimonion). Näin S: ukin. hänen selväpäi-

syvdestään huolimatta, näyttää tarttuneen pisara

sitä intomieltä, jota usein tavataan ihanteiden

julistajissa sekä yleensä yhden valta-aatteen mie-

hissä. Hänen uskonsa daimonioniin ja omaan
kutsumukseensa vaikuttivat suggestiivisesta voit-

taen kuulijat hänen puolelleen; siilien herätyk-

seen ja mielenylennykseeu. jonka hän totuuden

julistajana ja aikakautensa omanatuntona syn-

nytti, vaikuttivat kuitenkin etupäässä ne filo-

-nfi>et syyt ja perusajatukset, jotka hän esitti.

Cicero sanoo S:sta. että hän „toi filosofian tai-

vaasta alas maan päälle, toi sen yhteiskunta-

elämään ja koteihinkin ja pakotti tutkimaan elä-

mää ja tapoja, hyvää ja pahaa". Ei ainoastaan
inhimillisen sisällyksensä, vaan myös terveen ja

voimakkaan omaperäisyytensä vuoksi hänen filo-

sofiansa muodostaa käännekohdan filosofian his-

toriassa : kaikki antiikin myöhemmät oppi-nun-

nat johtuvat eri kohdissaan S:sta ja hän on
elämässään ja opissaan filosofin perikuva. [Fouil-

lee. ..La philosophie de Socrate" (187-L ; E. Pflei-

derer. ..S. und Platon
-
' (1896); TT. Maier, ..S."

(1913).] B. /..

Soksu ks. Soltjärv i.

Soi, miis. 1. Ranskalaisilla y. m. = g. — -2. Sä-

velentapaamisessa käytetty asteikon 5:nnen asteen

nimitys. /. K.

Soi (lat.i. aurinko.

Soi., lat. solutin sanan lyhennys, = liuos.

Soi, kulta- ja hopearaha Perussa. =100 eenta-

vos, n. •"> Smk.
Solaari dat. 8olä'ris < soi - aurinko) , aurin-

koa koskeva, aurinko-.

Solaarikonstantti 1. aurinko v a k i o iks.

Solaari), auringosta maahan saapuvan Lämpö-
määrän mitta, ilmaisee kuinka monta gramma-
kaloriaa kohtisuorassa auringonsäteisiin oleva

cm3 :n suuruinen pinta maan ilmaston ylärajalla

vastaanottaa minuutissa. S:n arvo on saatu eri

suuri eri koneilla ja eri metodia käyttämällä:
i.. (Pouillet), 2,6 (Rizzo, 1898). Ia (Abbot ja

Fo\vle. 1908). 77. /.'.

Solaaristeariini, silavasta erotettu jäykkä
rasva, jota käytetään kynttiläinvalmistukseen.

Solaariöljy, ruskohiilitervasta tai turvetervasta
saatu öljymäinen paraffiinihiilivetysekoitus, joka

kiehuu 175-275°. Om.-p. O.bs. Käytettiin ennen
valaistukseen, nykyään moottori- ja puhdistus-

öljynä ivrt. T e r v a). S. 8.

Solanaceae, k o i s o k a s v i t, lajirikas . (meillä

vähälajinen) kaksisirkkaisheimo yhdisteräisteu

parvessa. Ruohoja, pensaita t. pieniä puita, joilla

on ehyet t. liuskaiset lehdet. Lehtiasento usein

sekava erilaisten siirtymisten, ykteenkasvettuniis-

ten y. m. vaikutuksesta. Kukka säteittäinen.

hyvin harvoin vastakohtainen; pohjalukuna 5.

Eedelmänä kota t. marja, Johtojanne on 2-nilai-

nen. Yleensä alkaloideista rikkaita kasveja.

Monet ovat myrkyllisiä, eräät tärkeitä lääke-

kasveja (Atropa, Hyoscyamus). Suvuissa Nico-

tiana ja Solanum on tärkeitä viljelyskasveja

(tupakka, peruna, tomaatti). Koristekasveina vil-

jellään PhysaXista, Petuniaa., So7anuwi~lajeja

y. m. A'. L.

Solaniini, Solanacece-beimoxi kasveissa esiin-

tyvä kasviemäs. Sitä on etenkin perunan iduissa.

Perunoissa on sitä n. 0,oi2%. Värittömiä kar-

vaa nlaisia hieman myrkyllisiä kiteitä. tf. S.

Solanum, koiso, Solanaeece-heimon suku.

900 lajia hyvin erinäköisiä ruohoja, pensaita t.

pieniä puita, varsinkin Etelä-

Ameriikassa. Teriö ratas

mainen, hedelmä marja. Tär-

kein laji on p e r u n a (ks. 1. 1

.

tärkeä myös t o m a a t t i

(S. lycopersicuni) ks. t.

Punakoiso (S. dulca-

mara), joka on rento t.

köyneliäs puolipensas ja jolla

on puikeat t. keihäskantaiset

lehdet ja sinipunervat kukat,

kasvaa meillä useissa pai-

koin Etelä- ja Keski-Suomessa
rannoilla, kosteissa pensai-

koissa y. m. Myrkyllinen.

valkeakukkainen m u s t a-

koiso (S. nigrum) on j<k-

seenkin harvinainen rikkaruoho. Useita lajeja

viljellään tropiikeissa syötävien hedelmiensä

vmksi. .Muutamat ovat huone- t. muita koriste-

kasveja. K. L.

Solario (Solari) [-W-J, Andrea (n. 1465-

n. 1515), it. taidemaalari: opiskeli Venetsiassa G.

Rellini 'n johdolla, jota hänen nuoruudenteoksensa

muistuttavat, ja sai sittemmin vaikutusta Leo-

nardo da VinciTtä. Työskenteli 1507-09 Hanskassa.

mutta muuten pääasiallisesti Milanossa. Maa-
lannut uskonnollisia tauluja (esim. „Ecce homo"
ja ..Pako Egyptiin". Milanon Poldi-Pezzoli-

kokoelmassa) sekä luontehikkaita muotokuvia.
— Hänen veljensä C r i s t o f o r o S. (k. n. 1527),

it. kuvanveistäjä ja arkkitehti, työskenteli Mila-

nossa Lodovico Moron palveluksessa. E. I'-r.

Sola-vekseli (it. sulo, sola = yksinäinen), vek-

seli, jota on a -et et tn vain yksi kappale.

Solberg ks. S o h 1 h e r g.

Soldan [-ä'nj. 1. August Fredrik S.

(1817-85), insinööri, filosofinen kirjailija: toimi

ensin insinööriupseerina Venäjällä; ollessaan

v:-1a 1S47 valtion apurahalla opintomatkalla

Keski-Euroopassa hän v:n 1848 vallankumouk-

sen innostuttamana päätti olla palaamatta Venä-

jälle; lähti 1849 Ameriikkaan. missä toimi opet-

(S.H.) Punakoiso.
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tajana, teollisuusmiehenä ja kartoittajana; sai

1859 luvan palata Suomeen, missä 1861 tuli

hänen järjestettäväkseen annetun rahapajan joh-

tajaksi. S. harrasti myöskin filosofiaa ja jul-

kaisi „Finsk tidskrift" aikakauskirjassa kirjoi-

tussarjan „Herbart och Rein" (1877-78); muita

julkaisuja „0m lysgas och dess användning"

(1859), ,,Suomen tervapoltosta ja mitenkä se olisi

parannettava" (1861). [Juhani Aho, „Aatteiden

mies" (1901).]

2. Karl Erich S. (1811-70), suom. lääkäri,

edellisen veli, on ensimäisenä ryhtynyt kääntä-

mään Kalevalaa saksan kielelle, johon hän, n. s.

Vanhassa Suomessa syntyneenä, oli hyvin pereh-

tynyt. Saksannos, joka tehtiin 1838, näkyy jää-

neen aivan alkuunsa ; tallessa siitä on vain käsi-

kirjoituksen katkelmia (vanhan Kalevalan l:nen,

29 :s ja puolet 15:ttä runoa). [Valvoja 1909,

siv. 272-3.] E. N. 8.

3. S.-B r o f e 1 d t [-brufelt], Venny
(Vendiä) Irene (s. 1863), suom. taidemaa-

laajatar, A. F. S:n tytär, aloitti taideopintonsa

Helsingissä Suomen taideyhdistyksen koulussa

sekä Maria Wiikin ja A. v. Beckerin johdolla, jat-

koi opintojaan Pietarissa 1883-84 ja v:sta 1885

alkaen useana vuonna Pariisissa. Ollut sitä-

paitsi matkoilla m. m. Espanjassa ja Italiassa.

S. on maalannut etenkin kansanelämänkuvauk-
sia, joista mainittakoon luonteenkuvaukseltaan

huomattavat ,,Ateria savolaisessa talonpoikais-

tuvassa" (1892), , .Heränneitä" (1898, Ateneu-

missa) ja ,,Heränneiden seurat" (1906). S :n

tuotantoon kuuluvat myöskin maisema- (varsin-

kin merenrannikko-) ja vapaat henkilökuvamaa-

la ukset. Maalauksistaan S. sai Pariisin maail-

mannäyttelyssä 1889 ,,mention honorable"n ja

1900 pronssimitalin. Ulkomaanmatkoillaan S. on
valmistanut joukon jäljennöksiä vanhojen mes-

tarien teoksista. S. on ahkerasti työskennellyt

lasten kirjojen kuvittajana. S:n aloitteesta pe-

rustettiin Helsinkiin 1906 yhdistys ,,Taidetta kou-

luihin", ja on S. ollut m. m. sen ensimäisenä

puheenjohtajana. V :sta 1891 S. on naimisissa

kirjailija Juhani Ahon kanssa.

Soldanella alpina,

Primulace-oe-heimoori

kuuluva pieni vana-

kasvi, jolla on sirot,

kellomaiset, sinipuner-

vat kukat, niissä lius-

kaiset terälehdet. Leh-

det pyöreähköt. On
Alppien ihania kevät-

kasveja. K. L.

Soldo (monikko soldi)

vaskiraha, = 1
/2o Uraa, = 5 penniä, vrt. S o 1 i d u s.

Soleillet fsoleijc']. Paul (1842-86), ransk.

Afrikan tutkija, matkusteli 1865-66 Algeriassa,

1871 Algerian takaisessa Saharassa, saapui 1873
Insalahin keitaalle, tutki 1878-80 Senegalia,

perusti 1881 ransk. kauppaseuran toimesta Somali-
maahan ran^k. siirtolan. Julkaissut: ..Explora-

tion du Sahara central" (1874), ,,Les voyages et

decouvertes de P. S." (1881), „Ohock, le Choa, le

Kaffa" (1886) y. m.
Solenhofen ks. S o 1 n h o f e n.

Solenni (lat. sole'nnis = vuosittain uudistuva),

juhlallinen. — Solenniteetti. juhlallisuus.

— S o 1 e n n i t e e 1 1 i s a 1 i, juhlasali.

(s. n.) Soldanella alpina.

entinen it. lasku-

Solenoidi ks. Sähködynamiikka.
Solf ks. S uiva.
Solfatara [-tu'-J, sammunut tulivuori Ita-

liassa Pozzuoli'n lähellä Napoli'n länsipuolella.

Sen aukoista virtailee nyt rikinpitoisia kaasuja.

Tämän mukaan nimitetään yleensä rikinpitoisia

jälkivulkaanisia kaasunvirtauksia sioiksi.

P. E.

Solfeesi, mus., ks. S o 1 f e g g i o.

Solfeggio [-e'dzv], mus., (it.), sanaton laulu-

etydi. Nimitys on aiheutunut siitä, että tämän-
tapaisissa harjoituksissa sanojen sijasta käyte-

tään sävelten it. nimiä, ja näistä kaksi, soi ja

fa, on yhdistetty runkosanaksi, josta s. on joh-

dannainen. /. A'.

Solferino .[-rl'-], kylä Pohjois-Italiassa Garda-
järven eteläpuolella; siellä tapahtui 24 p. kesäk.

1859 taistelu, jossa ranskalaiset ja sardinialai-

set (143,000) voittivat itävaltalaiset (130,000).

Voittajain mieshukka 12,2 %, voitettujen 16,» %.
Taktillinen arvo 0,9.

Solger [zolfprj, Karl Wilhelm Ferdi-
nand (1780-1819), saks. esteetikko ja filosofi,

joka lähinnä liittyi Schellingin kouluun. S. he-

rätti huomiota varsinkin esteettisillä tutkimuk-
sillaan ,,Erwin, vier Gespräche iiber das Schöne
und die Kunst" (I-II, 1815), „Vorlesungen uber

die Ästhetik" (1829). H. Kr-n.

SOLhem ks. Taimisto.
Solidaarinen (ransk. solidaire < lat. solidus

= luja, luotettava), yhteinen, yhteisvastuullinen.

S. on sellainen sitoumus, joka on useille henki-

löille yhteinen siten, että se tosin on vain ker-
ran suoritettava, mutta että täyttä suoritusta

voidaan hakea keltä velalliselta tahansa. Jos

siis esim. takuusitoumus on solidaarinen, mer-
kitsee tämä, että velkoja voi hakea maksua ta-

kausmiehiltä miten parhaiksi näkee, siis myös-

kin yhdeltä ainoalta täyttä suoritusta, ollen sillä

takauskumppanilla, joka on suorittanut enemmän
kuin oman osansa, valta ajaa n. s. takautuvaa

(regressi-) kannetta muita vastaan. S. velka-

suhde syntyy tav. yhteisen velka- tai takaus-

sitoumuksen kautta, mutta saattaa myöskin ai-

heutua siitä, että useat henkilöt ovat yhteisesti

tuottaneet vahingon. Useimmiten on velallisten

keskinäinen" suhde sellainen, että kukin

vastaa ..pääluvun mukaan", mutta vastuu voi,

asianhaaroista riippuen, olla toisenlainenkin. So-

lidaarisuus voi olla olemassa oikeutettujenkin hen-

kilöiden puolella, siten että useista velkojista ku-

kin voi vaatia täyttä suoritusta (jos yhdelle on

suoritettu koko määrä, eivät muut tietysti enää

voi mitään vaatia). R. E.

Solidago ks. P i i s k u.

Soli Deo gloria f-l -ö -ö-J (lat.). ainoastaan

Jumalalle kunnia (lyh. S. D. G.).

Solidi (lat. solidus), luja, vankka, luotettava,

vakavarainen. — Soliditeetti, lujuus, luo

tettavuus, vakavaraisuus.

Solidikelta, happokelta, aminoatsobentsolidisul

fonihapon natriumsuola, väriaine.

Solidisini, sininen, kankaalle painettu väri,

joka saadaan kun indigosineä käsitellään tina-

kloruurilla ja näin saatu indigovalkoinen paine-

taan kankaaseen, jonka kudoksiin se imeytyy ja

kiinnittyy muuttuen ilman vaikutuksesta sini-

seksi. S. S.

Solidivihreä ks. M a 1 a k i i t t i v i h r e ä.
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Solidivioletti, gallosyaniini, karttuunivärjäyk-
sessä käytetty peittaväriaine.

Solidus (lat., = koko, kiinteä, s. o. nummus),
roomal. kultaraha, joka Konstantinus Suuren
toimesta n. 312 j. Kr. laskettiin liikkeeseen kulta-

denaarin sijasta (ks. D e n a a r i), = 1
/72 roomal.

naulaa = 4,5s g = n. 15 mk. Käytännössä oli myös
s e m i s = Va - : 1 a ja t r e m i s s i s 1. t r i e u s =
1
/3 s:ta. S. säilyi kauan Itä-Rooman (bysanl

tilaisessa) valtakunnassa ainakin laskurahana.

S.-sanasta johtuu italiassa soldo (ks. t.) ja

ranskassa suu (ks. t.). [Maurice, ,,Numismatique
Constantinienne" (1908).] K. J. II.

Solifuga ks. S k o r p i o n i 1 u k i t.

Solikamsk /-«-/. piirikunnankaupunki Itä-

Venäjällä. Permin kuvernementissa, Permin kau-
pungista pohjoiseen, Usolkan varrella lähellä sen

laskua Kamaan: 5.250 as. (1910). — Asukkaat
työskentelevät piirikunnan monissa suolalaitok-

sissa, kivihiilikaivoksissa ja ruukeissa. — Piiri-

kunnassa asuu m. m. syrjäänejä.

Soliloquium [-lo'-J (mlat.), yksinpuhelu.
Soliman (S ui ei m a n), kolmen turk. suit

taanin nimi. — 1. S. I (k. 1410), Bajasid I:n
poika, taisteli v:sta 1402 veljensä Musan kanssa
vallasta: veljensä surmauttama. — 2. S. II Suuri
(turk. el Kaniini = lainlaatija) (1496-1566), seu-

rasi 1520 isäänsä Selim I :tä, valloitti Belgradin
1521 ja Rhodoksen 1522. Sai 1526 Mohäcsin
taistelussa ratkaisevan voiton unkarilaisista ja

valloitti Pestin. Tukeakseen Juhana Zäpolyaa,
Siebenburgenin ruhtinasta, jonka eräs puolue
oli valinnut Unkarin kuninkaaksi, S. 1529 tun-

keutui Wieniin saakka, mutta kaupungin valloi-

tus ei onnistunut, ja niinikään raukesi toinen,

1532 tehty samanlainen yritys. Yalloitutti 1534
Persian pääkaupungin Tahrisin sekä Bagdadin;
teki myöhemminkin retkiä keisaria ja Persiaa
vastaan. Turkin laivasto ahdisti sillävälin Hai-
reddin Barbarossan johdolla Välimereltä päin
kristittyjä valtioita. V. 1566 S. vielä kerran
teki retken Unkariin, mutta kuoli Szigetväria
piirittäessään. — S:ia pidetään turkkilaisten
suurimpana hallitsijana; hän valvoi tarkasti

oikeudenkäyttöä, edisti maanviljelystä ja muita
elinkeinoja, suosi oppineita ja runoilijoita; esiin-

tyi itsekin runoilijana. Kuitenkin hän toisinaan
teki itsensä syypääksi julmuuteen.

3. S. III (1647-91), Ibrahimin poika, vapau-
tettiin vankeudesta ja korotettiin valtaistuimelle

veljensä Muhammed IV :n kukistuksen jälkeen

1687, kävi sotaa Unkarissa onnettomasti, kun-
nes hän 1689 nimitti Mustata Köprilin suur-
visiirikseen. O. R.

Soliman-vuoret (S u 1 e i m a n-v u o r e t) ks.

Belutsistan.
Solimöes ks. A m a z o n v i r t a.

Solingen fzölirjonj, kaupunki Länsi-Saksassa,
Heinin-maakunnassa, Diisseldorfin hallitusalueessa,

ratojen risteyksessä VVupperin lähellä, Ruhrin
kiviliiilialueella keskellä reiniläis-westfalenilaista

suurteollisuusaluetta; 50,536 as. (1910). joista

n. a
/5 katolisia. — Kymmenkunta kirkkoa ja

synagogaa, lukio. reaalikoulu, terästeollisuus-

ammattikoulu. — Kuuluisa hienotae-, etenkin
teräaseteollisuudestaan (miekkoja, veitsiä, saksia,

haarukoita, kirurgisia kapineita y. m.i. jonka
tuotteet ovat tunnetut kaikissa maissa. Lisäksi

valimoita-, nahka-, tupakka- y. m. tehtaita. —

S:n aseteollisuuden perustajina mainitaan da-

maskolaisia aseseppiä (11471 tai steiermarkilai-
sia käsityöläisiä (1290).

Solinus [-1'-], Gaius Julius, roomal. kir-

jailija 3:nnella vuosis. j. Kr., julkaisi n. v. 250
etupäässä Pliniuksen ,,Luonnonhistoriaan" (ks.

Plinius 1) perustuvan kokoelman ...Merkilli-

syyksiä" („Collectanea rerum mirabilium", julk.

Th. Mommsen, 1864). Keskiajalla käytettiin oppi-
kirjana S:n teoksesta 6:nnella vuosis. tehtyä
„Polyhistor" niinisiä mukailua. K. ./. //.

Solipsismi (< lat. solus = ainoa, ja ipse =

itse), filos., se väite, että tajuava minä yksin on
olemassa, koko muu maailma ja kaikki muut olen-

not ovat vain sen mielikuvia ; myöskin, varsin-

kin vanhemmassa kielenkäytössä, = itsekkyys-
kanta siveysopissa, A. Or.

Solisherrno (nervus subclavius) ks. Solis-
1 i h a s

Solislaskimo (vena subclavia) vastaa kul-

kuunsa nähden solisvaltimoa sijaiten ihmisellä
solisluun takana ja ensimäisen kylkiluun päällä.

Solisvaltimo kulkee s:n takapuolella: niitä erot-

taa toisistaan etumainen kylkiluun kannattaja-
lihas. S. on kainalolaskimon suoranainen jatko.

siihen laskevat pienemmät laskimot kaidan ala-

osasta, rintakehän yläosasta ja hartiasta. Itse se

jatkuu, yhdyttyään sisempään kaulalaskimoon,
nimettömänä laskimona edelleen rintakehään, vrt.

Verisuonet. Y. K.
Solislihas

(
?>iusculus subclavius), solisluun alla

oleva ensimäisestä kylkiluusta ulos- ja ylöspäin
kulkeva, solisluun ulkopäähän kiinnittyvä pieni

lihas, jota hermottaa kainalopunoksesta lähtevä
heikko solisherrno (nervus subclavius). Y. K.

Solisluu (elavicula) on ihmisellä loivasti

S kirjaimen muotoisesti kaartunut, suhteellisen

heikko luu, joka sitoo toisiinsa rintalastan ylä-

pään ja lapaluun olkalisäkkeen. Kumpaankin näi-

hin luihin liittyy s. nivelen välityksellä. Se
tukee olkapäitä ja pitää niitä oikea-ssa asennos-
saan estäen niitä painumasta eteen ja keskivii-

vaan päin. Toisinaan puuttuvat s:t synnynnäi-
sesti; tällöin voivat olkapäät luistaa rintakehän
yläosan seinämää pitkin eteenpäin aivan lähelle

toisiaan. Hartiat ovat silloin heikot. Useim-
milla nisäkkäillä on s :t. toisilta, kuten esim. ka-

vioeläimiltä, valailta ja osalta petoeläimiä ne
puuttuvat; muutamilla ne esiintyvät ainoastaan
surkastumina (esim. hampaattomilla ja jyrsi-

jöillä!. Lentävillä linnuilla s:t ovat vahvasti

kehittyneet ja keskenään rintalastanpuoleisilla

päillään yhteenkasvettuneet muodostaen siten omi-
tuisen V:n tai Y:n muotoisen hankaluun
(furcula). S:t tavataan myös useilla mateli-

joilla ja sammakkoeläimillä. Ne ovat alkujaan
ihon luutumisesta svntyneitä. n. s. peitinluita.

V. K.
Solisti (it. solo = yksin), mus., soittaja t. lau-

laja, jolla on oma itsenäinen osansa sävelteoksen

esittämisessä, vastakohtana orkesterin, kuoron tahi

muun esittäjäryhmän vhteissoitolle tai -laululle.

/. K.
Solisvaltimo (arteria subclavia), yläraajaan

meneviin valtimon tyviosa, lähtee ihmisellä oi-

kealla puolen nimettömästä valtimosta, vasem-
malla puolen suoraan aorttakaa resta. Se kulkee
ylös- sekä kaaressa ulos- ja alaspäin kiertäen en

simaisen kylkiluun ylitse ja painuen lopuksi
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kainalokuopan pohjaan, josta sen jatko kainalo-

valtimo kulkee edelleen. S. sijaitsee solisluun ta-

kana kainalon suuren hermopunoksen etu-ala-

puolella. S. lähettää suuren joukon haaroja, jotka

vievät verta kaulan elimiin, hartiaan ja rintake-

hän seinämään. Näistä haaroista mainittakoon:

nikamavaltimo, alempi kilpirauhasvaltimo, nisä-

valtimo, ylin kylkiluiden välivaltimo ja poikit-

tainen kaulavaltimo, vrt. Verisuonet.
Y. K.

Solki on esihistorialliselle tutkimukselle hyvin
tärkeä vaihtelevien muotojensa takia, niiden

avulla kun voidaan saada tukikohtia kansallisuu-

den- ja ajanmääräyksille.

S. tulee käytäntöön ensin Pohjois-Italiassa

pronssikaudella, n. 1600 e. Kr. (n. s. Peschiera-s.,

ks. Esihistorialliset ajanjaksot,
liitekuva III, 13). Siitä kehittyy skandinaavinen
pronssikautinen n. s. silmälasi-s. (ks. Esihis-
torialliset ajanjaksot, liitekuva III, 14),

jommoisia Suomestakin on löydetty kaksi kappa-
letta (Viipuri, Kokemäki). Suomalais-ugrilaiselta

alueelta ei pronssikauden s:ia vielä tunneta. —
Rautakauden s :t kehittyvät n. s. eertosa- ja

la-Tene-s:ista (ks. Esihistorialliset ajan-
jaksot, liitekuva IV, 3), joissa on jänne, jousi,

pai j i ii 1. neula ja sen kota. Nämä n. s. kaari-s:t

ovat vaihtelevanmuotoisina Suomessakin yleisiä

varhemmalla rautakaudella. N. s. kansainvael-

luksen ajalla kehittyy Suomessa uusia kotoisia

muotoja noiden germ. kaari-s:ien kekitysmuoto-
jen pohjalle, nim. n. s. tasalykytvartiset ja nokka-
1. krapu-s :t. Samoihin aikoihin syntyvät n. s.

pyöreät kupura-s:t, joissa muoto on baltilainen,

mutta koristeet alkuaan skandinaavisia. Tämä
koristeaiheiltaan yhä muuttuva pyöreä s., ja

ti. s. soikeat kupura-s:t, joissa niissäkin on
skandinaavisia ja itäisiä vaikutuksia, ovat Suo-

men nuorimman rautakauden vallitsevia s. -muo-
toja. (Kuvia näistä s:ista ks. Suomi, esihis-

toria.) vrt. Puku. A. M. T.

Sollogub f-u'bj, Vladimir Aleksandro-
vits (1814-82), kreivi, ven. kirjailija, on kir-

joittanut suuren joukon novelleja ja kertomuksia,
joissa ilmenee rikas mielikuvitus ja havainto-

kyky. Hänen kevyt, usein diletanttinen kynänsä
kuvaa ennenkaikkea Venäjän aristokraattisten

piirien elämää. Hänen pääteoksensa, maaseudun
elämää kuvaileva ,,Tarantas" (1845) herätti

yleistä huomiota humoristisella esitystavallaan.

S. on kirjoittanut myös huvinäytelmiä ja jul-

kaissut muistelmia Puskinista, Gogolista y. m.
V. J. M-kka.

Solmisatsioni (it. solrnisiTre). mus., keski-

aikainen sävelentapaamisjärjestelmä kirkkolaulun
oppimista varten. Sen keksijänä on pidetty

Guido Arezzolaista. Järjestelmä perustui sävel-

ten asemaa asteikossa osoittaviin tavuihin (ks.

D o) : näistä kaksi, soi ja mi, yhdistettiin runko-
sanaksi, josta s. -nimitys on johdannainen. Sä-

velten nimet merkittiin käden kuvaan, määrä-
paikkoihin sormien eri nivelten kohdalle. Tämän
mukaisesti liikuttelemalla sormiaan kuoronjohta-
jat ilmaisivat laulajille sävelmien melodisen
kulun. Luultavasti s.-järjestelmä on perintöä

vanhemmilta sivistyskausilta (vrt. I nti ala i-

e n m usi i kk i). I. K.
Solms [zolmsj, vanha saks. kreivillinen ja ruh-

tinaallinen suku; jakautuu kahteen päähaaraan:

(SH ) Solmuja.

1) Solms-Braunfels ja 2) Solms-Lich-Hohensolms
;

mediatiseerattiin 1806.

Solms-Laubach [zol- -hah], Hermann zu
(s. 1842), kreivi, saks. kasvitieteilijä. Tuli pro-

fessoriksi Strassburgiin 1872, Göttingeniin 1879

ja Strassburgiin 1888. On julkaissut etupäässä

systemaattisia ja kasvipaleontologisia (,,Einlei-

tung in die Paläophytologie". 1887) tutkimuksia.

K. L.

Solmu. 1. Nuoraan, lankaan tai köyteen teh-

dyn s:n tarkoituksena on estää päätä purkau-
tumasta (1, 2). sul-

kea köyden pää rei-

kään (3), liittää

kaksi köyttä (4, 5,

6, 7, 8), lyhentää

köyttä katkaise-

matta sitä (9), kiin-

nittää köysi ren-

kaaseen (10) tai

paaluun (11, 12,

13), muodostaa sil-

mukka köyden pää-

hän (14) j. n. e. Ko-
ristuksenakin käy-

tetään s: ja.

V. S. S.

2. Tähtit. (nod i),

piste, missä komee-
tin- tai planeetin-

rata leikkaa eklip-

tikaa. Nousevan
s:n

(fy) kautta kiertotähti ylenee ekliptikan

pohjoispuolelle, laskevassa s :ssa {<$) alkaa

sen kulku ekliptikan eteläpuolella. Molempia s :uja

yhdistävä viiva on s.-v i i v a. leikkausviiva radan

tason ja ekliptikan välillä, määrättävä rataa las-

kettaessa (yksi kiertotähtiradan elementeistä on

nousevan s : n tähtit. pituus)

.

H. R.

3. Kasvit., ruohokasvien varren nivelen (ks. t.)

kohta tämän ollessa turvonnut, erityisesti heinä-

kasvien paisunut lehtitupen tyvikohta (ks.

Heinäkasvit).
Sblmuheinä ks. S p e r g u 1 a r i a.

Solmukirjoitus, vanhanaikainen nuorista som-

miteltu muistiinpano- ja tiedonantojärjestelmä.

jossa nuorien erilaisen yhteenpuuomisen ja sol-

miamisen sekä niiden eri värien avulla voitiin

ilmaista määrättyjä käsitteitä. S. on ollut käy-

tännössä m. m. kiinalaisten ja tibetiläisten sekä

Perun, Meksikon, Pienten Antillien ja Etelämeren-

saarien alkuasukasten keskuudessa. Muinaisten
perulaisten korkealle kehittynyt s. oli nimeltään

quipu. S:n avulla suoritettiin väenlaskuja, mer-

kittiin muistiin lakeja, historiallisia tapahtumia,

sopimuksia ja liittoja. Kaupungeissa oli s:n

solmijoita, selittäjiä ja s.-kokoelmien hoitajia.

Solmuruoska (ven. knut), nahkahihnoista pai

mikoitu ruoska, jolla lyömistä käytettiin Venä-
jällä rikollisten, myöskin valtiollisten, rangais-

tuksena; sata lyöntiä ja enemmän vastasi kuo-

lemanrangaistusta. Nikolai I:n aikana tuli s:u

sijaan pletj niminen ruoska, jonka käyttäminen
lakkautettiin Aleksanteri II :n aikana.

Solmuviiva ks. Solmu 2.

Solmuväli (ruots. knop). yhtä meripeninkul-

maa vastaava suhteellinen osa lokinuorasta, jolla

aluksen vauhtia mitataan. Solmuvälin pituus on,

laivan rakenteesta johtuvaa pienehköä korjausta
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huomioonottamatta, samassa suhteessa meripenin-

kulmaan kuin lokilasin juoksuaika yhteen tun-

tiin. F. TV. L.

Solnhofen [zolrihöf&n] (myös Solenhofen). kylä

Baierissa. Mittelfrankenin hallitusalueessa, Alt-

muhlin varrella. Kuuluisat liuskelouhimot, joista

saadaan oivallista liusketta kivipainoa varten.

Liuskeesta löydetty Arch ceopteryxin jätteitä.

Solo (it.), yksin, ks. Soolo.
Solonko 1. S o 1 o h k o i n luostari, kansan-

omainen nimitys Solovetsin luostarille
iks. t.i.

Solohkoiniekka, kansanomainen nimitys Solo-

vetsin luostarissa käyville pyhiinvaeltajille ivrt.

S o 1 o h k o)

.

Solokansaari ks. Solovetsin saaristo.
Solon l-lönj (n. 640-559 e. Kr.), ateenalainen

lainsäätäjä ja runoilija, yksi Kreikan n. s. seit-

semästä viisaasta. S. oli Eksekestideen poika ja

polveutui vanhasta aatelissuvusta, joka johti

syntyperänsä Kodroksesta. Tehtyään laajoja

kauppamatkoja hän (antiikkisen perintätarinan
mukaan, joka tosin tässä muodossa on epäilyksen-

alainen) ensi kerran tuli huomatuksi julkisessa

elämässä, kun hän syöksyi Ateenan torille ja

lausumalla sepittämänsä tulisen Salamis-elegian

innostutti kansalaisensa valloittamaan Megaralta
takaisin Salamiin. Näihin aikoihin olivat Attikan
yhteiskunnallis-taloudelliset olot kurjalla kan-
nalla : ankarain velkalakien johdosta pikkuvilje-

lijät olivat suurimmalta osaltaan menettäneet
omistusoikeutensa viljelemiinsä maihin tai sortu-

neet suurtilallisten velkaorjiksi, ja puolueriidat

olivat saattamaisillaan valtion täydelliseen seka-

sortoon. Tässä pulassa kansa valitsi S:n, joka
runoissaan jo oli vaatinut parannusta vallitse-

viin oloihin, 594/3 t. 592/1 e. Kr. arkontiksi
antaen hänelle samalla täyden valtuuden uudis-
tusten tekoon lainsäädännön alalla. Ensi työk-
seen S. pani toimeen n. s. seisakhtheian (ks. t.),

jolla kumottiin kaikki ne velkasitoumukset, joi-

den vakuutena oli velallisen maa tai hänen per-

soonansa: velkaorjuus kiellettiin vastaisenkin
varalle. Myös kauppaa ja teollisuutta edistettiin

ottamalla käytäntöön uusi, euboialainen mitta-,

paino- ja rahajärjestelmä entisen aiginalaisen
sijaan. S:n nimen yhteyteen asetetaan tav. se

valtiomuodon uudennus, jonka mukaan Attikan
väestö jaettiin 4 varallisuusluokkaan ; uudempi
tutkimus on kuitenkin tullut siihen tulokseen.

että nämä olivat olemassa jo ennen hänen
aikaansa. Mutta S:n merkitys oli, niin arvel-

laan, siinä, että hän kehitti valtiomuodon kansan

-

valtaisempaan suuntaan m. m. antamalla neljän-

nellekin luokalle. ..theteille" (th&tes), eräitä val-

tiollisia oikeuksia: niinpä he saivat S:n perus-
tamassa tärkeässä valamiestuomioistuimessa („he-

liaia"ssa) ottaa osaa äänestyksiin ja vaaleihin.

Thetien tuli sitäpaitsi palvella laivastossa sou-
tajina. Pääsy virkoihin jäi kuitenkin ."» ylemmän
luokan etuoikeudeksi. S. pani myös toimeen atti-

kalaisen yksityisoikeuden kodifioimisen. Suori-

tettuaan lainsäädäntönsä S. arkonttivuoden loput-

tua läksi pitkäaikaiselle matkalle, jolla m. m.
oleskeli Egyptissä ja Kyproksessa; luinen käyn-
tinsä Lyydian kuninkaan Kroisoksen puheilla on
kuitenkin tarua. S:n palattua Ateenaan oli Pei-

sistratos kohonnut kaupungin niaht a vimmaksi
mieheksi, ja huolimatta S:n varoituksista kansa

salli hänen tekeytyä itsevaltiaaksi (561 e. Kr.).

Pian senjälkeen S. kuoli, elämänsä loppuun
saakka pyrkien kartuttamaan tietojaan.

S., ensimäinen ateenalainen runoilija, asetti

runoutensa yhteiskunnallisten uudistusten ja

politiikan palvelukseen, milloin innostuttaen kan-
salaisiaan rohkeaan sotayritykseen (,,Salamis"),

milloin räikeillä. sääliä herättävillä kuvauksillaan
paljastaen yhteiskunnallisia epäkohtia tai kelmit

taen yksimielisyyteen ja laillisuuteen, milloin

perustellen ja puolustellen omaa lainsäätämis-
tointaan (..Neuvoja ateenalaisille"). .,Neuvoissa
itselleen" S. taas esittää tervettä elämänviisautta
sisältäviä mietelmiä. Yllämainituissa runoelmissa
S. on käyttänyt elegistä runomittaa; toisissa,

joissa hän enimmäkseen torjuu valtiollista toi-

mintaansa vastaan tehtyjä moitteita ja hyök-
käyksiä, esiintyy kiihtyneempiä mittoja (trokei-

nen tetrametri ja jambinen trimetri). Onpa S.

esiintynyt hilpeänä lemmenrunoili janakin. S:n
runoelmista on säilynyt n. 250 säettä. — S:n
elämäkerran sepitti Plutarkhos. E. R-n.

Solothurn [zo-] (ransk. Soleure). 1. Kauttoni
Pohjois-Sveitsissä, Aare-joen ympärillä ja sen

pohjoispuolella (lisäksi kaksi pientä eksklaavia)

;

791 km 2
, 119,620 as. (1912; 1910: 117,040, joista

uskonnoltaan katolisia 77.408 ja protestantteja

39,006, kansallisuudeltaan saksalaisia 111,445.

ranskalaisia 2,778 ja italialaisia 2,621), 151

km2 :llä. — S., joka muodoltaan on sangen epä-

säännöllinen, kuuluu pohjoisessa Jura-vuoristoon,
etelässä Sveitsin keskusylänköön. Ilmasto vaih-

televa. Pää joki Aare. — Elinkeinoista
maatalous tärkein. V. 1912 kanttonin pinta-alasta

oli metsää 37,2%, peltoa, niittyä ja laidunta

59,7%. V. 1911 S:ssa oli 4,627 hevosta, 42,437
nautaa, 12,089 sikaa, 894 lammasta ja 8,462

vuohta. Teollisuus sangen tärkeä: huomattava
varsinkin kelloteollisuus. V. 1911 työskenteli

teollisuuslain alaisissa tehtaissa 20,118 henkeä,
pienempien laitosten työväestöä lukuunottamatta.
V. 1905 kotiteollisuuden harjoittajia oli kaik-

kiaan 1,864 henkeä (valmistivat kelloja, silkki-

nauhoja, jalkineita, kankaita y. m.). Vuorityö
tuottaa marmoria, suolaa y. m. — Opetusolot
erinomaisella kannalla. — Hallitusmuoto kan-
sanvaltainen, tarkistettu 1895. Kansanäänestys.
Lakia säätää 4 v:ksi valittu kanttonineuvosto
(Kantonsrat), hallintoa hoitaa 5-jäseninen hal-

lintoneuvosto (Regierungsrat); viimemain. pu-

heenjohtajana on Landummann. Pääkaupunki S.— 2. Edellämain. kanttonin pääkaupunki, usean

radan risteyksessä Aaren varrella. Neu-S. Aaren
vas.. Alt-S. sen oik. rannalla: 12,000 as. (1913),

enimmäkseen katolisia. Ursuksen tuomiokirkko
(1762-73; Sveitsin kaunein suur-renesanssiraken-
nusi. asehuone kallisarvoisille asekokoelmilleen.

kaupunginmuseo, 4 1500-luvun kaivoa, jätteet

1667-1727 rakennetuista lujista linnoituksista.
— Baselin piispan istuin. — S:n ulkopuolella

olevalta Weissensteiniltä (1,287 m yi. merenp.)
suurenmoinen näköala. — Historia. S. (8a-

lodurum) oli roomal. -aikana Helvetian sotilastei-

den risteyspaikkana, keskiajalla Pyhän Ursuk-
sen kapitulikunnan istuimena, kuului sittemmin
Burgundille ja tuli 1218 valtakunnankaupungiksi.
Bernin liittolaisena S. kävi voittoisaa sotaa

Habsburgin-Kyburgin kreivejä vastaan 1
1300-

luvun lopulta alkaen). Otettiin 1481 jäseneksi
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valaliittoon. Uskonpuhdistusaikana S. pysyi uskol-

lisena paaville, yhtyen 1586 borromeolaiseen liit-

toon. Valta S:ssa ja siihen vähitellen liitetyssä

kanttonissa joutui muutamien patriisisukujen

käsiin. Kansanvaltaisten ainesten taistelu yli-

mysvaltaa ja maaseudun taistelu S :n kaupunkia
vastaan täyttää suurimman osan S:n sisäistä

historiaa 18o0-luvun jälkipuoliskolle asti.

E. E. K.

Solotnik ks. Z o 1 o t n i k.

Solovetsin luostari (myös Solovetski
[-tskoi], Soloukoi, Solohko, Solon-
ko i n luostari, ,,P y h ä kaupunki" y. m.

;

ven. Solovetski) monastyr, lyh. Solovetsk, kan-

sankielessä tiolovki), koko pohjolan huomattavin
luostari (munkkiluostari) Solovetsin saarella

Vienanmeressä (ks. Solovetsin saaristo),
saaren lounaisrannikolla, hyvän satamalahden
äärellä. Luostarin pääosa on vanhan, 1584-96 hak-

kaamattomista kivistä rakennetun kivimuurin
(pituus 1,086 m, korkeus 10-13 m, paksuus n. 6 m)
ympäröimä; muurissa on S tornia vanhoine
tykkeineen ja 7 porttia, joista tärkein ,,Pyhä

portti" johtaa satamaan luostarinravintolan koh-

dalla. Muurin sisällä on m. m. 9 kirkkoa, pää-

kirkkona Kolminaisuuden (Troitskij) tuomio-

kirkko (jossa luostarin perustajamunkkien Sav-

vatijn ja Zosiman maalliset jäännökset säily-

tetään hopeakirstuissa). Muurin ulkopuolella on
saarella (joka on raivattu ihanaksi puistoksi, tei-

neen, järvineen, kanavineen, vrt, Solovetsin
saaristo) m. m. Pyhän Onufrijn kirkko ja 6

rukoushuonetta. Luostariin kuuluu kaikkiaan
(kirkkoja lukuunottamatta) lähes 20 kiviraken-

nusta, joista munkkien asuin- ja työhuoneiden
lisäksi mainittakoon ravintola, sairaala, köyhäin-

huone, työväestön asuntolat y. m. Teollisuuslai-

toksista mainittakoon : vanha laivatokka ja kone-

paja, meijeri y. m. Suuri, pohjoiseen asemaansa
nähden erinomainen puutarha. — Oma lääkäri ja

apteekki. — Luostarissa asuu kautta vuoden n. 800

henkeä, joista munkkeja 230 (niistä noviiseja 60)
;

1600-luvulla oli munkkeja 370-450. Pyhiinvaelta-

jia käy luostarissa vuosittain keskimäärin 11-

12,000, usein enemmänkin. — Suurien varsinais-

ten luostaririkkauksiensa (arvoesineiden, maa-
tilojen y. m.) lisäksi on luostarilla vuosittain tu-

loja (teollisuuslaitoksistaan, lahjoja y. m.) n.

420,000-450,000 mk. ; vuotuiset menet n. 400,000

mk. — Vilkas laivaliikenne, pääasiallisesti

Arkangeliin ja Sumaan. — Historia. S. l:n

ensimäiset perustajat olivat Kirilän luostarista

(Valgetjärven rannalta) lähteneet munkit S a v-

vatij ja Herman, jotka asettuivat Solo-

vetsin saarelle 1429. Savvatijn kuoltua (1435)

Herman sai seuralaisekseen Z o s i m a nimisen
munkin, josta tuli varsinaisen luostarin perus-

taja; hänen vaikutuksestaan lahjoitti m. m. mah-
tava novgorodilainen ylimysnainen. kaupungin-
päällikön puoliso Marfa Boretskaja S. l:lle

Suman ja Kemin pitäjät kaikkine laajoine

kalastusalueineen Vienanmeren rannalla, laskien

siten (1450) perustan luostarin suurille rikkauk-
sille. Luostarista lähti pyhä F e o d o r i t Kuol-
laan levittämään kristinuskoa lappalaisten kes-

kuuteen ja käänsi eräitä rukouksia heidän kie-

lelleen. Vv. 1548-66 oli igumenina luostarin kuu-
luisuuden ja loiston perustaja Filip (myöhem-
min Moskovan metropoliitta) ; hänen ajaltaan

ovat melkein kaikki nykyisen luostarin huomat-
tavimmat rakennukset, kirkot, tiet y. m. ; hän
m. m. yhdisti saaren monista järvistä 52 kanava-
verkolla toisiinsa. Luostarilinnoituksen valmis-

tuttua 1596 S. 1. sai oman varusväenkin, jonka
ylipäällikkönä oli igumeni. Ruotsalaiset ja suo-

malaiset olivat nimittäin Vienanmeren retkillään

usean kerran uhanneet luostaria; 1570 kävi ruots.

laivasto luostarin vesillä, 1579 hyökkäsi luosta-

rin alueille joukko Kajaanin ,,njemtsejä" (luos-

tarikronikan mukaan) ja 1580 taas n. 3,000 (?)

Kajaanin miestä. V. 1589 (1590) uhkasivat Juho
Vesaisen joukot myös S. 1 :ia, jolloin sieltä

1590-91 tehtiin Suomeen (Pohjanlahden ran-

noille) kostoretki. V. 1611 tapahtui uusi suom.-

ruots:n hyökkäys, mutta itse luostaria ei val-

loitettu. 1600 luvun puolivälissä kuului luosta-

rin varustuksiin 90 tykkiä ja 1,500 asestettua

miestä (sotilaita, munkkeja y. m.). Viimeinen
huomattavampi tapaus S. 1 :n sotaisessa historiassa

on englantilaisten laivojen hyökkäys 1854 (18 ja

19 p. heiuäk.) > silloinkin luostari kesti pom-
mituksen, kärsien ainoastaan vähäisiä vaurioita.

— S. 1. on yksi niistä Venäjän 7:stä luostarista,

jotka ovat riippumattomia paikallisen piispan

vallasta ja suorastaan synodin alaisia. — V:een
1900 toimi S. l:ssa eläintieteellinen tutkimus-

asema (siirrettiin sittemmin Aleksandrovskiu
kaupunkiin). [A. V. Ervasti, ,,Muistelmia mat-
kalta Venäjän-Karjalassa" (1881), siv. 79-139.]

L. H-nen.
Solovetsin saaristo Vienanmeressä käsittäii

kolmen suuremman saaren, Solovetsinsaaren,

Hanhisaaren (ven. Anzerskij) ja Ison-Muksalmen-
saaren (ven. Bolj.ioi-M uksaljmi), lisäksi joukon

pienempiä saaria (Jänissaaret, ven. Zajatskic
Pieni-Muksalmen-saari y. m.) ja luotoja Onega-
lahden suulla. Huomattavin saarista on Solo-
vetsinsaari 1. Solokausaari, alkujaan toden-

näköisesti ,,Salo" (pit. 24 km, lev. 16 km. pinta-

ala 285 km 2
, rantaviiva 187 km), jonka lounais-

rannikolla sijaitsee kuuluisa Solovetsin
luostari (ks. t.), suojaisan satamalahtensa
äärellä. Solovetsinsaaren (samaten kuin S. s:n

muidenkin saarien) pinnanmuodostus on epä-

tasainen; korkein vuori, Sekirskaja gora, kohoaa
85 m yi. merenp. (sen laella kirkko, jonka torni

toimii loistomajakkana). Huomattava on Solovet-

sinsaaren suuri järvirikkaus; n. 300 järveä ja

lampea, joita yhdistävät lukuisat, munkkien ra-

kentamat luonnonihanat kanavat ja kaivannot

(osittain järvien laskemiseksi tehdyt). Saaret

metsäisiä i koivua ja mäntyä). Luostarin koti-

eläinten (hevosten, lehmien, lampaiden ja poro-

jen) lisäksi mainittakoon S. s:n eläimistöstä

kettu, jänis, orava ja lokit (monine lajeineen,

suunnattoman suurissa parvissa). Merikalastus

hyvin tuottavaa. Vuoden keskilämpö S. s:ssa on
n.

-f-
1° C. L. H-nen.

Solovetskoi 1. Solovetski ks. S o 1 o v e t-

s i n luostari.
Solovjev f-jo'ff. 1. S e r g o

j Mihail o v i t g

S. (1820-79), ven. historiantutkija. Julkaistuaan

pari väitöskirjaa Venäjän vanhimman historian

alalta nimitettiin Moskovan yliopiston professo-

riksi. Otti valtiollisista syistä eron virastaan

1877. Hänen laajin teoksensa on 29-osainen

,,Venäjän historia vanhimmista ajoista asti"

(1851-79). joka ulottuu v:een 1774 asti. Sitä
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paitsi S. on kirjoittanut Puolan häviön historian

ja tutkimuksen Aleksanteri I:n politiikasta.

2. Vladimir Sergejevits S. (1853-1900),

ven. filosofi, edellisen poika. Sai 1874 maisterin

arvon Pietarin yliopistossa väitöskirjallaan

,,Länsimaisen filosofian kriisi". Tuli 1880 tohto-

riksi väiteltyään ,,abstraktisten prinsiippien kri-

tiikistä". Luennoi filosofiaa Moskovan ja Pietarin

korkeakouluissa. Hänen oppinsa on yhdistys filo-

sofiaa ja teologiaa. Hänen filosofinen systeeminsä
selviää parhaiten teoksista: ,,Luentoja jumal-
ihmisyydestä" ja ,,La Russie et l'6glise univer-

selle". Teoksissa „Elämän henkiset perustukset"

ja ,,Teokratian historia ja tulevaisuus" hän esit-

tää kristinuskon perusteita ja Raamatun histo-

rian filosofiaa. Puhuessaan katolisen ja kreikan -

uskoisen maailman eroavaisuuksista S. kehittää
slavofiilien ajatusta Länsi-Euroopan hajoamis-
tilasta, koettaen osoittaa, että Eurooppa on uskon-
nollisen ja siveellisen häviön partaalla, johon on
syynä ateismi. S. oli myös huomattu runoilija.

nän on kirjoittanut runoja m. m. Suomen luon-

nosta. Oleskellessaan Suomessa hän seurasi

maamme kansallista heräämistä, joka antoi hä-

nelle aihetta kirjoittaa tulevaisuudenkuvia Euroo-
pan kohtalosta. S:n teoksista suomennettu ,,Neljä
keskustelua". V. J. M-kka.
Soisten [suisten] ks. Päiväkivi.
Solstitium [sti'-] (lat.), päivänseisaus,

ks. Päivänseisauspisteet.
Soltjärvi 1. Soutjärvi (ven. geltozersko-

Bereznaja), kunta Aunuksen läänissä, Petroskoin
piirikunnassa, käsittää Äänisjärven ranta-alueen

Syvärinjoen niskasta alkaen n. 75 km pohjoiseen.

9,330 as. (1905), joista suurin osa vepsäläi-
siä. 7 kansakoulua (1905). — Huomattavia
paikkoja: porfyyrilouhos 5 km:n päässä
Soksun kylästä (erinomaista porfyyriä; siitä

m. m. monet Iisakin kirkon sisäiset kivikoris-

teet, Nikolai I:n kuvapatsaan jalusta Pietarissa,

Napoleonin kiviarkku Pariisissa y. m.). — Tär-
keimmät kylät: Himjoki, Kaskesoja (1. Kaskeza),
Toisjoki, Kalajoki, Soltjärvi, Vähäjoki ja Soksu,

kaikki Äänisjärven rannalla.

L. H-nen.
Soltyk, Roman (1791-1843), puol. kenraali.

palveli 1807-13 Varsovan suurherttuakunnan jou-

koissa, ottaen m. m. osaa Leipzigin kansaintaiste-
luun, jossa joutui vangiksi. Puolan kapinan puh-
jettua 1830 S. määrättiinVeikselin oikealla ran-
nalla muodostettavan armeian päälliköksi. Valtio-

päivillä hän teki ehdotuksen keisari Nikolain erot-

tamisesta hallituksesta ja kansan suvereniteetin

julistamisesta. Varsovan puolustuksessa hän
osoitti suurta urhoollisuutta ja vastusti viimei-

seen asti antautumista. Oleskeli sitten Ranska ssa,

jossa kirjoitti ,,Pr#cis historique. politique et

militaire de la rövolution du 29 novembre" (1833)

ja ,,Napoleon en 1812" (1836). K. G.

Soltykov [-o'fJ. 1. Petr Semenovits
S. (1700-72), kreivi, ven. kenraali, otti osaa
seitsenvuotiseen sotaan voittaen preussilaiset

m. m. Kunersdorfin luona 1759. — 2. Niko-
laj Ivanovit s S. (1736-1816), ruhtinas, so-

tilas, valtiomies, tuli 1783 vastaisen keisarin

Aleksanteri I :n ja suuriruhtinas Konstantinin
kasvattajaksi, 1790 sotamarsalkaksi ja sotakolle-

gin esimieheksi, 1812 valtakunnanneuvoston ja

ministerikomitean esimieheksi, nänen poikansa

Aleksandr (k. 1837) oli jonkun aikaa
ulkoasiainministerinä. J. F.

Solu (lat. cellula, ruots. cell), yleisbiol. ja elä int.,

V i r c h o w in mukaan elämänykseys, sillä

kaikki eliöt ovat rakennetut yhdestä t. useam-
masta s:sta ja ne alkavat säännöllisesti elämänsä
yhtenä yksinkertaisena s:na. S:ua on myös nimi-
tetty alkeisorganismiksi (Brticke),
ja sitä suuremmalla syyllä kun on saatu selville,

ettei varsinaisia elämänilmauksia ole etsittävä

elimistä sellaisinaan, kuten ennen otaksuttiin,

vaan niistä s:ista, joista elimet ovat rakennetut.
Eritys esim. riippuu siten lopulta rauhasen
varsinaisten rauhas-s:jen toiminnasta. Tosin
elonilmaisut eivät yksinomaan ole sidotut s:ihin

sellaisinaan, vaan ne esiintyvät myös s:jen väli-

aineessa ja erilaisissa fibrilleissä, joita ei voi

määritellä varsinaisiksi s:iksi. Olisi senvuoksi
oikeampaa pitää elämän perustana elollista ainesta
yleensä, eikä vain sen elimöitymismuotoa, solua,

mutta koska elollinen aines, olipa se mitä laatua

tahansa, aina johtaa alkuperänsä todellisesta

s:stä, s. o. on s:n tuote, on s:n käsittäminen
alkeisorganismiksi hyvin puolustettavissa. Onpa
menty pitemmällekin ja tahdottu katsoa elämän-
ykseyksiksi s :ssa itsessään tavattavat jy väs-

muodostumat, joten s:n elonilmaisut vain olisi-

vat näiden jyväsmuodostumain, g r a n u 1 a i n,

toimintojen summa. Koska tietomme viimemai-
nituista on hyvin epämääräinen, mikä riippuu
siitä, että ne kooltaan ovat mikroskoopissakin
näkyvien kappaleiden äärimäisellä rajalla, voi-

daan granulahypoteesi tässä sivuuttaa.

On tuskin mahdollista antaa yleispätevää mää-
ritelmää s:sta, niin vaihtelevia ovat eri s:t sekä
ulkomuodoltaan että toiminnaltaan. S.-käsite on
sitäpaitsi huomattavasti vaihdellut sen ajan
kuluessa, jolloin se on biologiassa esiintynyt.

Se h leiden ja Schwann — joista edellistä,

joskin väärin (ks. Schleiden),on pidetty kasvi-

s:n keksijänä, ja joista jälkimäinen eläintieteen

alalla sai selville elinten kokoonpanon s:ista —
käsittivät s:n koteloksi, jossa oli vieras sisällys.

Erityisesti Schleiden (1838) katsoi s.-ketolla ole-

van mitä suurimman merkityksen, kun taas s:n
sisällys ei erikoisesti hänen mielenkiintoaan
herättänyt. S.-tuma ei tosin ollut hänelle tunte-

maton, mutta hän näki siinä vain uuden s:n
aiheen ja arveli siis tytär-s:n syntyvän emo-s:n
sisässä. S :n jakautumiseen, jonka jo aikaisem-

mat tutkijat olivat huomanneet, Schleiden ei kiin-

nittänyt huomiota. Joskaan Sehwann (1839) ei

hyväksynyt Schleidenin kokonaan väärää käsi-

tystä s:n synnystä, yhtyi hän kuitenkin pää-

asiassa tämän oppiin. Vasta vähän myöhemmin
von Molil (1844) sai selville, että alkulima
oli s:n pääaineosa, ja että ketto usein puuttui;

lisäksi huomattiin ja selitettiin s:n jakautumi-
nen, ja 1855 V i r c h o \v saattoi täydellä syyllä

esittää oppilauseensa „omnis cellula e cellula"

(lat., = jokainen s. [syntyy] s:sta). Nykyaikai-
sessa biologiassa s. siis käsitetään rajoitetuksi

määräksi elollista materiaa, joka sisältää kaksi

eri ainesta, alkuliman ja tuma-ainek-
sen. Jälkimäinen on yleensä selvästi erilais-

tunut yhdeksi t. useammaksi tumaksi, jotka

sekä morfologisesta että fysiologisesti ovat sääntö-

peräisessä suhteessa ympäröivään alkulimaan.

C y t o 1 o g i a n 1. s o 1 u o p i n tehtävänä on
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tutkia s:iia, sen rakennetta ja toimintoja.

S.-yhdistelmiä, joiden s:illa on samankaltainen
rakenne ja tehtävä, nimitetään kudoksiksi (kas-

veilla solukoiksi), ja s:jen erikoiset suhteet

näissä ovat kudosopin 1. histologian tut-

kimusesineinä. Elävien s:jen tutkiminen tuottaa

suuria vaikeuksia, osaksi koska s:t yleensä ovat

erittäin pieniä, osaksi koska s:n eri osat elävässä

tilassa eivät esiinny selvinä t. ovat näkymättö-
miä. On tosin erikoistapauksissa voitu neutraa-

lisia, vaarattomia väriaineita käyttämällä värjätä

elävän s:n osia, mutta siitä huolimatta tämä
vitaalinen värjäysmenetelmä on har-

voin tuottanut hyviä tuloksia. Oppiaksemme tun-

temaan s:n elonilmiöitä on meidän siis pakko
ensin tappaa s. Tämän täytyy tapahtua silmän-

räpäyksessä ja sellaisilla aineilla, jotka mahdol-
lisimman vähän hävittävät ja muuttavat s:n

struktuureja. Tällaiseen fikseeraukseen
käytetään erilaisia nesteitä ja kaasuja, jotka

tappavat ja saostavat s:n eri osissa tavattavat
munanvalkuaisaineet. Koska nämä osoittavat eri

suurta taipumusta imeä itseensä lukuisia väri-

aineita, voidaan sitten erilaisia värjäys-
menetelmiä käyttämällä saada s :n struk-

tuurit ja organellit (..pienoiselimet", s. -elimet)

näkyviksi. Jotta lopuksi voitaisiin mikroskoo-
pissa tutkia s: ja vahvimmilla suurennuksilla,

täytyy lisäksi kudokset, joihin s:t kuuluvat, lei-

kata ohuiksi levyiksi, jota varten tutkimusesine
lasketaan lämmitettyyn paraffiiniin (mikä sitten

jäähdytetään kiinteäksi) tai selloidiiniin, minkä
jälkeen leikkaus toimitetaan mikrotomilla (ks. t.).

Siinä asiaintilassa, että tietomme s:n elämästä
perustuu kuolleen aineen tutkimuksiin, piilee tie-

tysti heikkous, vieläpä sisäinen ristiriita. Ja
epäilemätöntä on, että niistä struktuureista, joita

preparaateissa voimme havaita, osa on aiheutu-

nut siitä käsittelystä, jonka alaisina s:t ovat
olleet, esiintymättä siis lainkaan elävässä s:ssa.

Käyttämällä sekä erilaisia fikseeraus- ja värjäys-

menetelmiä, että yhdistelemällä niitä eri tavoin
ja lopuksi vertaamalla saavutettuja tuloksia elä-

vässä s:ssa havaittuihin seikkoihin, on kuitenkin
voitu ratkaista, mitkä struktuurit ovat keino-

tekoisia, mitkä taas todella täytyy katsoa elä

vällekin s: lie luonteenomaisiksi. S:n perus-

osasista on kuitenkin osa niin pieniä, että ne
ovat n. s. metastruktuurien rajalla, joita ei par-

haillakaan mikroskoopeilla voida saada soluopil-

lisen tutkimuksen esineiksi.

S:n morfologia. S:n koko on hyvin eri-

lainen, pienimmät, nisäkkäiden punaiset verisolut

ja siittiöt, ovat läpimitaltaan vain muutamia
tukannesosa-mm :ejä, kun taas suurimpien, muna-
solujen, läpimitta voi olla useita cm:ejä. Näin
on laita esim. lintujen ja matelijain munien kel-

tuaisen, mutta suurimman osan s:ua täyttää täl-

löin vararavinto, alkuliman ja tuman ollessa

vain vähäpätöinen osa siitä. Rihmamaisien
hermo-s:jen väitetään saavuttavan muutaman
m:n pituuden. — Myös s:n muoto on hyvin
monenlainen. Pallomainen muoto on kai katsot-

tava alkuperäisimmäksi ; se on ominainen useim-
mille vapaille s:ille, esim. muna-s:ille. Varsinai-

sissa kudoksissa tämä muoto sitävastoin ei

esiinny, sillä s:jen paine toisiaan vasten pakot-
taa ne särmiöiden t. monitasojen muotoisiksi; ne
voivat myös litistyä ja tulla levymäisiksi t.

venyä pitkiksi rihmoiksi j. n. e., yleensä saada
melkeinpä minkä muodon tahansa. Paitsi s: ja,

joiden muoto on pysyvä, on sellaisiakin, joiden

muoto voi muuttua, mikä riippuu siitä, että ne
ovat aivan paljaita. Ne työntävät esiin leveäm-

piä t. kapeampia alkulimalisäkkeitä, n. s. vale-

jalkoja, pseudopodeja, ja voivat siten, että s:n
sisällys seuraa näitä, vähitellen siirtyä paikasta
toiseen (amoebamainen liike). Lisäksi tällaiset

s:t voivat ottaa ruumiiseensa ja käyttää ravin-

nokseen kiinteitä aineksia. Tätä s.-tyyppiä ovat

vapaina elävät amcebat ja veressä sekä lymfassa
tavattavat leuko- ja fagosyytit, joilla juuri sen
vuoksi, että ne voivat hävittää vieraita osasia,

on tärkeä merkitys ruumiin taistelussa tauteja

aiheuttavia bakteereja vastaan. — Jokainen s.

sisältää, kuten sanottu, kahta eri ainesta, alku-

limaa ja tuma-ainesta. Otaksuttiin tosin ennen,
että alhaisimmat alkueläimet, n. s. moneerit
(ks. t.), olisivat yksinomaan alkulimaa, jonka
vuoksi niitä pidettiin alkuperäisimpinä tunnet-

tuina elämänmuotoina. Mikrotekniikan kehit-

tyessä moneerien ryhmä on kuitenkin supistu-

mistaan supistunut, toisella toisensa jälkeen

niistä on nim. voitu todeta tuma-ainesta, joskaan
tämä ei ole keskittynyt selvästi erilaistuneeseen

tumaan, vaan on jakautunut suureksi joukoksi

pieniä tumia. Nykyään epäillään hyvällä syyllä

onko ylimalkaan lainkaan olemassa eliöitä, joi-

den ruumis olisi yksinomaan alkulimaa. Kokeel-
lisesti on nim. todettu, että s:n kappaleet, jos

niissä on sekä alkulimaa että tuma-ainesta, voi-

vat elää ja uudistaa, regeneroida, poisleikatut

osat, jotavastoin tumaton plasma- 1. alkulima-

joukkio t. alkulimasta eristetty tuma (V e r-

w o r n) ennemmin t. myöhemmin tuhoutuu.

Monet muut seikat osoittavat lisäksi, että tuman
ja alkuliman välillä on olemassa määrätty riip-

puvaisuussuhde (Keruplasmarelation, R. Hert-
wig), joka tulee näkyviin monissa s:n toimin-

noissa ja näyttää olevan säännöllisten elontoi-

mintojen välttämätön edellytys.

S:lle luonteenomaista on siis, että sen osina

on alkulima (solulima, cytoplasma) ja vain yksi
selvästi erilaistunut tuma. S.-liman rakenteesta

ja kokoonpanosta ks. Alkulima. Tuma
(nucleus) on tav. pallomainen t. soikea rakko
(kuva 1), mutta voi kuitenkin kuten itse s. olla

monta muutakin muotoa. Alkulimaa vasten sitä

rajoittaa tumakelmu 1. -ketto ja se sisäl-

tää ainetta, joka helposti vastaanottaa erilaisia,

soluopillisessa mikrotekniikassa käytettyjä väri-

aineita ja sen vuoksi on saanut nimen kroma-
t i i n i. Kromatiinia ei ole käsitettävä kemialli-

seksi aineeksi, vaan se on kuten alkulima vain

biologinen käsite. Lepotilassa olevassa tumassa

se on säännönmukaisesti jakautunut pienemmiksi

jyväsiksi, k r o m i o 1 e i k s i 1. k r o m o m e-

reiksi, jotka sijaitsevat vain heikosti värjäy-

tyvän akromatiini- l. liniiniverkos-
ton pinnalla t. sisässä. Tämän verkon silmät

täyttää tumaneste. Sitäpaitsi tumassa on

tav. yksi t. useampia tumajyväsiä (nuoleo-

lus), joiden aines voi olla kromatiinia t. vähem-
män värjäytyvää muuanvalkuaisainetta, p 1 a s-

t i i n i a. Joissakin s:issa, esim. eräiden sääski-

lajien sylkirauhas-s:issa kromatiini voi esiin-

tyä ohuina levyinä, jotka ovat asettuneet riviin

niin. että muodostuu nauha: nauhan kummassa-
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(S. H.) Kuva 3. Suoranainen tuman ja solun (sammakon val-

kea verisolu) jakautuminen (amitoosi): vasemmalta oikealle

toisiaan seuraavia tuman ja solun kuroutumisasteita.
4 rh 5 f 6

(S.H.I Kuva l. Erilaisia solutumia (1-3 yksisoluisten. 4-(i

monisoluisten), joissa näkyy akromatiini- 1. liniiniverkosto
sekä tumajvvitsiii, joissa eh merkitsee kromatiinia, p plas-

tiinia. chp kromatiinia -f- plastiinia.

(S. H.) Kuva 2. Chironomus-
sääsken sylkirauhassolun tuma.
Kromatiini nauhaksi yhtyneinä
levyinä, tumajyväset nauhan

päissä.

(S.H.) Kuva 4. Epäsuora tuman (ja solun) jakautuminen (mitoosi 1. karyokineesi).
A-J toisiaan seuraavia asteita, A-kuvassa on solussa vasemmalla kaksi alkulima-
säteilyn ympäröimää centriolia juuri syntynyt yhdestä, oikealla on tuma lepo-

tilassa. Tarkemmat kuvaselitvkset tekstissä.

kin päässä sijaitsee tumajyvänen (kuva 2). Toi-

sissa s:issa taas kaikki kromatiini voi olla

kokoontunut yhdeksi möhkäleeksi. - - Kaikissa
eläin s :issa on lisäksi vielä yksi t. useampia
centrioleja. joilla on erittäin tärkeä mer-
kitys s : n jakautumisessa. Omituista kyllä ne
puuttuvat kaikista siemenkasvien s:ista. mutta
esiintyvät sitävastoin eräillä alemmilla itiökas-

veilla. Laajemmassa merkityksessä käytetään
centrioleista nimitystä e e n t r o s o m a (vrt.

Siitos), nykyisin tav. vain viimemainitun
keskiosaa nimitetään centrioliksi.

Niistä kein. yhdistyksistä, joita tumassa tava-

taan, tiedetään hyvin vähän. Luonteenomaisiin
mat ovat n u k 1 e o p r o t e i d i t. joita ei alku-

limassa ole voitu huomata. Ne hajoavat munan-
valkuaiseksi ja n u k 1 e i i n i ks i, ja viimemai-
nittu muuttuu taas (samalla kuin munanvalkuaista
crolt uni nukleiinihapoksi. Niistä aineista,

joista äärimäisen pienet centriolii oval kokoon-
pannut, ei tiedetä mitään.
S:n jakautuminen. S :t lisääntyvät ja-

kautumalla: tämä voi tapahtua kahdella tavalla,

suoranaisesti t. epäsuorasti. Suorana i - e s - a

>:n jakautumisessa, amitoosiss a

(kuva 3), joka 1avat;ian vain harvoilla S.-lajeilla,

sekä tuma että itse solu venyvät pituussuunnas-
saan ja muodostaval lopulta kaksi, vain kapean
sillan yhdistärnää möhkälettä; sillan katketessa
s:n jakautuminen on tapahtunut. K p ii s u o r a s:n

jakautuminen, mitoosi 1. karyoki-
neesi. on yleisempi ja tärkeämpi, ja siinä ta-

pahtuu paljon monimutkaisempia muutoksia, eri-

tyisesti tuman suhteen. Tapahtuma alkaa sillä,

että centrioli (mikäli niitä on vain yksi) jakaan-

tuu (kuva 4. A), ja molemmat tytär-centriolit

erkanevat toisistaan (kuva 4, B), jolloin niiden

väliin muodostuu rihmasto, tumasukkula,
ja niiden ympärille ilmestyy usein hyvin selvä

jokasuuntainen säteily, astrosfääri (kuva
4, C). Samalla tumassa tapahtuu tärkeitä muu-
toksia: tumajyväset häviävät ja kromatiini ke-

rääntyy yhteen nauhakiemuroiksi t. muun muo-
toisiksi kappaleiksi, v ä r i r i h m o i k s i, kro-
mosomeiksi (kuva 4, B). Tämän jälkeen

1 utua kelmu häviää ja kromosomit järjestyvät

symmetrisesti tumasukkulaan, muodostaen t a-

s a a j a- 1. e k v a t o r i a a 1 i 1 e v y n. mikä jos-

kus on tähden muotoinen, m on asteri (kuva

4, D). Elleivät kromosomi! jo aikaisemmin ole

jakautuneet pitkittäin, tapahtuu tämä nyt (kuva

4, E), ja sukkularilimat vetävät puoliskot, tytär-

kromosomit, kummatkin omalle suunnalleen suk-

kulan napoja kohti (kuva 4. F, G). Täällä ne

lähestyvät toisiaan (kuva 4. H) ja menettävä!
vähitellen selvästi rajoitetun kromosominmuo-
tonsa lähettäen kromatiinihaarakkeita, jotka puo-

lellaan taas haarautuvat, niin että lopulta muo-
dostuu kromat iini jyväsiä kannattavan verkoston
kuva 'kuva 4. Ii. Tuma on täten siirtynyt lepo-
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tilaansa, ja samalla myöskin s.-lima on renkaan-

muotoista vakoa pitkin kuroutunut kahteen

osaan ; emo-s. on siten synnyttänyt kaksi tytär-

s : ua.

Huomattavimmat ilmiöt mitoosissa ovat se

erinomainen, matemaattinen tarkkuus, jolla kro-

mosomien jakautuminen tapahtuu, ja se säännöl-

lisyys, millä ne yhä uudelleen ja uudelleen, solu-

sukupolvessa toisensa jälkeen syntyvät. Sekä
luvultaan että kooltaan ja muodoltaan ne pysy-

vät aina samanlaisina saman lajin kaikissa

poluissa, samalla kuin ne eri lajeilla voivat olla

hyvin erilaisia. Tunnetaan lajeja, joilla on
vain 2 kromosomia (ks. kuvataulua Siitos)
ja toisia, joilla on 168. vieläpä useita satoja.

Ihmisen kromosomien luku ei ole aivan varmasti
tunnettu, mutta monet seikat viittaavat siihen,

että se on valkeaihoisilla 48, neekereillä taas 24.

— Edellämainittujen ominaisuuksiensa vuoksi o:i

kromosomeja tahdottu käsittää itsenäisiksi s:n

alkeisosasiksi ja on katsottu niillä olevan jonkin-

laista yksilöllisyyttä. Siitä, että niillä siitos- ja

periytymisilmiöissä on hyvin tärkeä tehtävä

perinnöllisyysaineksen kantajina, ovat useimmat
biologit yhtä mieltä (vrt. Perinnöllisyys
ja Siitos).

S : n fysiologia. Yksi luonteenomaisimpia
elämänilmaisuja on epäilemättä lisääntymi-
nen. Se onkin ominaista jokaiselle s:lle, joka
ei ole liian pitkälle erilaistunut, spesialiseerau-

tunut. Lisääntymisestä on e:lellä jo tehty selkoa.

— L i i k u n t o k y k y on kai se ominaisuus,
joka pintapuolisesti katsoen ennen kaikkia muita
erottaa elävät olennot kuolleista esineistä. Kas-
veilla ja eläimillähän tämä kyky on sangen erilai-

nen, mikäli pidetään silmällä koko yksilöitä. Sitä

mielenkiintoisempaa on senvuoksi. että tästä huoli-

matta molempien eliökuntien s:illa esiintyy sangen
lukuisia yhteisiä liikuntomuotoja. Edellä jo kos-

keteltu a m OB b a mainen liikunto tavataan
sekä eräillä kasvi- että eräillä eläin-s :illa. Pal-

joa tavallisempi on kuitenkin liikunto erikoisten

liikunto-organellien. flagellien ja cilioiden avulla.

E 1 a g e 1 1 i t ovat pitkiä, hienoja alkulimarih-

moja. siimoja, joita s:sta lähtee yksi t. muuta-
mia harvoja ja jotka aaltomaisin liikkein työn-

tävät s:ua eteenpäin (eläinten siittiöt) t. vetä-

vät sitä jäljessään (levien ja sienien parveilu-

itiöt). Jyrkkää rajaa viimemainittujen ,,väre-

karvain" ja cilioiden, ripsien 1. varsi-

naisten värekarvain välillä ei voi vetää. Ciliat

ovat lyhempiä. karvamaisia plasmamuodostumia,
jotka tiheämmin t. harvemmin peittävät koko
s:ua t. sen osaa ja yhdenaikaisten, edestakaisin

tapahtuvien liikkeiden avulla kuljettavat s:ua
eteen- t. taaksepäin. Cilioita ei tavata vain
vapaiden s:jen liikuntoeliminä. vaan myöskin
lukuisilla kudos-s:illa. Eläinkunnassa on suuri

joukko elimiä, etenkin niiden käytäviä, joita

peittää tällainen ripsiepiteli (ks. t.). S:n
alkulimassa on lisäksi huomattavissa liikunto-

ilmiöitä, joilla epäilemättä on s:n elämässä mitä
suurin merkitys. Ne esiintyvät erityisen selvinä

eräissä kasvien s:issa ja ovat mikroskoopin
avulla helposti havaittavissa. Plasimassa olevat

pienet jyväset virtaavat nim. toisesta osasta s:ua
toiseen ja merkillistä kyllä tapahtuu tämä
plasmavirtaus hienoimmissakin alkulima-
säikeissä samalla kertaa vastakkaisiin suuntiin.

Toista liikuntomuotoa s.-liman sisässä edustavat
infusorien sykkivät rakot, kontraktiiliset
v a k u o 1 i t, joiden sykintä on hyvin säännöl-

listä. Korkeammilla eläimillä lopuksi erikoiset

kudokset ovat kehittyneet liikunnon palvelukseen.

Yhteistä niille on, että ne ovat kokoonpannut
kontraktiilisistä fibrilleistä, supis-

tuskykyisistä syistä, jotka eri tavoin ryhmitty-
neinä muodostavat eläinruumiin eri elimiin kuu-
luvat lihassysteemit. Joskaan fibrillejä ei enää
voi pitää varsinaisina s:ina, ovat ne kuitenkin,
kuten niiden kehitys selvästi osoittaa, s:n tuot-
teita.
Kolmas elolliselle aineelle karakteristinen omi-

naisuus on sen ärtyisyys. S. on herkkä valon

ja pimeyden, lämmön ja kylmyyden vaikutuk-
sille; se reageeraa sähkövirran samoinkuin eri-

laisten sekä mekaanisten että kemiallisten ärsyk-
keiden sitä kohdatessa. Tämä alkuliman
reaktsionikyky voidaan havaita sekä yksisolui-

silla kasveilla ja eläimillä että monisoluisten
kasvien ja eläinten yksityisissä soluissa. Viime-
mainituilla on lisäksi erilaistunut erikoisia

h e r m o-s : j a ja hermo syitä (-fibrillejä),

joiden päätehtävä on palvella perifeeristen

aistinelinten vastaanottamien vaikutteiden
keskuksina ja johtoratoina.

Lopuksi täytyy elollisella aineella, jotta se

pysyisi elossa, olla kyky korvata ne osat, jotka

sen toiminnassa ovat kuluneet ja joutuneet huk-
kaan, s. o. täytyy tapahtua yhtämittainen
aineenvaihto. Poikkeuksena tästä ovat vain
erinäiset eläinten ja kasvien lepo- ja leviämis-

asteet (itiöt, siemenet y. m.), joissa elämä säi-

lyy latenttina (piiloasteisena), mutta jotka eivät

osoita mitään aktiiviselle elämälle luonteen-

omaisia ominaisuuksia. Elävää s :ua voidaan siis

verrata kemialliseen laboratoriin, missä toinen

kem. prosessi seuraa toistaan t. jatkuu sen rin-

nalla. Eräs aine, jota kaikki s:t, anaerobisia
bakteereja lukuunottamatta, tarvitsevat tullak-

seen toimeen, on happi. Sen s. ottaa ympäröi-
västä väliaineesta, ilmasta, vedestä t. verestä ja

se yhtyy s:n aineksen kanssa, erittyen senjäl-

keen taas hiilidioksidissa ja vedessä. Tässä

p a 1 a m i s- 1. hengitys- (respiratsioni-) tapah-

tumassa kuluu s:n ainesta, ja sen korvaukseksi
s:n täytyy ottaa ympäristöstään uutta ainetta

ja muodostaa siitä elävää plasmaa, s. o. s:n

täytyy yhteyttää, assimileerata. Kas-
vin s:illa on kyky lehtivihreähiukkasiensa väli-

tyksellä ottaa hiiltä epäorgaanisista yhdistyk-

sistä, esim. ilman hiilidioksidista, sekä imeä

maasta liuonneita suoloja, ja rakentaa molem-
mista näistä aineksista munanvalkuaismolekylejä.
Eläimien sensijaan on yksinomaan turvauduttava

jo valmiiksi muodostuneisiin munanvalkuais-

aineisiin, jotka ne saavat kasvi- t. eläinkun-

nasta. Jotta s. voisi ottaa itseensä näitä aineita,

täytyy niiden olla nestemäisiä t. kaasumaisia

;

vain ne s:t, jotka voivat työntää ulos valejal-

koja, voivat assimileerata kiinteitäkin aineita.

Assimilatsioni tapahtuu siis säännönmukaisesti
osmoosin kautta, mutta tätä ei saa. kasit täii puh-
taasti fysikaaliseksi tapahtumaksi, sillä erilaiset

s:t osoittavat hyvin erilaista kem. affiniteettia

niitä kein. aineita kohtaan, joiden yhteyteen ne
joutuvat. Toisia aineita s:t ottavat vastaan, toi-

set taas jäävät ulkopuolelle. S. niin sanoaksemme
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valitsee sille tarpeelliset rakennusainekset. Tällä

seikalla on ollut suuri merkitys kemoterapiassa

ja ennen kaikkea E h r 1 i c h on sitä käyttänyt

hyväkseen taistelussa lukuisia mikro-organismien

aiheuttamia tauteja vastaan. Tärkeän tehtävän

assimilatsionissa täyttävät s:n valmistamat n. s.

e n t s y m i t (ks. Käyte), jotka ravintoaineita

liuottamalla saattavat ne sellaiseen muotoon, että

s. voi ne assimileerata. Entsymit vaikuttavat

tällöin katalysaattoreina, kiihdyttäjinä, hajoitta-

vat kem. yhdistyksiä tulematta itse käytetyiksi

t. esiintymättä lopputuloksien aineosina. Monet
näistä, entsymeistä ovat yhteisiä kasvi- ja eläin-

s:ille.

S:n analyyttisessa ja synteettisessä, hajoitta-

vassa ja rakentavassa toiminnassa on s.-limassa

sijaitsevilla granula-muodostumilla tärkeä merki-

tys. Niitä tavataan lukuisissa erilaisissa s:issa

ja niiden tehtävä aineenvaihdossa on eräissä

tapauksissa suoranaisesti, kokeiden avulla, voitu

osoittaa. Tällaisia muodostumia ovat sukupuoli-

seen ja nuorimpien embryonaalisten kudoksien
mitochondrit, vilkkaasti erittävien rauhas-

s:jen chromidit ja hermo-s:jen Nissiin
kappaleet, mainitaksemme vain eläin-s:jen

muutamia tärkeimpiä granuloita.

Kaikki elolliselle aineelle luonteenomaiset omi-

naisuudet esiintyvät sopusuhtaisesti kehittyneinä

vain yksisoluisilla, itsenäistä elämää viettävillä

eliöillä. Tosin ne tavataan monisoluisillakin,

mikäli pidetään silmällä koko yksilöitä, mutta ne

ovat näillä jakautuneet eri s.-ryhmien t. kudos-

ten kesken. S:jen välillä on nim. tapahtunut
työnjako niin, että jotkut s.-ryhmät ovat eri-

laistuneet määrättyä tehtävää suorittamaan, toi-

set taas toista. S:n suorituskyky sen erikois-

tehtävässä on täten suuressa määrin lisääntynyt,

mutta tämä ei ole voinut tapahtua s:n muiden
perustoimintojen joutumatta kärsimään t. koko-

naan tukahtumatta. Tästä on ollut seurauksena,

että s. on menettänyt mahdollisuuden itsenäiseen

olemassaoloon ja on tullut riippuvaksi elimistön

muista s:ista. Välttämätön edellytys tällaisen

s.-yhtymän jatkuvalle elossapysymiselle on siis,

että eri s.-ryhmät toimintaansa nähden täyden-

tävät toisiaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja

suorittavat tehtävänsä kokonaisuuden hyväksi.

Muussa tapauksessa elimistö heti joutuu tuhon
omaksi. Monisoluista eläinorganismia on tämän-
vuoksi nimitetty s. -valtioksi ja sen yksityisiä

s:ja on verrattu valtion alamaisiin. Alkuperäi-

sellä kehitysasteella sekä embryonaalisen ruu-

miin s:t että primitiivisen yhteiskunnan jäsenet

ovat keskenään hyvin samanlaiset, mutta kuta
pitemmälle kehitys jatkuu, sitä enemmän yksi-

tyiset s:t ja vastaavasti eri yksilöt erilaistuvat,

spesialiseerautuvat erikoistehtävänsä mukaisesti.

Molemmissa tapauksissa työnjaonperiaate on eri-

laistumisen perustana, ja se saa s:ssa aikaan
suorituskyvyn lisääntymisen, yhteiskunnan kan-
salaisissa korkealle kehittyneen ammattitaidon.
Mutta tämä kehityksen yksipuolisuus tekee

samalla s:n, samoinkuin kansalaisen, suuressa

määrin riippuvaksi toisista. Kuitenkin tällaisten

alallaan pitkälle erikoistuneiden yksilöiden yhty-

millä on suuremmat mahdollisuudet pitää puo-

lensa olemisentaistelussa kuin ryhmillä, joiden

yksilöt ovat säilyttäneet kaikki elinominaisuu-

tensa, mutta eivät ole sanottavasti kehittäneet

mitään erikoista niistä. Tämän osoittaa vertaus

toiselta puolen yksisoluisten ja vain vähän eri-

laistuneiden monisoluisten eläinten sekä luonnon-

kansojen, toiselta puolen korkealle erilaistuneiden

eläinten ja sivistyskansojen välillä. On selvää,

ettei vertausta ole käsitettävä liian sananmukai-
sesti. Ihmisyhteiskunnan yksilöthän eivät ole

läheskään niin riippuvaisia toisistaan kuin elä

vän organismin s:t.

Kysymys, miten s:n erilaistuminen tapahtuu

ja mikä sen aiheuttaa, on vielä hämärän pei-

tossa. Seuraamalla tarkkaan eri eläinluokkiin

kuuluvien yksilöjen kehitystä munan ensimäisestä

jakautumisesta lähtien on tosin saatu käsitys

ulkonaisista ilmiöistä erilaistumistapahtumas-,a.

mutta tästä on vielä pitkälti niiden sisäisten

syiden ymmärtämiseen, jotka suuntaavat s:jen

kehityksen eri tahoille. Epäilemättä tämä riip-

puu jossain määrin siitä asemasta, joka s :11a on

ei vain suhteessa ulkomaailmaan, vaan myöskin
naapuri-s :ihin, mutta toisissa tapauksissa s. jat-

kaa rataansa aivan riippumatta siitä, muute-
taanko se vaikka toiseen ruumiinosaan. Tällöin

ei siis ulkopuolisilla tekijöillä ole mitään merki-

tystä, ja vain sisäiset syyt määräävät s:n koh-

talon. Eräiden eläimien kaikilla s:illa on vielä

16-soluasteella kyky kehittyä täydellisiksi yksi-

löiksi, jos ne eristetään toisistaan, ne eivät

siis vielä ole ehtineet spesialiseerautua (regu-

latsionimunat), kun taas toisilla muodoilla jo

ensimäinen jakautuminen tuottaa erilaisen pros-

pektiivisen potenssin, erilaisen kehityssuunnan
kummallekin tytär-s :lle (mosaiikkimunat). Tä-

mäntapaisia kysymyksiä on viime vuosikymme-
ninä suurella menestyksellä käsitellyt kehitys-
mekaniikka, yksi nykyaikaisen biologian

tärkeimpiä haaroja. [E. B. Wilson, ,,The cell in

development and inheritance" (2:nen pain.; 1900)
;

Th. Boveri, ,,Ergebnisse iiber die Konstitution

der chromatischen Substanz des Zellkerns" (1904):

A. Gurvvitsch, ,,Morphologie und Biologie der

Zelle" (1904): Prenaud, Bouin et Maillani.

,,Traite d'histologie. Tome 1. Cytologie generale

et spöeiale" (1904); M. Ueidenhain, ,,Plasma
und Zelle" (I, 1907; II, 1911); O. Hertwig,

,.Allgemeine Biologie" (4:s pain. 1912); M. Ver-

worn, „AUgemeine Physiologie" (6:s pain. 1915).]

//. F-ey.

Kasvit. Kasvien nuorimmat s:t ovat kokonaan
alkuliman täyttämät, mutta
vähitellen alkaa s.-neste

voittaa alaa esiintyen aluksi

alkulimasäikeiden jakamina
onteloina (kuva 5), sittem-

min yhtenäisenä keskus-

ontelona. Täysikasvuisissa

kasvi-s:issa on niinmuodoin
yleensä laaja, erilaisia liuok-

sessa olevia aineita sisällä

vän s.-nesteen täyttämä
nesteontelo, jota ohut, väri-

hiukkasia (ks. t.), usein

ärkkelys- ja valkuaisjyvä-

siä y. m. sisältävä alkulima

kerros verhoaa. Tyypilli-

sesti on uloinna s.-seinä, Kuva 5. Kasvisolu, .ff so-

ketto, jonka olemassaolo il- luketto, F alkulimaa. E
mpi«Psti •lihpnttii nspita solutuma, li lehtiviliiva-
meisesti aineuttaa useita

,m ,kkasJa . ,s solunesteen
kasveille tunnusmerkillisiä täyttämiä ontelotta.

lS.ll.

s...

u
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ominaisuuksia. IS. -seinä puuttuu vain harvoista

kasvi-s:ista (eräiden alempien kasvien s:t ja suku-

puoli-s:t). S.-seinän synnyttää alkulima, jonka

toiminnan kautta se saa mitä moninaisimpia
paksuus- ja laajuusmuotoja. S.-seinän tärkeimmät
aineosat ovat pektiiniaineet ja selluloosa. Van-
hemmiten seinä voi, useimmissa tapauksissa

sisäänpäin tapahtuvan kasvun johdosta, olla hy-

vinkin paksu, jopa melkein soluontelon täyttävä.

Paksuseinäisissä s:issa ravintoaineiden kuljetus

toisesta toiseen kävisi hyvin hankalaksi, ellei

seiniin jäisi erityisiä ohuita paikkoja, huoko-
sia (ks. t.) ; näissä paikoissa naapuri-s :jen

alkulimatkin ovat yhteydessä keskenään ohuiden

alkulimasäikeiden, plasmodesmien kautta.

Eri tehtäviä varten s. muodostuu hyvin eri muo-
toiseksi; erotetaan 3 päätyyppiä: tylppy-s.,
s u i p p u-s. (ks. Solukko) ja rihmamainen,
vain kärjessään kasvava h y y f i (etupäässä vain

sienillä ja jäkälillä). Vanhemmiten kasvien s:t

usein ovat kuolleita (varsinkin vahvike- ja johto-

solukoissa), alkulimattomia, suorittaen silti useita

erilaisia tehtäviä, vrt. Solukko. K. L.

Soluelimet, organellit, pienoiseli-
m e t, yksityisen solun piirissä esiintyvän alka-

van työnjaon tuloksina määrättyihin tehtäviin

erilaistuneet solun osat, esim. alkueläinten vale-

jalat, siimat ja ripset, sykkivät rakot, kovem-
malla kuorikerroksella varustettujen lajien solu-

suu (cytostoma), ,,nielu" (cytopharynx), hylky-

aukko (cytopyge) j. n. e. vrt. Solu. /. V-s.

Solukasvit (plantve cellulares), kaikki alem-

mat kasvit, jotka ovat rakentuneet vain soluista,

vastakohtana putkilokasveille (ks. t.), joissa on
myös solusulautumia. K. L.

Soluketto ks. Soi u.

Solukko, kasvissa oleva, enemmän t. vähem-
män samanlaisten t. ainakin samoja tehtäviä var-

ten syntyneiden solujen muodostama soluyhtymä,
jonka toisistaan jakautumalla syntyneet solut

muodostavat. S:n solut eivät yleensä ole täysin
eristettyjä toisistaan, vaan ovat soluseinän läpi

kulkevien, ohuiden .solulimajänteiden. plasmo-
desmien, yhdistämiä. Solujen muodon mukaan
erotetaan tylppy-s. (parenkymi) ja s u i p p u-

s. (prosenkymi) . Edellisessä ovat solut tavalli-

sesti lyhyitä ja tylppiä, jälkimäisessä pitkiä ja

tav. suippopäisiä. Alkiona ollessaan on koko
kasvi k a 9 v u-s :oa (ks. t.), jota myös kasvupis-
teet ja jälsi ovat. Myöhemmin erilaistuvat

kasvu-s :sta eri tehtäviä varten pinta-, j o h t o-,

vahvike- 1. tuki- ja perus-s:t (ks. Kas-
vit, palsta 480), joista jälkimäinen voi olla yh-
teyttä m i s-, varasto-, erite-, t u u 1 e u t-

t a m i s- y. m. s:na t. vain yleensä täyttämässä
muiden s :jen välipaikkoja. — S:ii vanhempi ni-

mitys on s o 1 u k u d o s, jota kuitenkin parhai-
ten on käytettävä s:sta, joka eräillä sienillä

(myös jäkälillä) ja levillä syntyy alkuaan irral-

listen rihmamaisten solujen t. solurivien (hyy-

fien) kutoutuessa yhteen n. s. v a 1 e t y 1 p y k s i.

A'. L.

Solukkojännitys, elävissä kasveissa tavattava
jännitys sisäisten ja ulkoisten solukkojen (tav.

ytimen ja kuoren) välillä. Tav. sisäsolukot pyr-
kivät laajenemaan pintaosien sitä vastustaessa.

S:n olemassaolon näkee esim. leikatessaan halki

voikukan varren, tällöin nim. puoliskot käyristy-
vät ulospäin. S. vahvistaa kasvia kuten neste-

51. VIII. Painettu 2,
/ 7

16.

jännityskin (ks. Solu), jonka erilaisuudesta eri

solukoissa s. aiheutuu. S:n muutokset voivat

muutamissa kasveissa synnyttää käyristysliik-

keitä. K. L.

Solukudos = solukko (ks. t., vrt. myös
Kudos).

Soluni (myös Sallnm), laakea poukama Poh-
jois-Afrikassa, Välimeren rannikolla. Sen peru-

kasta ennen luettiin Tripoliksen ja Egyptin väli-

sen rajan lähtevän suoraan etelään päin, mutta
Italia, saadessaan 1911 Tripoliksen, oli pakotettu
kokonaan jättämään sen Egyptille.

Soluneste ks. Soi u.

Solun jakautuminen ks. Solu.
Soluoppi, c y t o 1 o g i a, ks. Solu.
Solusuu ks. Soluelimet.
Solutre-aika [-lytre'-] ks. Esihistorial-

liset ajanjaksot, palsta 812 ja liite-

kuva I, 2-3.

Solutsioni (lat. sohVtio), liuos.

Solutuma ks. Solu.
Soluväli, i n t e r s e 1 1 u 1 a a r i a u k k o, kas-

vien solukoissa, varsinkin perussolukossa ja leh-

tien hohkatylpyssä oleva, solujen välinen aukko.

S:ejä syntyy tav. väliseinän halkeamisen (sizo-

geeninen s.) kautta nurkkapaikoissa solujen ja-

kautuessa, kasvaessa ja pyöristyessä, harvemmin
yksityisten solujen häviämisen (lysigeeninen s.)

kautta. Hyvin suuria s:ejä nimitetään ilma-

aukoiksi. Tav. s :t sisältiivät ilmaa ja toimivat,

useinkin yhtyneinä laajoiksi tiehytjärjestelmiksi,

hengityksen ja yhteyttämisen palveluksessa.

Monet s :t sisältävät erilaisia eritteitä (limaa,

kumia, pihkaa, öljyjä). Varsinkin vesikasveilla

on hyvin suuret s :t. K. L.

Soluväliaine, intersellulaariaine,
kasvi- ja eläinsolujen usein väliinsä erittämä,

laadultaan ja määrältään hyvin monenlainen
aines. Kasveilla se esiintyy yleensä vain ohuena
kittiainekerroksena eri solujen kettoja yhdistä-

mässä. Eläimillä s. sen sijaan usein kokonaan
määrää sen kudoksen luonteen, minkä osana se

on (esim. rusto-, luu- y. m. sidekudoksissa, ks. t.),

alkuperäisiä soluja on vain siellä täällä s:n

seassa huomattavissa, vrt. myös Solu.
I. V-s.

Solvay [-v(-/J, Ernest (s. 1838), helg. teolli-

suudenharjoittaja, lahjoittaja; tuli 1860 erään

Brysselin etukaupungin kaasulaitoksen toiseksi

johtajaksi ja keksi pian senjälkeen keinon, kuinka

ammoniakin avulla voitiin valmistaa soodaa:

perusti v:sta 1863 eri maihin soodatehtaita y. m.

teollisuuslaitoksia. Brysselin yliopiston yhteyteen

S. perusti Institute Solvay (ks. t.) ni-

mellä tunnetut opetus- ja tutkimuslaitokset.

Solway firth [soluei fspj, Irlannin-meren

Ison-Britannian länsirannikolle muodostama, sup-

pilonmuotoinen lahti, Englannin ja Skotlannin

rajalla; 53 km pitkä. Sisäosa pakoveden aikana

melkein kuivillaan. S. f: iin laskevat Cocker,

Eden, Esk, Annan ja Nith. Kalarikas. — Peru-

kan poikki vie 1.792 m pitkä rautatiesilta.

Solvay'n prosessi 1. S o 1 v a y' n soodapro-
sessi [solven], ammoniakkisoodan valmistus

(ks. Sooda; vrt. myös S o 1 v a y, E r n e s t)

.

Solventia [-e'-] (lat. < solvere ^irroittaa), ir-

roittavat aineet, esim. aineet, jotka auttavat ys-

köksien poistumista siten, että ne pehmittävät

ja limittävät sitkeitä limajoukkoja. N. N.
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Solventti (lat. solvens < solvere = maksaa),

maksukykyinen.
Soma, juovuttava juoma, jota Intiassa Vedojen

aikana käytettiin uhriaineena. Useissa virsissä

sitä kiitetään pelastusta ja kuolemattomuutta

tuottavaksi jumaluudeksi, vrt. Intian uskon-
not. E. A"-c.

Soma [-Ö-J (kreik.), ruumis, nykyaikaisessa

biologiassa erikoisesti ruumiin varsinaiset ,,ra-

kennussolut" vastakohtana lisääntv niissoluille.

Soniaasivakuutus (ransk. chömage =työnkes-

keytys) 1. keskeytymisvakuutus tar-

koittaa sen vahingon korvaamista, minkä tuli-

palon aiheuttama keskeytys liikkeessä, vuokran

menetys sinä aikana, minkä huoneet tulipalon

aiheuttamien vahinkojen takia ovat vuokraa

matta, y. m. tuottaa. Itse palovahinkoa ei s:ssa

korvata, vaan sen korvaaminen kuuluu palo-

vakuutuksen alaan. S:ta on tosin jo jonkun
aikaa harjoitettu useissa maissa, mutta huomat-
tavaan kukoistukseen ei tämä vakuutusmuoto ole

missään päässyt. Suomessa ei s: ta toistaiseksi

harjoiteta. Suom. palovakuutusosakeyhtiö Fen-

nia kuitenkin harjoittaa sitä Norjassa. [,,Va-

kuutussanomia", 1912. siv. 32 seur.
;

„Hand-
wörterbuch der Staatsvvissenschaften" VIII. siv.

314-316 (1911).] ks. Palovakuutus.
0. W. L.

Somaattinen (kreik. soma — ruumis), ruumiil-

linen, ruumiiseen kuuluva (vrt. Soma).
Somali (yksik. somal), haamilaisiin kuuluva

kansa Itä-Afrikassa. Somali-maassa, galla-kan-

san itäpuolella, lukumää-
rältään l-2,i milj. Sen
sukuperästä ei olla täysin

selvillä. Useat tutkijat,

kuten esim. Paulitschke,

pitävät todennäköisenä,

että pääaineksena ovat gal-

lat, joihin on sekaantunut
ehkä ensiksi jo vanhan
ajan lopulla tulleita ara-

bialaisia (somalilaiset itse

väittävät olevansa arab.

juurta) ; neekerivertakin

lienee joukossa, ainakin
lännempänä asuvissa hei-

moissa. Arab. vaikutuk-

seen viittaavat useilla hei-

moilla sangen silmiinpis-

tävät seem. kasvonpiirteet:

pitkulaiset kasvot, käy iii.

pitkä nenä, ohuet huulet ja vaalea ihonväri.

Tukan- ja parrankasvu hyvä. Vartaloltaan soma-

lilaiset ovat kookkaita, voimakkaita. Henkisel

kyvyt hyvät. Luonteenominaisuuksia matkailijat

yleensä moittivat, syyttäen somalilaisia kavaluu-

desta, julmuudesta ja intohimoisuudesta, mutta

myös tunnustaen heidän itsenäisyydentunteensa

ja vapaudenrakkautensa. Useimmat heimot ovat

kiihkomuhamettilaisia, sangen sotakuntoisia.

Kieli haamilainen : arab. kirjoitusmerkit käy-

tännössä. Pukuna tav. pitkä, hartiain ja vyö-

täisten ympäri kiedottu puuvillaviitta. Sandaali!

yleisiä. Asumukset vaihtelevat elintapojen

mukaan: kaupungeissa savi-, kylissä risu- ja

olkimajoja, paimentolaisilla telttoja. Aseina kei-

häs, pyöreä kilpi, miekka, jousi ja nuolet, har-

vemmin pyssy. Pääelinkeinona karjanhoito.

(S. H.) Somaliroies

mutta myös maanviljelystä, metsästystä ja kaup-
paakin harjoitetaan. — Monogamia vallitsee.

Mies ostaa vaimonsa. Naiset suorittavat melkein
kaiken työn. Ympärileikkaus yleinen, samoin
infibulatsioni (tytöillä). Yhteiskunnallisesti soma-
lilaiset jakaantuvat paimentolaisiin, paikoillaan

asuviin maataviljeleviin ja kaupunkilaisiin (etu-

päässä pitkin rannikkoa), hajaliansa koko Somali-

maa --a asuviin hylkyheimoihin (metsästäjiä, käsi-

työläisiä, kuminkerääjiä) ja kauppiaihin. Val-

tiollisesti he ovat hajaantuneet lukuisiin, toisis-

taan riippumattomiin heimoihin (rer 1. fakida),

joiden päällikköjen valta on verraten vähäinen.

Heimot voidaan luokitella kolmeen pääryhmään:
h a s i j a (asuvat Englannin Somali-maassa ja

suurimmassa osassa Italian Somaliaa), h a vi ja
(Ogadenissa) ja rahanvin (Tanan ja Jubin
välissä Englannin Itä-Afrikassa). Näiden seassa

hajallaan asuvat hylkyheimot (midzan. jebir.

tomal y. m.) ovat ehkä maan varhaisempia alku-

asukkaita (Paulitsehken mukaan Keski -Afrikan
kääpiökansojen sukulaisia). Vain rannikolla asu-

vat somalilaiset tunnustavat eurooppalaisten yli-

herruutta. Useat sisämaassa, Ogadenissa, asusta-

vat heimot ovat liittyneet Muhammed ben Abdul-
lahiin (..Hullu Mullah"), joka 1899 ryhtyi

sotaan englantilaisia, sitten myös italialaisia vas-

taan, pitäen niin hyvin puoliaan, että englanti-

laiset 1910 jättivät alueensa sisäosat hänen hal-

tuunsa, ja italialaisetkin turhaan koettivat häntä
kukistaa. [Paulitschke, ,,Beiträge zur Ethnographie
der S., Galla und Harari" (1888) ; Ferrand, ,,Les

Comalis" (1903); A. W. Schleieher, „Die Somali-

Sprache" I (1892) ; Reinisch, „Die Somali-

Sprache" (3 os., 1900-03) ; de Larajasse. ..Somali-

English and English-Somali dietionary" (1897).]

'E. E. K.

Somalia 1. Italian Somal im a a. Italian

omistama alusmaa Somali-maassa, käsittää kap-

paleen Somali-maan pohjoisrannikkoa sekä koko
itärannikon Jubiin asti etelässä ; sisämaahan S.

ulottuu 150-500 km leveydeltä. N. 400,000 km-.

365,300 as., joista 300 italialaista. — Rannikko
on pohjoisessa korkeaa, kallioista, idässä hiek-

kaista, kaikkialla lahdetonta. vailla ainoatakaan

kelvollista satamapaikkaa. Koillisessa on mereen
pistävä Ras Hafun niminen niemeke, Afrikan

mantereen itäisin kohta (51° 27' 32" it. pit.),

n. 2 V2 km idempänä Kap Guardafui'ta. Maa
on paraasta päästä ylätasankoa, aron luontoista.

Joista (suurimmat rajajoki Jub, Vebbi Dzebeli

ja Nogal) vain Jubissa on kautta vuoden vettä.

Suurempien jokien laaksot viljelyskelpoisia;

muualla menestyy paraiten karjanhoito. Pää-

tuotteet: voi, karja, norsunluu, kahvi, myrha.
kumi. vuodat, durra. Niistä saadaan myöskin
tärkeimmät vientitavarat; tiliv. 1912-13 vienti

oli arvoltaan 2,i milj.. tuonti (teollisuudentuot-

teita, polttoöljyäj puutavaroita) 6.2 milj. mk.
Vienti käy etupäässä Sansibarin kautta. Laiva-

liikenteessä 1913 .selvitettiin kaikkiaan n. 0,6 milj.

rek.-ton. — Pääpaikka ja -kaupunki M o g a-

disehu (n. 10.000 as.), itärannikon eteläosassa;

sisämaan tärkein kaupunki on Lugh. Jubin var-

rella. - - Hallinnollisesti S:ssa erotetaan Poh-

jois-S.. Nogal. Obbia ja S. Italiana 1
ennen Bena-

dir). Hallintoa hoitaa kuvernööri. V. 1914 S:n
sotavoimiin kuului yli 4.000 miestä: lisäksi

poliisivoimaa 460 miestä. Alusmaan tulot tiliv.
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1913-14 olivat 5,9 mii j. (valtionavustus siitä

5,2 milj. mk.), menot 6,9 milj. mk. (sotajoukko

2,9 milj. mk.). — Italia sai S:n vaikutuspiiriinsä

1S89, mutta alueen sisäosissa Italian valta on
vieläkin vain nimellinen. Siellä vallitsee Muham-
med ben Abdullah (ks. Somali), joka 1905

joksikin aikaa sai haltuunsa Nogalin suun ympä-
rillä ja eteläpuolella olevaa rannikkoakin 400 km:

n

pituudelta. E. E. K.

Somali-maa, pääväestönsä muk. nimitetty

Afrikan itäisin osa, pistää kolmionmuotoisena
niemimaana (ainoa varsinainen niemimaa koko
Afrikassa) Adenin-lähden eteläpuolella Intian

valtamereen, pohjoissivu, Kap Guardafuista
Tadzuran lahteen on n. 950 km, itäsivu, Kap
Guardafui'sta Jubin suuhun, n. 1,600 km pitkä;

n. 700,000 km2
,

yli 1 milj. as. — Rannikko on
pohjoisessa korkeaa, idässä matalaa, hiekkaista,

lahdetonta; idässä, n. 150 km Kap Guardafuista
etelään, pistää mereen Ras Hafun, jonka itäi-

sin kärki on Afrikan itäisin kohta (ks. Soma-
lia). Pinnanmuodostukseltaan S:n sisäosat

(Ogaden) ovat ylätasankoa (n. 1,400 m yi.

merenp.), joka viettää loivasti itään ja kaakkoon.
Pohjoisessa ylätasanko laskeutuu verraten jyr-

kästi penkereittäin Adenin-lähteen (Dzebel Serut
lähellä rannikkoa 2,180 m yi. merenp.). Vuori-

perustana ovat gneissit, joiden päällä on nuo-

rempia, vaakasuorassa olevia kerroksia (pohjoi-

sessa hiekkakiveä, etelässä liitumuodostumia

y. m.). — Ilmasto kuiva, sisämaan ylätasangolla

vilpoisempi ja vaihtelevampi kuin rannikolla,

jossa paikoitellen myös on malaria-seutuja:

sisämaa terveellistä. Rannikolla keskilämpö on
n. + 24°- -{- 30° C, sisämaassa se tammi-maalis-
k:ssa alenee -f-8°:een. Koillismousuuni tuo
sadetta, lounaismonsuuni kuivuutta; vuotuinen
sademäärä 100-200 mm. Pitemmät joet virtaavat
kaikki luoteesta kaakkoon; vain Juhissa on
kautta vuoden vettä; Vebbi Dzebeli ei sadeaika-

nakaan pääse murtautumaan rannikkoa reunusta-
vien hiekkakinosten läpi mereen, vaan virtaa

yhdensuuntaisena rannikon kanssa kinosten sisä-

puolella, päättyen lopulta suoseutuun. — Kasvilli-

suudessa vallitsevat aromuodot (mimosa, akaasia,

tamariski, euphorbia, aloe, kumipuita, aroruo-

hoa) ; vain vesien varsilla on galleriametsiä (vii-

kunapuu, taatelipalmu). — Eläimistö runsas,

monilajinen (leijona, leopardi, elefantti, sarvi-

kuono, sirahvi, monet antilooppilajit, strutsi,

sebra, paviaani y. m.). —• Pääväestönä ovat soraa-

lilaiset, joita asuu S:n rajojen ulkopuolella-

kin, Jubin eteläpuolella. Heidän ulkomuodostaan,
S:n elinkeinoista y. m. ks. Somali. Somali-
laisia varhaisemmasta kansasta kertovat Sardi-
nian nurhageja muistuttavat rauniojätteet. -

—

Valtiollisesti S. on jaettu Italian, Englannin,
Ranskan (rannikot) ja Abessiinian (sisämaa
Ogaden) kesken (ks. Somalia, Englannin
S., Ranskan S. ja Abessiinia). — Syvän-
hän ajan egyptiläisten Punt, oli verovelvollinen
faaraoille. Arabialaiset saivat rannikon val-

taansa 1200-luvulla; heitä seurasivat portugali-

laiset, maskatilaiset ja 1866 sansibarilaisct. Egypti
miehitti 1875 muutamia alueita, luovuttaen oikeu-

tensa 1884 Englannille, 1887 Ranskalle ja 1889
Italialle. Näille S :n omistus on arvokas etu-

päässä sen aseman vuoksi Itä-Intian meritien
varrella. Taloudellisesti kannattavia alusmaat

eivät ole; varsinkin Englannille ja Italialle ne
ovat käyneet kalliiksi monien sotaretkien takia
Muhammed ben Abdullahia vastaan (ks. Somali).
— S:n tutkijoista ovat mainittavat Burton ja

Speke (1855), Revoil (1882-86), Paulitschke ja

James (1885), Robecchi (1891), Ruspoli (1891 ja

1892-93), Böttego (1893), Donaldson Smith (1894),

Cavendish (1896-97) y. m. E. E. K.

Somateria ks. Haahka.
Somatogeeninen (kreik. soma - ruumis, ja ge-

nein = syntyä), ruumiissa ulkonaisista syistä syn-

tynyt (ominaisuus), ks. Perinnöllisyys,
palsta 406.

Somatologia (kreik. soma = ruumis, ja logos

= oppi), oppi ruumiin yleisistä ominaisuuksista.
Somatoosi, ruskeahko, hajuton ja miltei mau-

ton jauhe, joka on valmistettu lihasta. Siinä ovat
lihan munanvalkuaisaineet veteen liukenevina al-

bumooseina. Käytetään taudeista toipuvien ra-

vintoaineena. S. S.

Somatsioni (kreik. soma = ruumis), biol., ulko-

naisten syiden aiheuttama muunnos, ks. Perin-
nöllisyys, palsta 405.

Sombart [zom-J, Werner (s. 1863), saks.

taloustieteilijä; oli 1888-90 sihteerinä Bremenin
kauppakamarissa, tuli 1890 professoriksi Breslaun
yliopistoon, 1906 Berliinin kauppakorkeakouluun.
S. on nerokas ja itsenäinen tutkija, jonka loistava-

tyyliset teokset ovat vaikuttaneet herättävästi

yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen; teoksia:

,,Sozialismus und soziale Be\vegung im 19. Jahr-
hundert" (1896; suom.), „Der moderne Kapita-
lismus" (1902), ,,Die deutsche Volksvvirtschaft

im 19. Jahrhundert" (1903), ,,Das Proletariat"

(1906), ,,YVarum gibt es in den Vereinigten
Staaten kehien Sozialismus" (1906), ,,Das Le-

benswerk von Karl Marx" (1909), ,,Die Juden
und das Wirtschaftsleben" (1911), ,,Studien zur

Ent\vicklungsgeschichte des modernen Kapitalis-

mus. I Luxus und Kapitalismus. II Krieg und
Kapitalismus" (1913), ,,Der Bourgeois. Zur Gei-

stesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen"
(1913). V:sta 1904 S. yhdessä M. "VVelierin ja E.

Jaffen kanssa on julkaissut aikakauskirjaa

,,Arehiv fur Soziahvissenschaft und Sozialpoli-

tik". J. F.

Somerjoki = Paimionjoki (ks. t.).

Somerniemi (ennen myös Ylistaro ja Naara

;

ruots. S o m m a r n ä s) . 1. Kunta, Hämeen
I., Tammelan kihlak., Someron-Somerniemen ni-

mismiesp. ; kirkolle Karkkilan (Högforsin) ase-

malta (Pyhäjärven radalla) 32 km, Jokioisten

ja Lohjan asemilta 45 km, Salon kauppalasta 57

km. Pinta-ala 158,5 km2
,

josta viljeli vii maata
(1910) 3,109 ha (siinä luvussa luonnonniityt 608

ha, puutarha-ala 10,5 ha). Manttaalimäärä '23,8383,

talonsavuja 54, torpansavuja 108 ja muita .-a

vuja HO' (1907). 1,914 as. (1915)'; 438 ruoka-

kuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona

237:llä (1901). 327 hevosta, 986 nautaa (1913).
— Kansakouluja 2 (1916). Mehiläishoitokoulu.

Säästöpankki. Kunnanlääkäri yhteinen Someron
kanssa. Eläinlääkäri yhteinen Someron ja Kos-

ken kanssa. — Teollisuuslaitoksia: Rauhankal-
lion höyrysaha ja mylly; Heron, Vesanojaa ja

Sarjanojan myllyt (sirkkelisahoineen) ; Talikai^-

ten mylly; Somerniemen osuusmeijeri. — Van-
hoja kartanoita: Palikainen (ks. t.). — 2.

Seurakunta, konsistorillinen, Porvoon hiip-
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pak., Tammelan rovastik.
;

perustettu Someroon
kuuluvaksi kappeliksi liisii. määrättiin erotetta-

vaksi omaksi khrakuunaksi sen. päät. 17 p:ltä

jouluk. 1901. — Kirkko puusta, rak. 1813, korj.

1904. L. II-nen.

Somero. 1. Kuuta, Hämeeu 1., Tammelan
kihlak., Somerou-Somerniemeii nimismiesp. ; kir-

kolle Jokioisten asemalta 27 km. Salon kauppa
lasta 43 km. rinta-ala 487, i km*-, josta viljeltyä

maata. (1910) 17,224 ha (siinä luvussa luonnon-

niityt 2,395 ha, puutarha-ala 43. i ha). Mant-
taalimäärä 70.i3.i3. talonsavuja 245. torpan-

savuja 354 ja muita savuja 271 (1907). 8,389 as.

(1914) ; 1,607 ruokakuntaa, joista maanviljelys

pääelinkeinona 1,070 :llä (1901). 1.484 hevosta.

4,699 nautaa (1913). — Kansakouluja 13 (1915).

Längsjön (ks. t.) maanviljelys-, karjanhoito-

ja, puutarhakoulu. Säästöpankki. Kunnanlää-
käri yhteinen Somerniemen kanssa. Apteekki.

Kunnaneläinlääkäri yhteinen Somerniemen ja

Kosken kanssa (asuntopaikkana Somero). —
Teollisuuslaitoksia: Knaapin, Talvisillan ja

Allin sahat ; Someron ja Häntälän osuusmei-

jerit. Huomattavana teollisuudenhaarana mai-

nittakoon saviastioiden ja kaakelien valmistami-

nen Kultelan kylässä 5 :ssä eri työpajassa. -

Muinaismuistoja: vanha kivisakasti (hautaus-

maalla). — Vanhoja kartanoita: Längsjö, Lahti.

Avik. Hovila. — Kirkonkylä, Joensuu, sijaitsee

Somerjoen yläjuoksun varrella. — 2. Seura-
kunta, konsistorillinen, Porvoon hiippak., Tam-
melan rovastik. ; muodostettu Tammelan, Uske-
lan, Lohjan ja Kiikalan pitäjien osista, maini-

taan omana pitäjänä 1449. S :oon on aikaisem-

min kappelina kuulunut Somerniemi. — Kirkko
tiilestä, rak. 1859. [P. Kalm, ..Oekonomisk och

historisk beskrifning öfver Somero socken"

(1774).] L. H-nen.
Somerset .[samaset], engl. jaarlin ja herttuan

arvonimi, joka on ollut m. m. Beaufortin ja Sey-

mourin suvuilla; viimemainitulla on nyt S:n
herttuan arvo.

1. Edward Seymour (1506-52), Englan-

nin protektori, S:n herttua, Hertfordin kreivi;

otti osaa sotiin Skotlantia ja Ranskaa vastaan;

pääsi lankonsa Henrik VIII:n jälkisäädöksen

mukaan 1547 sen salaneuvoston jäseneksi, jonka
tuli toimia alaikäisen Edvard VI :n holhoojana,

mutta anasti itselleen hallitusvallan protektorin

nimellä ja nimitytti itsensä S:n herttuaksi. Toi-

meenpani arkkipiispa Cranmerin avulla uskon-

puhdistuksen, soti Skotlantia ja Ranskaa vastaan.

Pian kuitenkiu Warwickin kreivi i sittemmin
Northumlierlandin herttua) käyttäen hyväkseen
m. m. uskonnollisen muutoksen herättämää tyy-

tymättömyyttä kukisti S:n, joka vangittiin ja

sakoitettiin ; hän pääsi tosin jälleen vapaaksi

sekä ueuvoston jäseneksi, mutta hänen yrityk-

sensä kukistaa \Yarwick joudutti hänen omaa tu-

hoansa. S. vangittiin jälleen, tuomittiin valtion-

kavaltajana kuolemaan ja mestattiin. 2. K d-

vvard Adolphus (1804-85), S:n herttua: val-

tiomies; liittyi vviiig-puolueeseen ; nimitettiin 1835

vartiorahaston lordiksi, is:'>!i Intian viraston sih-

teeriksi. 1841 sisäasiain ala-valtiosihteeriksi
:

oli

1859-66 amiraaliviraston ensimäisenä lordina.

G. R.

Somerville [samavil], kaupunki Yhdysvalloissa.

Massachusettsin valtiossa, Bostonista pari km

luoteiseen, oikeastaan Bostonin esikaupunki;
83,881 as. (1914). — Kaupungintalo, kirjasto

(80,000 nid., 1908), pari „high school"ia. Har-
joitetaan huomattavaa teollisuutta; teurastimoita,

lihansäilytyslaitoksia y. m. Koko teollisuus val-

mistusarvoltaan 120 milj. mk. (1905). — Per.

1630.

Somiitti, alkusegmentti, ks. S i k i ö.

Somraar, Magnus (n. 1480-1542), ruots.

piispa, valittiin 1522, oltuansa tuomiorovastina,
Strengnäsin piispaksi. Vaikka hän osoitti suurta
myöntyväisyyttä uskonpuhdistukseen, ei hiin kui-

tenkaan saavuttanut Kustaa Vaasan luottamusta,

ja erotettiin 1536 virastaan. A. 6.

Sommarnäs [-nvs], pitäjä, ks. Somerniemi.
Sommarnäs {-nesj. 1. Maatila Orimattilan

pitäjässä Porvoonjoen varrella n. 4 km Orimat-
tilan rautatieasemalta, käsittää nyk. S:n rälssi

tilan sekä 2 verotilaa, yhteensä 2. 1071 manttaa-
lia, n. 2,270 ha. Saha, mylly, luumylly, tiili-

tehdas ja sähkölaitos. Omistajat 1700-luvulta

alkaen: Langenskjöld- ja Stjernvall-suvut, Lager-
blad, Berner, Attila ja nyk. (1916) tilanomista-

jat J. Tuisku ja N. Hakola. Päärakennus lienee

1800-luvun alulta. — 2. Säterit i la Somerniemellä
= P a 1 i k a i n e 11 (ks. t.)

.

A. Es.

Sommarö ks. S o m m a r ö a r n a.

Sommaröarna [-Ö-J, virkistys- ja huvilaseutu

Espoon saaristossa, käsittää Svinön, Ranisiin,

Bergön, Moisön, Pentalan, Bodön, Herrön (itä

osat) ynnä joukon pienempiä saaria (Kopplorna
y. m.) Espoonlahden suulla, yht. yli 600 ha

maata. n. 7 km pitkällä ja 5 km leveällä alueella;

etäisyys Helsingistä (Hietalahden satamasta)

S.-saarien lähimpään laivalaituriin (Svinöskata-

niin) n. 12 km (matka kestää n. 45 min.). S. -saa-

ret, jotka käsittävät Moision ynnä Suuren- ja

Pienen Svinön rälssitilat (aikaisemmin kuulu-

neet Espoon säteriin), osti 1910 o.-y. Sommar-
öarna, jonka tarkoituksena on maanviljelystoi-

mintansa ohella järjestää alue luonnonomaiseksi
huvila- ja kesänviettoseuduksi (ei huvilakaupun-
giksi), myymällä saaristaan huvilapalstoja (30-

50 pen. m 2
), pitämällä yllä kesäasuntolaa (,,Pen-

sionat Sommarö") tilapäisiä kesävieraita ja mat
kailijoita varten ja hankkimalla elintarpeet omista
maanviljelys- ja karjantuotteista. S.-saariston

vaihteleva luonto tarjoaa runsaasti viehättäviä

luonnonnähtävyyksiä; laajimmat näköalat avau-

tuvat Kopplorna-, Herrön ja Pentalan saaris-

toista. -- S.-o.-y:llä on omassa viljelyksessään

n. 30 ha peltoa; lehmiä :14. hevosia 5. — Laiva-

liikenteestä S. -saariin pitää huolta o.-y. Som-
ina röarnas trafik-a.-b., jolla on tarkoitusta var-

ten 2 moottorilaivaa. [„Sommaröarna, rekrea-

tions- och villaort invid Helsingfors" (1911).]

L. II -11 vii.

Somme [somj (vanhan ajan Summin, joki

Pohjois- Hanskassa, alkaa 10 km St.-Quentin'ist8

koilliseen, virtaa ensin lounaiseen, sitten luotee-

seen, laskee St.-Valery'n alapuolella leveän, sup-

pilonmuotoisen suulahden kautta Englannin
Kanaaliin: 245 km. S:n vieressä St. -Valery 'siä

St.-Simon'iin kulkee 156 km pitkä S:n kanava.

St. Quentin'in kanava yhdistää S:n Scheldeen ja

Crozafn kanava Öiseen. -- Suurimmat lisäjoet

Avre ja Celle vas. — S:n ympärillä on S:n
departementti, 6.277 km-. 520,161 as.

(1911).
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Somme, Krister, ruots. soturi, oli 1602

Narvan päällikkönä ja johti talvella 1609 Jaakko
De la Gardien lähtiessä Venäjän-retkelleen ruots.-

suom. armeian etujoukkoa. Hän osoitti silloin

suurta kuntoa, valloitti Perejaslavlin ja m. m.
harjoitti venäläisiä äkseeraamaan ,,alankomaa-
laisella tavalla". Mutta vuoden lopulla hänen
vaarallisesti haavoittuneena täytyi palata kotia.

Seur. v. (1610) S. määrättiin Kalmarin linnan-

isännäksi, mutta kun tanskalaiset 1611 saapui-

vat sitä piirittämään, niin hän pakotta ja petol-

lisesti jätti linnan heille, ruveten itse Tanskan
palvelukseen. Hän näyttää jostakin syystä suut-

tuneen Kaarle IX:een, jolle lähetti kirjeen, ettei

voinut kärsiä kunink. kirjurien valtaa eikä ku-

ninkaan korvapuusteja. Hänen kuolinvuottansa
ei tunneta. K. G.

Sommier [somjc'], Stephen (s. 1848), it.

kansatieteilijä ja luonnontutkija, ransk. suku-

perää, matkusteli m. m. 1878-79 Norjassa ja La-

pissa, 188.5 Länsi-Siperiassa (etupäässä Obin ali-

juoksulla) ja 1887 Uraalin seuduissa, Volgan ylä-

juoksulla ja Kaspian-meren maissa. Hänen jul-

kaisuistaan, joista useat koskettelevat suomen-
sukuisia kansoja, mainittakoon: ..Viaggio in Nor-
vegia ed in Lapponia" (1881), ,,Un' estate in Si-

beria fra Ostiacchi. Samoiedi, Sirieni, Tartari,

Kirghisi e Baskiri" (1885), ,,Prima ascensione

invernale af Capo Nord e ritorno attraverso la

Lapponia e la Finlandia" (1886), ,,Due comuui-
cazioni fatte alla Societä d'antropologia sui Lap-
poni e sui Finlandesi settentrionali" (1886),

,,Un viaggio d'inverno in Lapponia" (1887), ,.Si-

riöni, Ostiacchi e Samoiedi delTOb" (1887), ,.Note

di viaggio : I. Esposizione Uralo Siberiaua di

Ekaterinenburg; II. Mordva. Popolazione di

Astrakan Kalmucchi" (1887).

Somnambulismi (lat. somuus = uni, ambu-
Wre = kävellä) , alk. ,,unissakäynti" 1. sellainen

unitila, missä nukkuva tavalla tai toisella toimii

ikäänkuin hän olisi hereillä (puhuu, nousee vuo-

teestaan ja suorittaa erilaisia tekoja). On luultu,

että unissakäyminen riippuu kuun vaikutuk-
sesta, jonka takia s:ia myöskin on nimitetty
,,lunatismiksi" (saks. Mondsuclit). Vanhastaan
on ihmetelty, että unissakävijät toisinaan liikku-

vat hämmästyttävän varmasti vaarallisilla pai-

koilla, esim. kiivetessään katoilla y. m. Tämä
johtuu aivan luonnollisesti siitä, että he, koska
useimmat aistihavainnot eivät tule heille tietoi-

siksi, eivät huomaa vaarallista asemaansa ja

sentähden voivat toimia levollisina. Kuitenkin
sattuu heille kyllä joskus tuhoisia tapaturmia
vaarallisilla retkillään. Samalla heidän aisti-

toimintansa on usein muutamiin erikoisiin ilmi-

öihin nähden herkkä ja tarkka, vieläpä tavatto-

masti teroittunutkin. Tästä mahdollisesti johtu-

nee se luulo, että somnambulisessa tilassa olevilla

on ihmeellisiä kykyjä, joita ei ole valveilla ole

villa ihmisillä — kuten selkeänäköä ja kauko-
tajua (vrt. Clairvoyance). Viime aikoina
on ruvettu s :11a erittäin osoittamaan syvää
hypnoosia, jossa tilassa esiintyvät suureksi
osaksi samat omituisuudet kuin luontaisissa

somnambuleissa eli unissakävijöissä, vieläpä ko-

rostettuina, ja jonka tunnusmerkkeihin kuuluu.
että hypnotisoitu herättyään ei muista mitään
siitä, mikä on tapahtunut hypnoosin kestäessä.

Hypnoottisen s:n omituisuutena on sen ohessa

erinomainen vastaanottavaisuus suggestioneille,

niin että hypnotisoitu henkilö voidaan suggeroi-

malla saada uskomaan melkein mitä tahansa sekä
toimittamaan monimutkaisia ja hyvinkin outoja
tekoja, (ks. Hypnotismi, Suggestioni).

A. Gr.

Somnifera (lat. somnus = uni, ja ferre = tuoda)
ks. Unilääkkeet.

Somnolenssi (lat. somnus = uni), uneliaisuus,

lievä huumaus- 1. tajunnan häiriötila.

Somov [sfr], Konstantin Andreje-
vits (s. 1869), ven. taidemaalari; opiskellut

Pietarissa, mutta saanut pääasialliset taidevaiku-
tuksensa Pariisissa. S. edustaa Venäjällä natu-
ralismin jälkeisen suunnan koristeellisia pyrki-
myksiä ja maalaa usein kohtauksia rokokon ja
Biedermaierin ajoilta, jotka hän enimmäkseen
esittää pastelli- ja vesivärein. Hän on myös teh-

nyt paljon vinjettejä, juhlaohjelmien koristeita

y. m. Ateneumissa on hänen pastellimaalauk-
sensa „Sateenkaari" (1897). E. R-r.

Sompa. 1. Tuoheen ommeltu nuotan t. verkon
paino 1. kives 1. koppikives. ks. Kalastus
kuva 16. — 2. Suksisauvan alapäässä oleva pyö-
rylä, joka estää sauvaa uppoamasta syvälle han-
keen. U. T. S.

Sonaatti, mus. (it. soniVta = soittosävellys),

tarkoitti 17:nnellä vuosis. yleensä soittimilla esi-

tettävää sävellystä. 18:nnella vuosis. nimitys
vähitellen vakiintui osoittamaan vain yhdelle tahi

kahdelle soittimelle sävellettyä sarjateosta, jossa

ainakin yksi osista (tav. 1 :nen) oli rakenteel-

taan n. s. sonaattimuotoinen (ks. Musiikki).
S. -kirjallisuus kuuluu soitinmusiikin arvokkaim-
piin aloihin. 1. K.
Sonaattimuoto (ks. Sonaatti), mus., on

taidearvoltaan korkein 1-osaisista sävellysmuo-
doista (ks. Musiikki). Sen teknillinen hallit-

seminen vaatii säveltäjältä täyttä kypsyyttä ja

sen käyttäminen edellyttää vastaavaa täysipai-

noisuutta sävellyksen tunnelma-sisällvksessä.

/. A\
Sonantti ks. Konsonantti.
Sonatiini (it. soixiiina = pikku sonaatti),

mus., on sonaatti (ks. t.). jonka muotorakenne on
täysin eheä, mutta supistettu mahdollisimman
niukkoihin puitteisiin. Vastaavasti on sävellyk-

sen tunnelmasisällvskin n. s. pienoistaidetta.

/. K.

Sonchus ks. V ai v at t i.

Sonck, Lars Eliel (s. 1870). arkkitehti.

päätti opintonsa Suomen polyteknillisessä opis-

tossa 1894, sai sam. v.. vielä opistossa ollessaan.

l:sen palkinnon Turun Mikaelin, kirkon piirustus-

kilpailussa. S:ii lukuisista töistä, jotka käsit-

tävät huomattavia sekä julkisia että yksityisiä

rakennuksia. mainittakoot: Mikaelin kirkko
Turussa (1900-06), Johanneksen kirkko Tampe-
reella (1902-06). Kallion kirkko Helsingissä

(1909-12), Porvoon uusi kirkko (pääpiirustukset

1914), Helsingin telofoniyhdistyksen talo (Kor-

keavuorenkatu 35; 1904-05), Suomen hypo-

teekkiyhdistyksen talo (1909-10), Pörssi-talo

(1910-12). Helsingin sentraalikirjapainon talo

(Bulevardink. 2; 1911-13), Helsingin Makasiini
o.-y:n rakennus Katajanokalla (1911-12). Hel-

singin telefoniyhdistyksen talot Sörnäisissä ja

Töölössä (1914), Eiran sairaala (1904-05), Marian
sairaalan lisärakennus (1909), Hyvinkään sana-
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tori (1905-06), Loviisan ja Maarianhaminan kylpy

-

laitosrakennukset, konsuli T. Ekholmin asuin-

rakennus Libaussa (1912), maanviljelysneuvos
A. Kordelinin corps de logis Naantalissa (1913-15),

vapaaherra F. Ilisingerin huvila Billnäsissä

(1915-16), Palosaaren (ks. t.) hotellirakennus

(1910). Töölön asemakaavakilpailussa S- sai 2:sen
palkinnon. Tällä ehdotuksellaan sekä kirjoituk-

sillaan „Finsk tidskrift"issä S. on meillä vaikut-

tanut herättävästi kaupunkijärjestelyn alalla, jo-

hon nykyaikana on alettu kiinnittää mitä suu-

rinta huomiota. Töölön lopullinen asemakaava
on S:n ja prof. G. Nyströmin sekä Helsingin
kaupungin rakennuskonttorin yhteistyön tulos

(1902-03). Vv. 1904-05 S. valmisti osia Tampereen
asemakaavasta sekä Pyynikin asemakaavan.

K. S. K.
Sonderbund ks. Sveitsi (historia).

Sonderburg [zondarburhj], kaupunki Pohjois-

Saksassa, Slesvig-Holsteinissa, Alsenin saaren
länsirannalla, Alsenin-salmen varrella (silta yli)

;

10,042 as. (1910). — Slesvig-Holstein-S.-Augusten-
burgin herttuoiden ent. linna (nyk. kasarmina),
meriväen kasarmeja; meritykistökoulu. reaali-

koulu y. m. Kylpylaitos. Valimotta, värjäämöltä,
laivaveistämöitä, olutpanimolta. — S:n läheisyy-

dessä on kaksi 18G4 käytyjen taisteluiden muis-
toksi pystytettyä muistopatsasta. — S. maini-
taan ensi kerran 1253. Paloi Dybbolin linnoi-

tuksen piirityksen aikana 1864; joutui sam. v.

preussilaisten käsiin.

Sondersliausen [zondDrsliauz3n] , Schvvarzburg-

S:n ruhtinaskunnan pääkaupunki, n. s. Unter-
herrsehaftissa, Thiiringenissä, Hainleite-vuoren
juurella YVipperin laaksossa, parin radan haa-
rauksessa; 7,759 as. (1910). — Ruhtinaan linna
(kokoelmia), pari seminaaria, lukio, reaalikoulu,

musiikkikonservatori y. m. — Joutui Sclnvarz-

burgin kreiveille 1356.

Sondi (ransk. sonde), koetin, joko metallista,

kovasta tai pehmeästä kumista tai jostakin

muusta aineesta valmistettu puikon- t. putken-
tapainen koje, jolla tunnustellaan ja tutkitaan
joko ruumiin onteloja tai haavoja y. m. s., esim.

metallinen kivi-s., jolla virtsakanavan kautta
tunnustellaan, onko rakossa kiviä, ja putkenmuo-
toinen, puolipehmoiuen maha-s. (ks. t.).

M. 0-B.
Sonetti (it. soneftto < suono = sointu), runo-

muotOj joka syntyy neljästätoista -äkeestä (enim-

mäkseen viisipolvisista jambeista) ja jakautuu
neljään säkeistöön, joista molemmat edelliset si-

sältävät neljä (kvartetteja) ja jälkimäiset kolme
(terzettejä) säettä. Loppusoinnut punoutuvat
tav. siten, että edellisessä osassa neljä säettä

sointuu yhteen (abba-abba), jotavastoin jälkimäi-

sessä on loppusointuja tav. kolmittain udc dcd),

joskus kaksittain. — S. on luultavasti peräisin

Provencesta. mutta varsinkin on sitä käytetty
Italiassa (Petrarca y. m.). 19:nnen vuosis. alussa

tämä runomuoto pääsi romantiikan mukana, suu-

reen muotiin muissakin maissa. Ensimäinen suo-

menkielinen sonetti oli Oksasen „Suomalainen
sonetti

-

' (1854). Myöhemmistä runoilijoistamme,
jotka taidolla ovat käyttäneet tätä vaikeaa runo-

muotoa, ovat mainittavat V. A. Koskenniemi ja

Bertel Gripenberg (ruots.). n. Kr-n.
Songkoi (Song-chay - „punainen joki"), joki

Kaakkois-Aasiassa, alkaa Malungkiang nimisenä

Kiinan Jynnanissa, virtaa kaakkoista pääsuun-
taa, siirtyy Laokai'n luona Ranskan Indo-
Kiinan alueelle Tonkiniin, jakautuu Hanofn
luona (175 km merestä) moneen suuhaaraan, las-

kee laajan suistomaan kautta Tonkinin-lahteen.
Kulkukelpoinen vielä Jynnanissa. Suurimmat
lisäjoet Songka (=,,valkoinen joki"; kulkukel-
poinen Kiinan rajalle) vas. ja Songbo (= „musta
joki"; pitkiin matkaa kulkukelpoinen) oik.

Songuldak [-a'kj, kivihiilenvientisatama Tur-
kissa. Vähän-Aasian pohjoisrannalla, Bendereglistii

(Ereglistä) itään. Suurvaltainsodau aikana 1915
ryhdyttiin rakentamaan rautatietä S:n kivihiili-

alueen ja Anatolian radan yhteydessä olevan
Ada-Bazarin välille.

Sonkajärvi, uusi, perustettavaksi määrätty
khrakuuta, jonka pääosaksi tulee Iisalmeen kuu
lunut R u t a k o n rukoushuonekunta ja lisäksi

joukko läheisiä kyliä, käsittäen Iisalmen pitäjän
koillisosat. Rutakon rukoushuonekunta perus

tettiin keis. käskykirj. 28 p:ltä tammik. 1854 ja
määrättiin siihen kuuluviksi Rutakon, Kilpisaa-
ren, Sonkajärven, Oinasjärven ja Petäjäjärven
kylät Iisalmen khrakuntaa; pinta-ala 204,8 km3

,

1,438 as. (1910). Sen. päät. 23 p:ltä maalisk.

1897 määrättiin Rutakko erotettavaksi omaksi.
Sonkajärvi nimiseksi, khrakunnaksi (eroaminen
ou [1916] toistaiseksi vielä täytäntöönpane-
matta). Oma saarnaaja, joka samalla on Iisal-

men kiiran virallinen apulainen. Kirkko har-

maasta kivestä, rak. 1909-10. — Kirkolle 20
km Soinlahden rautatieasemalta. L. II-nen.

Sonklar von Innstädten [zonklär fon inste-

ian], Karl (1816-85), itäv. sotilas ja maantie-
teilijä, 1857-72 YViener-Neustadtin sotilasakate-

mian maantieteen opettaja. Julkaissut useita,

varsinkin orografiaa koskevia tutkimuksia, m. m.
,,Reiseskizzen aus den Alpen und Karpathen"
(1857), „Die ötzthaler Gebirgsgruppe'' (1860),

,,13ie Gebirgsgruppe der Hohen Taueru" (1866).

,,Allgemeine Orographie" (1873).

Sonnblick [zon-J (Eoher s.), vuori Itävallassa,

Tirolissa, Hohe Tauerniin kuuluvassa Goldberg-
ryhmässä, 3,106 m yi. merenp. Korkeimmalla
huipulla majatalo ja ilmat, observatori. Laaja
näköala.

Sonneberg [zonoberlijj, kaupunki Keski-Sak-
sassa, Sachsen-Meiningenin herttuakunnassa, Thii-

ringer\valdin etelärinteellä, Röthen varrella;

15,878 as.' (1910). — Kaunis goot. kirkko, kielen-

tutkija Schleicherin muistopatsas; reaalikoulu.

teollisuuskoulu y. m. Kukoistavan leikkikalu

teollisuusalueen keskus; puusta, papier-machosta

y. m. valmistetut leikkikalut (Sonneberger Sjriel-

ivaren) ovat maailmankuulut. Lisäksi valmiste
taan lasi-, posliini-, liusketeoksia y. m. -- Sai

kaupunginoikeudet 1349.

Sonneburg [stsonaburhjj, muinainen linna ja

voutikunta Saarenmaalla. V. 1560 Suomen hert-

tua Juhana oli keskusteluissa sen hankkimisesta
itselleen. K. G.

Sonnemann fzoti9-], Leopold (1831-1909).

saks. politikko ja sanomalehtimies juut. sukupe-
rää; toimi pankkiiriliikkeen omistajana

;

perusti

1856 lehden ,,Frankfurter Zeitung" (ensin ni-

mellä „Handelszeitung") ; oli 1871-76 ja 1S78-84

jäsenenä Saksan valtiopäivillä, missä esiintyi

Bismarckin vastustajana ja otti osaa saks. kan-
sanpuolueen perustamiseen. ,/. /•'.
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Sonnenfels [zonan-], Joseph von (1732-

1817), itäv. kirjailija, juut. sukuperää; tuli kir-

javien nuoruudenvaiheitten jälkeen 1763 valtio-

tieteiden professoriksi Wieniin ; S. oli innokas

valistusaatteiden kannattaja ja toimi tarmok-

kaasti kidutusten poistamiseksi ja teatterin puh-

distamiseksi arvottomista näytelmistä.

Sonnerat [sonru'], Pierre (1749-1814),

ransk. luonnontutkija, matkusteli Madagaskarissa.

Bourbonilla, Uudessa-Guineassa, Intiassa, Kii-

nassa; julkaisuja: ,,Voyage ä la Nouvelle Guinee"

(1776), ,,Voyage aux Indes orientales et ä la

Chine" (1782).

Sonni ks. Härkä, Lehmä ja Sonni-
yhdistys.
Sonnino [-l'-J, Sidney (s. 1847), it. valtio-

mies ; toimi ensin diplomaattisella alalla ; valit-

tiin 1880 edustajakamariin, missä liittyi vasem-

paan keskustaan ; tuli jouluk. 1893 raha-asiain

ja verokamarin ministeriksi; luopui kesäk. 1894

edellisestä toimesta, mutta pysyi jälkimäisessä

maaliskuuhun 1896 ja toimi ansiokkaasti parem-

man järjestyksen aikaansaamiseksi valtion talou-

dessa; oli helmik.-toukok. 1906 ja jouluk. 1909-

maalisk. 1910 pää- ja raha-asiainministerinä;

tuli lokak. 1914 ulkoasiainministeriksi Salandran
ministeristöön. J. F.

Sonniyhdistys, samalla seudulla asuvain kar-

janomistajien kesken muodostunut taloudellinen

yhtymä yhteisen siitossonnin pitoa varten, lä-

hinnä karjanjalostamista varten, mutta myöskin,

jos jäsenet ovat pienikarjaisia, useain sonnien

aiheuttamien tarpeettomien kulujen välttämi-

seksi. Varsinkin aikaisemmin maanviljelysseu-

rat avustivat s:iä joko sonnin ostoa varten (apu-

raha tai laina) tahi sen vuotuisen hoidon hel-

pottamiseksi. V. 1915 oli Suomessa n. 600 s:tä.

ks. Karjanjalostusyhdistys. U. B.

Sonnäs ks. S u n n i e m i.

Sonometri k s. M o n o k h o r d i.

Sonora [-no'-], valtio Luoteis-Meksikossa,

Yhdysvaltain rajalla, Kalifornian-lähden itäran-

nalla; 198,496 km 2 (kooltaan Meksikon toinen

valtio), 265,383 as. (1910; l,s km2 :llä), etupäässä

intiaaneja (yaqui, seri, opata, tarahumare y. m.
heimoja) ja mestitsejä. — Pitkin rannikkoa on
tasankoseutuja, jotka pohjoisessa ovat erämaan-
luontoisia. Sisempänä täyttävät maan Sierra

Madre Occidentalin luoteesta kaakkoon kulkevat
vuorijonot, joiden välissä on hedelmällisiä laak-

soja. Ilmasto vaihtelee suuresti korkeussuhteiden
mukaan; on rannikollakin terveellinen. Pääjoet
Mayo, Yaqui, Sonora ja Altar. Kesällä melkein
vedettömiä. Kastelun avulla maa tuottaa mais-

sia, vehnää, papuja, sokeriruokoa, puuvillaa, kah-

via y. m. Karjanhoidolla hyvät edellytykset;

oli ennen huomattavampi kuin nykyään. Tärkein
on vuorityö, joka tuottaa hopeaa, vaskea, kultaa

y. m. Teollisuus mitätön. Tärkein satamakau-
punki Guaymas, josta rautatie maan halki Yhdys-
valtoihin. Pääkaupunki Hermosillo (14,578 as.

1910). ylläm. radan varrella. — Ensimäinen
jesuiitta-lähetysasema per. 1613, joka myös oli

ensimäinen valkoisten vak. asutus S:ssa. Kehi-

tystä ovat ehkäisseet ja yhä ehkäisevät alituiset

taistelut intiaaniheimojen, uutisasukasten ja

partiojoukkioiden välillä, jotka vain Porfirio Diaz
aikanaan sai taukoamaan. E. E. K.
Sonori (lat. sonf/rus), soinnukas, kirkasääninen.

Sonrhai (myös songhay, surhai), neekeri- tai

negroidikansa Länsi-Sudanissa, Nigerin keski-

juoksun ympärillä, lukumäärältään ehkä 2 milj.

Sen sukuperä ei ole aivan varma. Todennäköi-
sesti s:t ovat 700-luvulla saapuneet idästä päin,

jonkun arabialaispäällikön johtamina; heihin

sekaantui sitten paljon berberiläisverta, joka

ilmenee heidän tav. neekeristä melkoisesti poik-

keavassa ulkomuodossaan (nenä pitempi ja terä-

vämpi, huulet verraten ohuet, leuka pitempi y. m.)

ja luonteessaan. Heidän kielensä on hausan kielen

rinnalla hyvin laajalle levinnyt. Jo varhain he

muodostivat voimakkaan valtion, joka laajimmil-

laan ollessaan 1400-luvun lopulla käsitti koko
Länsi-Sudanin Timbuktun ja Tsad-järven ympä-
rillä. Sen hävittivät 1700-luvulla tuaregit.

Sontag [zontäh], Henriette (1806-54),

saks. oopperalaulajatar. Esiintyi Leipzigissä,

Berliinissä ja Pariisissa (1824-30) saavuttaen

yleistä ihastusta. Tuli 1828 it. kreivi Rossi'n

puolisoksi, jätti teatterin 1830 ja esiintyi sen-

j aikeen vain konserteissa. Asui 1837-48 Pieta-

rissa, jossa hänen miehensä silloin toimi lähetti-

läänä. /. K.

Sontamala ks. Santamala.
Sooda, natriumkarbonaatti, Na2C03 , esiintyy

luonnossa muutamien järvien vedestä kiteyty-

neenä, Egyptissä (trona), Meksikossa, Kaspian-
meren rannoilla ja Kaliforniassa. Vanhalla ja

keskiajalla s: aa saatiin merenrantakasvien tuh-

kasta ja s:ksi nimitettiin ennen maakasvien
tuhkasta saatua potaskaakin. Barillan 1. Alican-

ten s. oli Espanjan rannikolla valmistetun raa'an,

harmaan s:n nimenä. 18:nnen vuosis. lopulla

lasi-, saippua- ja puuvillateollisuus alkoi käyt-

tää suuria määriä s:aa. Silloin ransk. Leblanc

(ks. t.) 1791 keksi menetelmän valmistaa s:aa

keittosuolasta. Ranskassa s.-teollisuus ei voinut

tulla kukoistavaksi poliittisten olojen vuoksi,

mutta Englannissa se sen sijaan kehittyi suur-

teollisuudeksi puuvillateollisuuden tukemana, erit-

täinkin Liverpoolissa. Englannin s.-teollisuus oli

yksin vallitsevana siihen asti, kunnes belgialai-

nen Solvay 1866 keksi uuden s :n-valmistustavan.

Tämä on työntänyt Leblanc'in menetelmän miltei

kokonaan syrjään ja pakottanut nämä tehtaat

tyytymään vain suolahapon ja natriumsulfaatin

valmistamiseen, jota viimemainittua lasitehtaat

nykyään käyttävät s:n asemesta. V. 1895 kek-

sittiin uusi tapa valmistaa klooria ja natrium-

sekä kaliumhydroksidia elektrolyysin avulla ja

näin väheni Leblanc'in menetelmän merkitys

mitättömäksi.

S. -teollisuuden suuruutta ja kehitystä osoittaa

seuraava taulu

:

Englanti
Saksa . .

Ranska. .

Muut maat

Summa

1884

380,000

56,500
70,000
:!!).( 100

545,500

„>
a. s
te 3
• o~ £>
o —

52,000
44,000

57,000

10,000

1911

700.000

400,000

200,000
•250,000

163,100
1
1.550,000

S:n hinta tonnilta oli 1869-78 n

1884-88 n. 96 mk. ja 1900 n. 80 mk

120,000
20,000

140,000

224 mk.,
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(S.H.) Kuva 2. Pyörivä sooda-uuni.

L e b 1 a n e' i u menetelmä perustuu seu-

raaviin reaktsioneihin : rikkihapon vaikuttaessa
keittosuolaan saadaan natriumsulfaattia ja suola-

happoa (ks. t.). Ensinmainittua, joka on s:n val-

mistuksen lähtöaine, saadaan myös H a r g r e a-

v e s in menetelmän mukaan pyriittien pasutus-
kaasujen rikkidioksidin, ilman ja vesihöyryn vai-

kuttaessa keittosuolaan. Tavalla tai toisella saatu
sulfaatti sulatetaan sitten s. -uuneissa (ks. kuvia),
nykyään n. s. pyörivissä revolveriuuneissa kal-

siumkarbonaatin ja hiilen kera. N. 2 tunnin
kuluttua tyhjennetään uunista raaka harmaa s.,

joka sisältää n. 40-44 % natriumkarbonaattia,
n. 27-30 % kalsiumsulfidia, 10 % kalsiumoksidia,

5% hiiltä, keittosuolaa y. m. Massa uutetaan
n. 50° :n lämpöisellä vedellä sopivissa aparaa-
teissa. Uutettaessa osa s:aa muuttuu natrium-
hydroksidiksi. Sen takia johdetaan liuokseen
hiilihappoa, jolloin osa muita aineita saostuu ja
s :aa muodostuu. Suodattamisen jälkeen liuos

haihdutetaan ja näin saadaan kide-s:aa,
Na2C03 . 10H2O. jossa on n. 63 % kidevettä. Tätä
kuumennettaessa kidevesi poistuu ja tulos on
kalsinoitua s:aa. — Suurena haittana tämän
menetelmän mukaan s:aa valmistettaessa ovat
suuret s.-jätteet. Ne ovat pääasiallisesti kal-

siumsulfidia ja -karbonaattia. Ensinmainittu
hajaantuu kehittäen pahanhajuisia kaasuja. Arvo-
kasta rikkiä menee näin hukkaan. Nykyään val-

mistetaan jätteistä natriumtiosulfaattia tai rikki
regeneroidaan niistä muuttamalla ne hiilidioksi-

din avulla rikkivedyksi ja tästä saadaan Clausin
uuneissa rikkiä.

S o 1 v a y n a m m o n i a k k i s o o d a m e n e-

telmä on halvempi ja yksinkertaisempi edel-

listä. Sen keksijät ovat Dyar ja Hemming (1838).
Solvay sovellutti sen teknillisesti tuottavaksi.
S:n valmistus on seuraavanlainen. Kyllästettyyn
keittosuolaliuokseen johdetaan jäähdyttäen reak-
tsionin NaCl+NH 4OII-fC02 = NaHCOa+NI^Ol
vaatima määrä ammoniakkia. Liuos johdetaan

Kuva 3. Sot-
karbonisatsioni-
kone.

erityisiin aparaatteihin ja kyllästetään hiilidiok-

sidilla. Tällöin saostuu natriumbikarbonaattia.
joka suodatetaan pois, pes-

tään ja hehkutetaan. Eriävä
hiilidioksidi otetaan talteen

uudelleen käytettäväksi ja

jäljelle jää s:aa. Hiilidioksi-

dia saadaan vielä polttamalla
kalkkikiveä, ja jäännös, pol-

tettu kalkki, käytetään ammo-
niakin eristämiseen ammo-
niunikloridi liuoksesta, joka

natriumbikarbonaatin suo-

dattamisesta jäljelle. Sivu-

tuotteena saadaan menetel-
mässä vain kloorikalsiumia,
josta ainoastaan osa voidaan
käyttää. Tässä kulkee siis sa-

ma ammoniakkimäärä yhtä-
mittaa kiertokulussa. Ammo-
niakki-*, on hyvin puhdasta,
sisältäen n. 99% Na 2C03 ja
n. 1% natriumkloridia. Valmistuskustannukset
ovat 100 kg:lta n. 6 mk. ja paljoa halvemmat
kuin LeblancMn s: n. — Kryoliitista on myös en-

nen valmistettu s:aa kalsiumkarbonaatin kera
hehkuttaen ja hiilidioksidilla käsitellen. — S.-

teollisuuden ohella valmistetaan vielä puhdistet-

tua natriumbikarbonaattia, NaHC03 ,
jota käyte-

tään m. m. lääkkeenä ja leivospulverina.

Kaustinen 1. s y ö v y 1 1 ä v ä s. (ks. N a t-

riumhydraatti) valmistetaan elektrolysoi-

malla keittosuolaliuosta tai tavallisesta s:sta

kalsiumhydroksidilla. Se sisältää tavallista s:aa
ja jotenkin paljon keittosuolaa y. m. S:aa käy-
tetään suuria määriä lasi-, väri-, paperi-, teks-

tiili-, öljy-, saippuateollisuudessa, metallurgiassa,

villan y. m. pesuun, natriumsuolojen valmistuk-
seen y. m. — Suomeen tuotiin 1912 n. 5 milj. kg
ja 1913 5.3 milj. kg tavallista ja kausilta s:aa,

arvoltaan lähes miljoonan mk: n edestä. 8. *
Sooda, kaustine n, ks. Sooda.
Soodajätteet ks. Sooda.
Soodavesi, keinotekoinen virkistysjuoma, puh-

dasta (tav. tislattua l vettä, johon on liuotettu

natriumbikarbonaattia ja johdettu hiilihappoa,

vrt. Kivennäisvedet.
Sooli, keittosuolaliuos, jota suolalähteissä"

pulppuaa ilmoille.

Soolilähde 1. saliininen 1 ii h d e, sellai-

nen lähde, jonka vesi sisältää runsaasti keitto-

suolaa, vrt. Lähde.
Soolisuola, liuoksista saatu keittosuola, vuori-

suolan vastakohtana.
Soolo, mus. iit. solo = yksin), solistin esitettävä

osa. vastakohtana saman sävellyksen sisältämille

kuoro- tahi orkesteriosille. — S.-I a u 1 a j a,

s. -s o i t t a j a. ks. Solisti. /. K.

Soolokvartetti, mus., neljän soololaulajan tahi

-soittajan yhteisesitys (tav. laajempien kuoro- t.

orkesterisävellysten yhteydessä). /. K.

Soop [sup], vanha ruots. vapaasuku. jonka
jäsenistä valtaneuvos Mathias S. (1585-1653)

1651 korotettiin Limingan vapaaherraksi, saaden

[äänitykseksi suuren osan Limingan pitäjästä.

Suvun huomattavin jäsen on Erik S. (1592-

1632), soturi, joka Länsi-Göötanmaan ratsuväen
everstinä kunniakkaasti otti osaa Kustaa Aadolfin

sotiin Puolassa ja Saksassa. Hän vaikutti suu-
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resti Dirschauu voiton saavuttamiseen 1627. mai-

nitaan sodassa pelastaneen kuninkaan hengen, oli

mukana ja osoitti urhoollisuutta Breitenfeldin

taistelussa 1631, mutta kuoli jo seur. vuoden

alkupuolella. — Hänen veljenpoikansa Erik S.

(1613-74) oli 1644-48 maaherrana Pohjanmaalla.
K. G.

Soopeli (ruots. sobel, saks. Zobel) 1. kiilto-
näätä (Mualcla zibellina) on näädän sukuinen,

n. 60 em pitkä

eläin, jonka tuuhea
turkki on selästä

mustanko, alta vaa-

lea; kurkussa ja

rinnassa epäselvä

keltainen täplä.

Elää puissa kuten
(S.H.) Soopeli. näätäkin ja syö

varsinkin oravia.

Levinnyt Koillis-Euroopasta aina Luoteis- Ameriik-
kaan saakka, mutta on monesta paikasta arvok-

kaan nahkansa takia hävitetty melkein suku-

puuttoon. Tämän vuoksi s. nyt on Siperiassa

rauhoitettu 3 v:ksi (1913-16). — V. 1912 saatiin

Siperiassa 11,145 ja Euroopan Venäjällä muuta-
mia kymmeniä s:eita (keskimääräinen arvo Sipe-

riassa oli 72 mk. kpl.). P. B.

Soor [%-], kylä Koillis-Böömissä. Sen luona

30 p. syysk. 1745 Fredrik II: n johtamat preussi-

laiset (22,000) voittivat Lothringenin prinssin

Kaarlen johtamat itävaltalaiset ja saksilaiset

(38,000). Voittajani mieshukka 18,4%, voitettu-

jen 20%. Taktill. arvo 1,?. — S:n luona 28 p.

kesäk. 1866 Wurttembergin prinssin johtamat
preussilaiset (27,000) voittivat vapaah. von Gab-
lenzin komentamat itävaltalaiset (22,000). Voit-

tajaiu mieshukka 2,7 %, voitettujen 17,5 %. Tak-
till. arvo 0.9. -Iskm-,

Sophia ja Sophie ks. Sofia.
Sophokles [-kl&s] (496-406 e. Kr.), kreik. tra-

gedian kolmesta suuresta edustajasta järjestyk-
sessä toinen, syntyi Kolo-

nos Hippios nimisessä
Attikan kunnassa lähellä

Ateenaa. Hänen isänsä

Sophillos omisti aseteh-

taan, joka hankki per-

heelle melkoisen varalli-

suuden ja arvossapidetyn
aseman. S. sai mitä huo-

lellisimman kasvatuksen,
J \" joka tasasubtaisesti kehitti

/ni
j

hänen runsaita hengen- ja

/il ruumiinlahjojaan. Nuoru-
kaisena hän johti Sala-

miin taistelun johdosta
vietetyssä voittojuhlassa

esiintyvää poikakuoroa,
miehenä hiin saattoi lä-

heltä seurata Ateenan
kohoamista valtiollisen

mahtavuuden ja kulttuu-

rin kukkuloille, vanhuk-
sena hän peloponnesolaissodan aikana sai kokea
kotikaupunkinsa vaihtelevia vaiheita ja pitkän

elämänsä ehtoona hänen täytyi nähdä Ateenan nöy-

ryytyksen auttamattomasti lähenevän. Luonteel-

taan harvinaisen sopusointuisena, lempeänä ja

rakastettavana S. nautti yleisön ystävyyttä ja

(S. M.) Sophokles.

kunnioitusta sekä seurusteli tuttavallisesti Atee-

nan huomattavimpien miesten kanssa. Jo ensi-

mäistä kertaa ottaessaan osaa tragediakilpailuun

468 e. Kr. S. ,,Triptolemos" näytelmällään vei voi-

ton Aiskhyloksesta ja pääsi heti yleisön suosi-

kiksi, jona pysyi 60 vuoden ajan, voittaen 24 ker-

taa. Suosionsa osoitteeksi Ateenan kansa uskoi

hänelle julkisia toimia, m. m. valiten hänet helle-

notamiaaksi (443 e. Kr.) sekä Samoksen kapinan
aikana (441-439 e. Kr.) strategiksi. — S. kehitti

attikalaisen draaman täydellisimpään muotoonsa.
Ottamalla käytäntöön 3:nnen näyttelijän sekä

supistamalla koorin osuutta hän antoi toiminnalle

draamassa sille tulevan pääsijän; muita uuden-
nuksia oli se, että hän lisäsi koorin jäsenten

luvun 12:sta 15 :ksi. Toiminta tuli vilkkaam-
maksi, monipuolisemmaksi ja samalla keskitty-

neemmäksi, niin että yksi ainoa näytelmä riitti

kehittämään ilmi draaman aatteen kokonaisuu-
dessaan. S. saattoi siten luopua aikaisemmin
noudatetusta trilogia- (t. tetralogia-) sommitte-
lusta. Hänen näytelmänsä ovat rakennetut tyys-

tin harkitun suunnitelman mukaan. Heti ensi

kohtauksesta toiminta tav. alkaa ja siinä on
vauhdikasta, asteettaista nousua, mutta juonen
suunnan muuttaa usein odottamaton vastakäänue
(,,peripeteia"), joka aikaansaa tärisyttävän rat-

kaisun. Mestarillisia ovat S :n tarkkaan ihmis-

tuntemukseen perustuvat luonteenkuvaukset, mutta
hänen henkilönsä ovat ihanueluomia, ,,sellaisia,

jommoisia ihmisten tulee olla". Hänen draamo-
jaan kannattaa nöyrä, alistuvainen vakaumus
ihmisen heikommuudesta taistelussa jumalten val-

taa vastaan, mutta myös järkähtämätön luotta-

mus siveelliseen maailmanjärjestykseen ja niihin

ikuisiin, kirjoittamattomiin lakeihin, jotka ovat

Uimisten säännöksiä korkeammat. Hartaasti

uskonnollisena ja hurskaana S. pysyttelee kansan-

uskon käsityksen kannalla ; samalla hänen teok-

sistaan kuvastaa jalo, tosi-inhimillinen ymmär-
tämys. Niiden ylevän sisällyksen kanssa sopu-

soinnussa on sanonnan ja kielen jalous ja

samalla sulavuus ; ihania ovat muotorik-

kaat, lennokkaat koorilaulut, joiden sävel-

mät runoilija itse loi. S. oli runoilijana erit-

täin tuottelias. Hänen mainitaan sepittäneen

123 tragediaa, joista kuitenkin 17 pidetään epä-

peräisinä. Sitäpaitsi hän on tehnyt panineja

(ks. t.) ja elegioja sekä satyrinäytelmiä, joista

yksi, ,,Ikhneutai" (,,Jälkienvainuajat"), melkoi-

selta osaltaan on hiljattain löydetty. — S :n

tragedioista ovat ainoastaan seuraavat 7 säily-

neet: ,,Aias" (aihe: Aiaan mielenhäiriö ja itse-

murha) ;
..Antigone" (esitetty luultavasti 442

e. Kr., aiheesta ks. A n t i g o n e) ;
,.Elektra"

(aiheesta ks. Elektra), , .Oidipus", jolle myö-
hemmin on annettu lisänimi ..Tyrannos" (..Ku-

ningas", aiheesta ks. Oidipus), ,,Thrakhiniai"

i..Thrakhinilaisnaiset". aiheena Deianeiran [ks. t.]

tarina): ..Philoktetes" (aiheesta ks. P h i 1 o k-

tetes); „Oidipus epi Kolono" (..Oidipus Kolo-

noksessa", aiheesta ks. Oidipus). — Kuului-

sin S:ta esittävistä veistoteoksista on Lateraaliin

museossa oleva marmorinen vartalokuva, joka

todennäköisesti on Ateenan Dionysoksen-teatte-

riin 350-330 e. Kr. pystytetyn pronssikuvapat-

saan mukaelma. — Lukuisista S:n näytelmien

julkaisijoista mainittakoon G. Hermann. Böckh,

Dindorf, Jehh, Schneide\vin, Nauck, Wolff, Beller-
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mann y. m. Suomeksi on ilmestynyt ,,Antigoue",

Kaarlo Forsmanin kääntämänä. E. R-n.

Sophonisbe [-?•], oik. Sopkoniba, karthago-

laisen sotapäällikön Hasdrubalin tytär, numidia-

laisten kuninkaan Syphaxin puoliso, antautui

Syphaxin tultua roomalaisten vangiksi 203 o. Kr.

Masinissan (ks. t.) vaimoksi, mutta surmasi

itsensä juomalla myrkkyä, kun Scipio vaati hänen-

kin luovuttamistaan roomalaisille. S:n kohtaloa

on useasti käsitelty kirjallisuudessa ja maalaus-

taiteessa. K. J. H.

Sophron [söphrön], kreik. kirjailija (5:nneltä

vuosis. e. Kr.), kotoisin Syrakuusasta, vankemman
mimoksen etevin edustaja, perintätiedon mukaan
tämän kirjallisuudenlajin perustaja. Mimosta
viljeli myös hänen poikansa Ksenarklios. ks.

M i m o s.

Sophrosyne [-y'nv] (kreik.), oik. tervejärki-

syys, tav. siveellinen maltti, mielihalujen ja himo-

jen hillitseminen. E. E-n.

Sopimus, lakit. (lat. contractus, ruots. af tai)

1. välipuhe on kahden tai useamman henkilön

keskeinen yhdenmukainen tahdonilmaus, mistä

syntyy oikeussuhde heidän välilleen. S:n aikaan-

saamiseksi vaaditaan vähintään kahden henkilön

toiminta. Yhden henkilön tahdonilmaisu voi

myös oikeustoimena synnyttää oikeussuhteen,

kuten testamentti, mutta sellaista ei katsota

s:ksi. Samaten ei sellainen oikeussuhteita muo-
dostava auktoritatiivinen tahdonilmaisu kuin
julkisen vallan antama tuomio ole s. Erotuk-
seksi yksipuolisista oikeustoimista sanotaan s: ia

senvuoksi kaksipuolisiksi oikeustoimiksi. Vahin-

gon tuottamuksen ohella on s. toinen oikeusjär-

jestelmän tuntema päämuoto oikeussuhteiden syn-

tymiselle ja käytännössä se on edellistä tär-

keämpi. S. -oppi on siten kokonainen laaja ja

tärkeä osa yksityisoikeuden järjestelmää, jonka

jo roomal. oikeus oli kehittänyt varsin pitkälle.

Vaikka s. -opilla on merkitystä muillakin yksi-

tyisoikeuden aloilla, kuten perheoikeudessa (esim.

avioliitto ja kihlaus), rajoittuu se pääasialli-

sesti varallisuusoikeuteen. Yleisistä s.-opin peri-

aatteista puhutaan velvoiteoikeuden yleisessä

osassa. Yksityiskohtaiset säännökset niistä lukui-

sista eri s. -tyypeistä, jotka oikeuselämässä ovat

kehittyneet ja vakiintuneet, sisältyvät velvoite-

oikeuden erikoisosaan. Sellaisia tärkeimpiä s.-

tyyppejä ovat kauppa, vaihto, hankinta-s.,

velaksi- ja lainaksianto, talletus-s., panttaus-s.,

vuokra-s., työ- ja palvelus-s., vakuutus-s. ja

takaus s. S:ia on jo roomalaisoikeuden ajoilta

jaettu käsitteellisesti ryhmiin useita eri perus-

teita noudattaen. Sellaisia eri s. -lajeja ovat

määrämuotoiset 1. v e r b a a 1 i-s:t ja vapaamuo-
toiset 1. k o n s en s u a a 1 i-s:t. Nykyaikai-
sen oikeuden tuntema sopimuslaji on myös
reaali-s., joka syntyy vasta siten, että s:een
sisältyvä suoritus todella tehdään. Reaali-s: ia

ovat esim. velaksianto-, panttaus-, lainaksianto-

ja talletus-s :t. Muista ryhmitysperusteista mai-
nittakoon suorituksen laatu, mikä saattaa olla

varallisuusesine tai varallisuudenarvoinen työ.

Useimmat s:t kuuluvat edelliseen lajiin. Vaikka
jokainen s. oikeastaan on k a k s i p u o I i n i n

käytetään tätä nimitystä tavallisesti vain niistä

s-.ista. joissa suoritus tapahtuu kummaltakin
puolelta. Vastakohtana niille ovat y k s i p u o 1 i-

sia s:ia ne, joissa vain toinen sopimuskumppani

tekee suorituksen. Edelliseen ryhmään kuuluu
esim. kauppa, jälkimäiseen velaksianto. — Nyky-
aikainen oikeus pyrkii mahdollisimman paljon

vapautumaan vanhemmissa oikeusjärjestelmissä

tavattavista erikoisista s.-muodoista ja pitää

periaatteellisesti riittävänä s:n syntymiselle, että

molemminpuolinen yhdenmukainen tahdonilmaisu
on olemassa. Oikeusturvallisuuden lisäämiseksi

on kotimainen oikeus kuitenkin, kuten yleensä

muutkin oikeusjärjestelmät, säilyttänyt eräitä

tärkeitä sopimustyyppejä varten pakollisia muo-
toja. Siten on esim. kiinteistönluovutus-s. teh-

tävä kirjallisesti kahden todistajan läsnäollessa.

Tavallista on myös että kaikki tärkeämmät ja

pysyväminät s:t yleensä laaditaan kirjalliseen

muotoon, koska laajoja ja yksityiskohtaisia

s: ia on suullisen välipuheen varassa mahdotonta
edes muistaa pitkiä aikoja. — Vaikka nykyai-
kaisen oikeuden mukaan s:t eivät siten yleensä

olekkaan laadittavat erikoisiin muotoihin, vaa-

tii oikeusturvallisuus kuitenkin, että jokaisen

s:n tekemisessä, jotta se tulisi päteväksi, nouda-

tetaan eräitä yleisiä periaatteita. Siten on kyke-
nevä tekemään pätevän s:n vain oikeustoimikel-

poinen henkilö. Muut oikeushenkilöt, kuten ala-

ikäiset, mielipuolet ja muut holhuunalaiset sekä
juridiset henkilöt, voivat tehdä s:ia vain lail-

listen edustajien, holhoojien t. elinten kautta.

Rajoitettu sopimuskelpoisuus on aviovaimolla

ja 21:tä v. nuoremmalla mutta 15 :tä v.

vanhemmalla henkilöllä. Sopimuskelpoinenkin
henkilö saattaa joskus tosiasiallisesti olla

kykenemätön tekemään pätevää s:ta, kuten juo-

puneessa tilassa ollessaan. Toisin kuin roomal.

oikeuden mukaan voi nykyään myös jokainen
sopimuskelpoinen henkilö tehdä s: ia välilli-

sesti käyttämällä vapaaehtoista edusmiestä.

Edellytyksenä s:n pätevyydelle on edelleen, että

se on tehty ilman pakkoa, vilppiä ja olennaista

erehdystä sekä että suorituksen esine on yleensä

sellainen oikeushyödyke, jota oikeusjärjestys suo-

jaa. Viimemainitussa suhteessa ei esim. muodol-
lisesti oikea kauppa, joka koskee kiellettyjä epä-

siveellisiä kuvia, ole oikeudellisesti pätevä. — Mil-

loin s.-kumppanien tahdonilmaisut kussakin ta-

pauksessa ovat sellaisia, että niiden nojalla on
katsottava pätevä s. syntyneeksi, saattaa

usein silloinkin, kun edellämainitut yleiset päte-

vyysedellytykset ovat olemassa, olla varsin epä-

tietoista. Ratkaisu riippuu varsinkin siitä, mi-

hin tahdonilmaisun oikeudellinen pätevyys peri-

aatteessa perustetaan. Tuossa suhteessa on nyky
aikaisessa tieteisopissa olemassa kaksi vastak-

kaista käsitystä, joita tavallisesti sanotaan

t ah t o t eo r i ak s i ja luottamus- 1. il-

maisuteoriaksi. Kun s. kieltämättä perus-

tuu osallisten yhdenmukaiseen tahdonilmaisuun,

katsoo edellinen teoria, että ratkaisevaa s :n päte-

vyydelle on aina, vastaako se todella asianosais-

ten tahtoa. Ellei siten ole asianlaita, on s. epä

pätevä, huolimatta siitä että tahdonilmaisu on
muodollisesti kaikinpuolin täydellinen. Tahto

-

teoria ilmaisee vanhan perinnäisen oikeuskäsi-

tyksen ja se on pääasiallisesti vallitsevana myös
meillä. Varsinkin liike-elämän oikeustoimissa

saattaa tahtoteoria kuitenkin johtaa kohtuutto-

muuksiin, milloin s.-kumppani ei ole voinut

havaita toisen asianosaisen tahdon todelli-

suudessa olevan toisen, kuin mitä tahdonilmaisu
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osoittaa. Luottamusteorian mukaan ei taas rat-

kaisevana ole pidettävä sopimuksentekijän sub-

jektiivista tahtoa, vaan s.-kumppani on aina

oikeutettu luottamaan siihen, mitä tahdonilmaisu

objektiivisesti katsoen sisältää huolimatta siitä,

vastaako sellainen tulkinta ilmaisijan tosiasial-

lista tahtoc Paitsi s:n yleiseen pätevyy-

teen nähden johtavat sanotut teoriat usein eri

tuloksiin myös tulkittaessa s: ten sisällystä. Kysy-
mys ajankohdasta, jolloin s. syntyy, on myös
varsin riitainen. Yleisin mielipide katsonee s:n

syntyvän sinä hetkenä, jolloin tarjouksen tehnyt

s.-kumppani vastaanottaa toisen asianomaisen hy-

väksymisen. — S:n mukainen suoritus on yleensä

tehtävä s.-kumppanille. Erikoisen tuosta sään-

nöstä poikkeavan s.-lajin muodostavat s:t kol-

mannen henkilön hyväksi. S. velvoittaa yleensä

asianosaista sen mukaiseen suoritukseen, uhalla

että, ellei suoritusta vapaaehtoisesti tehdä, sii-

hen oikeutettu voi turvautua julkisen vallan

apuun, joka tuomioviranomaisena todettuaan suo-

ritusvelvollisuuden oikeellisuuden käyttää toi-

meenpanoviranomaisena pakkoa suorituksen täyt-

tämiseksi. Toisinaan voi semmoisenaan pätevä s.

kuitenkin raueta joko kokonaan tai osittain

siksi, että suoritus on mahdoton. Jos suoritus

on jo s:ta tehtäessä ollut mahdoton suoritusvel-

vollisen siitä tietämättä tai olematta velvollinen

tietämään tai jos se myöhemmin on käynyt mah-
dottomaksi ilman suoritusvelvollisen syytä, on
suoritusvelvollinen yleensä kokonaan vapaa. Tar-

koin huomattava on kuitenkin, että suorituksen

mahdottomuus on arvosteltava objektiivisesti eikä

subjektiivisesti suoritusvelvollisen kannalta. Vel-

vollisen henkilökohtainen kykenemättömyys (esim.

varattomuuden vuoksi) suoritukseen ei siis tee

sitä tässä merkityksessä mahdottomaksi. Milloin

paljousesine on suoritettava, ei myöskään suori-

tettavaksi aiotun määrän tuhoutuminen esim.

tulipalossa, haaksirikossa y. m. s. tai mahdotto-
muus valmistaa sitä, esim. työlakon vuoksi, yleensä

tee s :ta mitättömäksi, koska suoritettava määrä
voidaan muualta hankkia. Samoin on asia työ-

suorituksen suhteen, jonka muu kuin velvollinen

voi tehdä. S. raukeaa sanotunlaisista syistä vain,

jos suoritusesine on ollut yksilöllisesti määrätty.
Sellaiseen esineeseen verrattava on työ, jonka
vain määrätty henkilö voi suorittaa. Suorituk-

sen mahdottomuudesta aiheutuvien oikeussuhtei-

den selventämiseksi sekä varsinkin suoritusvel-

vollisen vapauttamiseksi sellaisissakin tapauk-

sissa, jolloin mahdottomuus on vain relatiivinen,

kuten sodan, työlakon y. m. s. aiheuttama, teh-

dään s:iin usein erikoisia ehtoja ylivoimaisesta

esteestä (vis major, force majeure). — Edellinen

esitys koskee vain yksityisoikeudellisia ja lähinnä
varallisuusoikeudellisia s:ia. Oppi julkisoikeu-

dellisista s:ista on suureksi osaksi toisten peri-

aatteiden alainen (ks. Valtiosopimus).
N. M.

Sopimuskirja on asiakirja, joka sisältää kir-

jalliseen muotoon laaditun sopimuksen (ks. t.).

Sopimussakko on sopimukseen liittyvä eri-

koinen uhkamääräys, jonka mukaan sopimusta
siinä mainituin tavoin rikkova sitoutuu suorit-

tamaan määrätyn varallisuusmäärän. S:sta ei

puhuta kirjoitetussa laissamme, vaan sitä koske-

vat säännökset ovat tavanomaista oikeutta. Kun
«e on sopimukseen sisältyvä lisämääräys, on sen

pätevyys ensinnäkin riippuva itse sopimuksen
pätevyydestä ja jälkimäisen rauetessa raukeaa
edellinenkin. Milloin sopimusrikkomuksesta kär-

simään joutunut voi turvautua kumpaankin perus-

teeseen, ei hän kuitenkaan voi saada kahdenker-
taista hyvitystä, vaan yleisen lain mukaan saa

hän silloin korvausta vain, mikäli hänen kärsi

mänsä vahinko on s :n määrää suurempi. Vaikka
laki tunnustaakin s:n päteväksi samoilla perus-

teilla kuin sopimukset yleensä, ei s:n määrä kui-

tenkaan saa olla suhteeton sopimusrikkomuksen
aiheuttamaan vahinkoon nähden. Tuomioistui-
mella katsotaan senvuoksi olevan valta vaadit-

taessa harkintansa mukaan alentaa s:n määrää.
Alkujaan s. on tullut käytäntöön sellaisissa sopi-

muksissa, joita yleinen laki ei tavallisesti joi-

denkin puuttuvien muodollisuuksien vuoksi ole

tunnustanut päteviksi. Nykyään s:n tarkoituk-

sena tavallisesti on antaa sopimuksen perusteella

oikeutetulle sen oikeusturvan lisäksi, minkä laki

hänelle myöntää sopimuksen täyttämisen suhteen,

sovinnainen vakuus siitä. S :n alkuperäinen tar-

koitus on kuitenkin säilynyt sellaisissa sopimuk-
sissa, jotka eivät yleisen lain mukaan ole kanne-
voimaisia. Tärkeän ryhmän sellaisia sopimuksia
muodostavat teollisuudenharjoittajain renkaat
eli trustit. S:n luonteinen on myös sakkokorko,
joka on määrätty, siinä tapauksessa suoritettava

ylikorko, että pääoma- tai korkosuoritusta ei

tehdä sovitussa ajassa. Sakkokoron olemassaolon

edellyttää myös yleinen laki säätäen 1868 v:n
etuoikeusasetuksen 19 §:ssä, että sellaisella ko-

rolla on sama huonoin oikeus etuoikeusjärjestyk-

sessä kuin tavallisella sakolla, ks. Sopimus
ja S a k k o. N. M.
Sopimussatamat ks. K i i n a, palsta 860.

Sopimusvelvoite on velvoite 1. obligatsioni,

joka perustuu sopimukseen. Sen tärkeimpänä
vastakohtana on vahingon tuottamukseen perus-

tuva velvoite. Tuo ero muodostaa yleisesti käy-

tetyn ryhmitysperusteen velvoiteoikeudellisille

oikeussuhteille, ks. Sopimus. N. M.
Sopor (lat.), sikeä unenhorros, tiedottomuus,

josta sairas vain voimakkaalla kiihotuksella saa-

daan heräämään. — Soporatiivinen, nukut-

tava.

Sopraano, mus. (it. sopra = yläpuolella), kor-

kea lapserj tahi naisen ääni, ulottuu tav. 1-viivai-

sesta c:stä 2-viivaiseen g:hen. /. 7v".

Sopron [so-J (saks. ödenburg), samannimisen
komitaatin pääkaupunki Länsi-Unkarissa, 5 km
Fertö-järven länsipuolella lähellä Itävallan rajaa,

ratojen risteyksessä; 33,932 as. (1910), joista kan-

sallisuudeltaan 17,318 saksalaista, 15,022 unkari-

laista ja uskonnoltaan 21.752 roomal. -katolista.

9.427 evankelista sekä 2,255 Mooseksen uskolaista.

— Vanha keskikaupunki ennen linnoitettu.

Kymmenkunta kirkkoa (melkein kaikki roomal.

-

katolisia), 4 luostaria, oikeuspalatsi, suuria kasar-

meja, Lisztin ja Szeckenyfn muistopatsaat.

Useita katolisia ja evank. kouluja, kauppa-

akatemia, teatteri. Harjoitetaan sokeri-, hedel-

mäsäilyke-, väkiviina-, saippua-, kone- y. m.

teollisuutta. Sähköraitiotie. — Ympäristössä kau-

niita näköalapaikkoja, Wolfsin rikkilähteet,

Brennbergin ruskohiilikaivokset. — S. oli roomal.

-

aikana kukoistava municipium, nimeltään Scar-

banlia (sittemmin Castrum Suprun 1. Supru-

niensis). Kvadit. hävittivät sen. Saksalais-
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(S. H.) Tunturisopuleja.

nimisenä (Odinburch) se mainitaan ensi kerran
845. Rajakaupunkina S. on näytellyt huomatta-
vaa osaa Unkarin historiassa. Useasti se joutui

Itävallan herttuoiden käsiin, 1270 sen poltti Böö-

min Ottokar, 1605 sitä piiritti Bocskay, 1619
sen valloitti Bothien Gabor, 1683 se liittyi Thö-

kölyyn, 1705 sitä piiritti Räköczi, 1809 sen mie-

hittivät, ranskalaiset. (E. E. K.)

Sopuli (Myodes lemmus) on lyhythäntäinen,

n. 15 cm pitkä jyrsijä, jonka karva on selästä

ruosteenkeltainen ja mustankirjava, alta vaalean-

keltainen. Elää Skandinaavian tuntureilla sekä
Suomen ja Venä-
jiin Lapissa puu-
rajan yläpuolella,

oleskellen kiven-

koloissa ja sammal-
mättäissä sekä tal-

vella lumen alle kai-

vamissaan käytä-
vissä. Syö kasveja,

varsinkin poron-
jäkälää ja samma-
lia. Synnyttää ke-

väällä 5-6 poikasta.

Joskus s:t lähtevät vaeltamaan suunnattomissa
joukoissa, kulkien väistymättä siihen suuntaan,
johon ensin ovat lähteneet. Matkallaan ne hävit-

tävät tieltään kaiken ruoho-kasvun; tällöin niitä

hukkuu suuret määrät eteen sattuviin virtoihin

ja järviin
;

joukoittain niitä joutuu myöskin
petoeläinten, varsinkin lintujen saaliiksi. Vael-
lukset näyttävät tapahtuvan jotenkin säännölli-

sesti 5-6 tai 10-11 v:n kuluttua; vaellusvuosien
välisenä aikana s:t ovat harvinaisia. Vaelluk-
sien syistä ei vielä ole varmoja tietoja. — Paitsi

tavallista 1. tunturi-s :ia elää Ruotsissa ja Nor-
jassa pienempi m e t s ä-s. (M. schisticolor), joka
eroaa edellisestä m. m. siinä, että etujalkojen

kynnet ovat takajalkojen kynsiä lyhyemmät, (edel-

lisellä päinvastoin). Harvinainen vieras maas-
samme, viime aikoina kuitenkin entistä useammin
huomattu. P. B.

Sopusointu k s. Harmonia.
Sora, irrallisista kivirakeista muodostunut

maalaji. S. eroaa hiekasta, paitsi siinä että sen

rakeet ovat suurempia kuin hiekkajyväset (läpi-

mitaltaan vähintään n. 2 mm), myös siinä, että

ne ovat jotakin vuorilajia. ei yksityistä kiven-

näistä. S:aa saattaa syntyä monella eri tavalla.

jonka mukaan erotetaan: r apautum i s-s., me-
kaanisen rapautumisen särkemä vuorilaji. Sel-

laista on rapakivi-s. eli moro, jota kaikilla

maamme rapakivialueilla käytetään maantien-
teko-aineena. Moreeni-s. on maajään kuljet-

tama ja muokkaama, kerrokseton ja lajittuma-
ton s., joka Suomessa on kaikista maalajeista
yleisin. V i e r i n k i v i-s., veden muokkaama ja

kuljettama kerroksellinen ja lajittunut s. ; tätä on
koskisten virranuomien j o k i-s., jäätikköjen sula-

vesivirtojen tuoma h a r j u-s. ja aaltojen muok-
kaama r i n t a-~. Vielä on mainittava tuulien

bioma a a v i k k o-s. — Kun s. iskostuu kiinteäksi,

syntyy siitä k o n gl om e r a at ti a. P. E.

Soracte (nyk. Monte Soratte), yksinäinen,
jyrkkärinteinen kalkkivuori Keski- Italiassa. Ti-

berin laaksossa, 7 km Tiberin oik. rannalta.

37 km pohjoiseen Roomasta. Apenniinien etu val-

tioita; 691 m yi. merenp. Kaunis näköala. Lähellä

huippua 718 per. luostarin rauniot, jonkun mat-
kaa sen alapuolella trinitari-luostari.

Sorakieli, henkilö, jonka puheessa r:n ääntä-
minen poikkeaa tavallisesta aiheuttaen erityistä

sorahtelua.

Sorarmostopaikka. Yleisen tien tekemiseen ja

voimassapitoon on lupa ottaa tientekoainetta met-
sästä ja takamaasta, missä semmoista lähinnä
on ja tienkatselmusta toimittava kruununpalve-
lija sekä kaksi kihlakunnanoikeuden edessä tien

tekolahkolaisten valitsemaa uskottua miestä tar-

kemmin määräävät. Muussa tapauksessa on tien-

tekolaholla velvollisuus ja oikeus pakkoluovutuk-
sella hankkia s., ellei yksityinen tientekijä ja

maanomistaja sovi soran hankkimisesta (asetus

teiden ja siltain tekemisestä y. m. 15 p:ltä

tammik. 1883). El. K.

Soranos [söräno's] E p h e s o 1 a i n e n, kreik.

lääkäri, muinaisajan huomattavimpia, toimi lää-

kärinä alkupuolella 2:ta vuosis. j. Kr. Roomassa
ja Aleksandriassa. Hänen erikoisalanaan oli

gynekologia. Hänen kirjoituksistaan mainittu
koon tutkimus ,,Emästä" (julkaistu Idelerin

teoksessa ,,Medici minores" I, 1841) sekä osaksi

säilynyt teos „Naistaudeista" (julk. Dietz 1838,

Ermerius 1869 [lat. käännöksineen], Rose 1882;
saks. Liineburg 1894).

Sorastus, sorapeite teillä ja erittäinkin rauta-

teillä (ks. t.) johon ratapölkyt haudataan.
Sorata [-o'-] (Nevado de S.), vuori Etelä-

Ameriikassa, Bolivian Kordillieerien itäisessä pää-

harjanteessa, kaksoishuiput Ancohuma 6,617 m
ja Illampu 6,560 m yi. merenp.
Sorau [zö-J, kaupunki Itä-Saksassa, Branden-

burgin kaakkoisosassa, Frankfurtin hallitus-

alueessa, ratojen risteyksessä; 18,019 as. (1910).
— N. s. linnapiirissä vanha ja uusi linna (raken-

netut 1207 ja 1716) sekä Peterskirche-kirkko
(1200-luvulta). Varsinaisessa kaupungissa, evan-
kelinen pääkirkko (1300-luvulta), raatihuone y. m.
Bismarckin, Moltken, Wilhelm I:n ja Fredrik III:n

muistopatsaat. Lukio, ylempi kutomot eollisuus-

koulu. Harjoitetaan melkoista pellava- ja verka-
teollisuutta, lisäksi valimoita. konepajoja y. m. —
Ympäristössä ruskohiilikaivoksia. — Sai kau-
punginoikeudet 1260. Oli ympäristöineen jonkun
aikaa Bibersteinin linnakreivien alaisena S:n
herrakuntana.
Sorauer [zörruor], Paul (s. 1839), saks.

kasvitieteilijä, huomattava kasvitautien tutkija,

toimi 1871-93 Proskaun pomologisen laitoksen ja

maanviljelysakatemian opettajana sekä koelaitok-

sen johtajana, siirtyi sen jälkeen Berliiniin,

missä tuli keisarillisen biologisen maanviljelys-

pä metsätieteellisen laitoksen palvelukseen ja

samalla 1902 yksityisdosentiksi yliopistoon. S. on
tutkinut hyvin monenlaisia kasvitauteja ja kas-

veja vahingoittavia seikkoja (esim. teollisuus-

laitoksen tuottamia haittoja). Pääteos ..Hand-
lmch der Pflanzenkrankheiten" (1874, 3 :s pain.

1905-07, 3 osaa), muita teoksia ,.Pflanzen-

schutz" (1892, 4:s pain. 1 007 1 , „Experimentelle
Studien iiber die meohanisclien \\'irkungen dej

Frostes bei Obst- und \Valdbäumen and Frost-

beschädigungeh am Getreide" („Landwirtschaft-
liehe Jahrbucher" 1903 ja L906), j . m.

Sorbetti ia ra h. serbit), vedestä, survotuista

rusinoista, sitruunanmehusta, sokerista, ambrasta
y. m. valmistettu jäähdytetty itämainen juoma.
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Sorbilaiset 1. sorbi t. länsislaavilaineu

kansa, tunnettu myöskin Lausitziu ven-
dien nimellä, asuu Spreen yläjuoksun varrella

Ylä- ja Ala-Lausitzissa (Saksin kuningaskun-
nassa, Sleesiassa ja Brandenburgissa), n. 3,300

km2 käsittävällä alueella, jota joka puolelta

ympäröi saks. asutus. S: ia on enää vain

toista sataa tuhatta, jotka suurimmalta osaltaan

ovat luterilaisia; kielialueen lounaisessa kul-

massa on 12.000 katolilaista. Täirä pieni kansa

jakautuu lisäksi kahteen eri heimoon: ala-s:iin

(Ala-Lausitzissa Kottbusin ympäristössä) ja ylä-

s:iin (Ylä-Lausitzissa Bautzenin piirissä). Edelli-

siä (saks. Nicderirendcn), jotka melkein kaikki

kuuluvat Preussiin, on kymmenkunta tuhatta vä-

hemmän kuin jälkimäisiä (saks. Oberirenden).

Ylä-s. muodostavat jotenkin yhtenäisen joukon

ja saksalaistuvat hitaammin kuin ala-s., joiden

kansallinen olemassaolo ei voi enää olla pitkä-

aikainen. S. (omakielisellä nimellään serbjo)

ovat ll:nnelle vuosis. asti pitäneet hallussaan

koko sitä aluetta, jonka rajana etelässä tsekki-

läisiä vastaan oli Erzgebirge, lännessä Saale-joki

ja idässä Bober ja Oder Frankfurt an der Oderiin

asti, josta Berliinin eteläpuolitse s:n kieliraja

Itämeren vendejä vastaan kävi lounaaseen Elbeä

kohti. Heitä oli kolme pääheimoa: luzitsaanit

nykyisessä Ala-Lausitzissa, miltsaanit nyk. Ylä-

Lausitzissa ja varsinaiset sorbit 1. serbit —
sama nimi joka tavataan Tonavan eteläpuolel-

lakin — Saalen ja Elben välillä. Jälkimäisten
pääpaikkana oli Anhalt, jonka pääkaupungin
Zerbstin nimi (alkujaan Serbiste) vielä siitä

muistuttaa. 7 :nnellä vuosis. nämä heimot yhdessä
tsekkiläisten ja sloveenien kanssa kuuluivat

lyhytaikaiseen Samon (ks. B ö ö m i, historia)

perustamaan länsislaavilaiseen suurvaltaan. Sak-

salaisten kanssa he joutuivat ensi kerran teke-

misiin Kaarle Suuren aikana ja ottelivat urhool-

lisesti saksalaisia vastaan kolmatta vuosisataa.

9:nnellä vuosis. kuuluivat miltsaanit suurmääri-
läiseen valtakuntaan ja sen jälkeen jonkun aikaa
myöskin Puolaan. 11 :nnellä ja varsinkin
13:nnella ja 14:nnellä vuosis. asettui suuret

määrät saksalaisia uutisasukkaita eteläosaan

nykyistä Saksin kuningaskuntaa ja katkaisi-

vat kielellisen yhteyden tsekkiläisten kanssa.

14:nnellä vuosis. kuuluivat sorbilaiset maat Böö-
min kruunulle, ja Praagin rauhassa 1635 suurin

osa tätä aluetta tuli Saksin haltuun. Sen jäl-

keen on saksalaisuus nopeasti edistynyt myöskin
Elben itäpuolella ; sen länsipuolella olevat sorbit

olivat melkoisessa määrässä saksalaistuneet jo

14:nnellä vuosis. ja sorbin kielen käyttämistä
vastaan julkisessa elämässä annettiin useita kiel-

toja. S:n kansallisena keskuksena on Bautzenin
kaupunki, jossa sijaitsee 1847 perustettu kirjal-

lisuudenseura „Macica serboka". Saksin puo-

lella käytetään sorbin kieltä paitsi jumalanpalve-
luksessa myöskin kansakoulussa opetuksen apuna,
mutta ei varsinaisena opetuskielenä. J. J. M.

Sorbin kieli ja kirjallisuus. S. kieli muo-
dostaa mielenkiintoisen välirenkaan tsekin ja puo-

lan kielen välillä ja jakaantuu kahteen murre-
ryhmään : yläsorbilaiseen eteläisessä osassa kieli-

aluetta (Ylä-Lausitzissa) ja alasorbilaiseen poh-
joisessa (Ala-Lausitzissa). Kummastakin on
16:nnella vuosis. kehittynyt oma kirjakieli ja

nytkin vielä on tuolla vain toista sataa tuhatta

henkeä käsittävällä kansalla kaksi kirjakieltä

ja kirjallisuutta. Syynä siihen on murteiden
melkoinen eroavaisuus ja se seikka, että ala-

sorbit kuuluvat toiseen valtioon (Preussiin) kuin
yläsorbit, jotka ovat Saksin alamaisia. 1840-

luvulla alkoi kansallinen elämä vilkastua ylä-

sorbien keskuudessa. Sen johdossa oli 1847
Bautzeniin perustettu kirjallisuusseura, jonka
aikakauskirja ,,Casopis Macicy serbskeje" on
siitä asti keskeytymättömässä sarjassa koonnut
huomattavan määrän sorbien kieltä ja elä-

mää koskevaa ainehistoa. Kansallista itsetuntoa
herättivät varsinkin J. Smolerj (Schmaler,
1816-84) ja J. Jordan (1818-91) sanomalehti-
kirjoituksillaan, kansanrunokokoelmillaan ja kie-

lentutkimuksillaan. Runoilijoista huomattavim-
mat ovat Handrija Zeilerj (Andreas Sei-

ler, 1804-72) ja J. B a r t (kirjailijanimi Cisinski,

1856-1909). He samoinkuin etevä sorbin kielen,

kansanrunouden ja historiantutkija Ernst
M u c k e (Muka) ovat kirjoittaneet yläsorbin
kielellä. Alasorbilainen kirjallisuus ja kan-
sallinen elämä on paljoa köyhempi. Sen kes-

kustana on Kottbusin kaupunki. [R. Andree.
„Wendisehe vVanderstudien" (1873) ; A. Cerny,
..Luzice a Luzicti Srbove" (1912) ; Tetzner, ,,Die

Slavven in Deutschland" (1902) ; Mucke, ,.Stati-

stika luziskieh Serbow" (1884-86), sama, ,,Histo-

rische und vergleichende Laut- und Formenlehre
der oberlausitzisch-wendischen Sprache" (1895);
Pfuhl, ,,Laut- und Formenlehre der oberlaus.-

vvend. Sprache" (1867); Kral, „Grammatik der
oberwend. Sprache" (1895) ; Pfuhl, ,,Wendisches
VVorterbuck" (1866) ; Z\vahr, ,,Niederlausitzisch-

wend.-deutsches Wörterbuch" (1846-47). Laaja
Mucken toimittama sorbin kielen sanakirja on
painossa.] J. J. M.
Sorbonne f-bo'nJ, yliopistolaitos Pariisissa. Sen

alkuna oli Ludvik Pyhän rippi-isän Robert de
S o r b o n in (siitä nimi S.) 1257 perustama teo-

logiaa opiskelevain yhdyskunta. Keskiajalla S.

oli skolastisen teologian pääpaikkoja. Myöhem-
min S:n nimeä käytettiin Pariisin koko teologi-

sesta tiedekunnasta. Vallankumouksen aikana
1792 S. lakkautettiin, mutta 1821 se uudistettiin

ja sen rakennukseen sijoitettiin historiallis-filo-

loginen, matemaattis-luonnontieteellinen ja teolo-

ginen tiedekunta: viimeniain. tiedekunta lakkau-

tettiin 1885. Tätä nykyä S :ssa on toista sataa

opettajaa ja enemmän kuin 10,000 ylioppilasta.

Sorbus ks. Pihlaja.
Sordavala ks. Sortavala.
Sordiini (it. sordino), mus., 1. hiljentäjä on

laite, jonka avulla soittimen (pianon, harmoonin.
viulun, torven, trumpetin y. m.) äänenvoinia saa-

tetaan tavallista heikommaksi. Usein aiheutuu
sointiin samalla myös jotakin verhottua ja sala-

peräistä erikoisväritystä. S. -laitteet ovat eri

soittimissa hyvin erilaiset. /. K.

Sorediot ks. J ä k ä 1 ä m u r u.

Sorel /-<'//, Agnes (n. 1422-50). Ranskan ku-

ninkaan Kaarle \'ll:n lemmitty, ensimäinen jul-

kisesti tunnustettu kuninkaan jalkavaimo Rans-

kan hovissa.

Sorel [-('!/. Alberl (1842-191)0). ransk. his-

torioitsija; tuli 1800 virkamieheksi ulkoasiain

ministeriöön; v:sta 1872 luennoitsijana opistossa

,,lScole libre des sciences politiques"; v :sta 1S75

senaatin puhemiehistöä ylisihteerinä ; tuli 1S94
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Ranskan akatemian jäseneksi; teoksia: „Le
traitö de Paris du 20 novembre 1815" (1873),

,,Histoire diplomatique de la guerre franco-alle-

mande" (1875), ,,La question d'Orient au XVIII :e

sieele" (1878). „L'Europe et la revolution f ra»

gaise" (pääteos, 8 nid. 1885-1904), ,,Montesquieu"

(1887). »Madame de Stael" (1891). S. on myös
julkaissut kaksi romaania ja (yhdessä Funok-
Brentanon kanssa) ,,Precis du droit des gens"

(1877). J. F.

Sorelin lejeerinki sisältää sinkkiä ja hieman
rautaa ja vaskea. Käytetään kuvapatsaiden
valamiseen.

Sorex ks. Päästäiset.
Sorghum = A n d r o p o g o n (ks. t.) ; Sf. vul-

garc = Andropogon sorgh u m

.

Sorites (kreik. söre'iti's 1. söri'tes, alk. „jou-

koittainen", ..kasaantunut", sitten s. [syllogis-

mo'sJ = ,,kasattu päätelmä"), ketjupäätelmä (ks. t.)
;

tarkemmin määrättynä s. on sarja syllogistisia

päätelmiä, jotka liittyvät toisiinsa siten, että

edelläkäyvän päätöslause tulee toiseksi premissiksi

seuraavaan, ja jotka esitetään yhtenä kokonaisuu-
tena, lausumatta välittäviä päätöslauseita. joten

koko sarja suorastaan johtaa yhteen ainoaan
lopulliseen päätöslauseeseen. Esim.: kaikki muut-
tuvainen on katoavaista; kaikki liikkeessä oleva

on muuttuvaista; kaikki aineelliset kappaleet

ovat liikkeessä; taivaankappaleet ovat aineellisia

kappaleita; maapallo on taivaankappale; siis:

maapallo on katoavainen. — Myöskin eräs mui-
naiskreikkalaisten sofistien keinotekoinen näen-
näistodistus, ,,röykkiötodistus" 1. ..jyväkasa-

todistus" (lat. acervus). A. Gr.

Sorjo. 1. Kylä Kurkijoen pitäjässä lähellä

Parikkalan rajaa. Nälkävuosina 1867-68 ja lä-

hinnä seuraavina vuosina sinne siirtyi, hovineu-

vos A. von Etterin omistaman Kurkijoen hovi-

tilan takamaille uutisasukkaita Pohjanmaan ruots.

rannikkopitä jistä (Alavetelistä, Kruunupyystä.
Pietarsaaresta, Teerijärveltä y. m.). Kylässä on

(1916) vielä 133 ruotsinkielistä asukasta; ruots.

kansakoulu (per. 1890). Etenkin Savonlinnan-
Elisenvaaran radan valmistuttua on kylään muut-
tanut paljon suomalaisia ja 1909 on sinne perus-

tettu suom. kansakoulu; ruots. siirtola on nvk.

suomalaistumaan päin (m. m. seka-avioiden

kautta). A. Es.

2. Rautatieasema (V 1.) Elisenvaaran-
Savonlinnan rata-osalla, Elisenvaaran ja Syvä-

oron asemien välillä, 8 km Elisenvaarasta, 74 km
Savonlinnaan.
Sorkka ks. Artiodactyla ja Kavio.
Sorkkaeläimet 1. parivarpaiset ks. A r-

tiodactyla ja Kavioeläimet.
Sorkkamätä, märkivä, usein kudoskuoleutu-

rnaan vievä sorkkatulehdus, jonka tav. aiheuttaa

sorkkien eri osiin ilmestyneihin pieniin ruhjou-

tumiin tai haavoihin joutunut tartunta-aine. Tu-
lehdus tunkeutuu toisinaan sorkan sisäosiinkin,

jolloin tauti saa pahemman luonteen. Joskus il-

mestyy s :ä;i karjassa useihin eläimiin samaan ai-

kaan. Hoito perustuu sorkkain puhdistukseen,

niiden tarkoituksenmukaiseen vuolemiseen ynnä
desinfisioivain aineiden käyttämiseen. Kp.
Sorkkarauta, terästanko, jonka päät ovat Iit -

t: • it. kivrit |i halkinaiset |» jota käytetään nau-

lojen irtikiskomiseen. laatikkojen avaamiseen ja

yleensä murtamiseen. Po P-o.

Sorkkatauti ks. Suu ja sorkkatauti.
Sormet ks. Käsivarsi.
Sormiasento, m us., on tärkeä keino soittoesi-

lyksen saattamiseksi sujuvaksi, täsmälliseksi ja

ilmeikkääksi. Etenkin sillä on suuri merkitys
kosketin- ja jousisoittimien käytössä. Senvuoksi
merkitään s. (etenkin harjoituskappaleissa) tär-

keissä kohdissa numeroilla nuottien ylä- tahi ala-

puolelle. — Sormitus, s:n merkintä. I. K.
Sormieläimet (Chiromyidoe), puoliapinaheimo,

käsittää yhden ainoan lajin, a i-a i n (Chiromys
madagascariensis). S. nimi johtuu siitä, että sor-

met ja varpaat ovat hyvin pitenneet; isoa var-

vasta lukuunottamatta on niissä kaikissa kynnet
(erotus muista puoliapinain alaheimoista), ks.

muuten A i-A i. /. V-s.

Sormiharjoitus, mus., pelkästään teknillisen

kätevyyden edistämistä tarkoittava sävelyhdis-

t (Tiuä, vailla taiteellista muodostusta ja mielen-

kiintoa (vrt. Etydi). S:t ovat luiki tarpeelli-

set, jotta soittajan huomio kokonaan kiintyisi

kulloinkin harjoitettavaan teknilliseen yksityis-

kohtaan. /. K.
Sormio ks. Manuaali.
Sormitulehdus (panaritium), sormen ihossa ja

ihonalaisessa kudoksessa ilmenevä tulehdus, sormi-
ajos.

Sormovo, kylä Keski-Venäjällä, Niznij-Novgo-
rodin kuvernementissa, Volgan oik. rannalla,

11 km Niznij-Novgorodin yläpuolella; 40,243 as.

(1910). — Suuret, 1849 per. konepajat ja rauta-

tehtaat.

Sormus, tavallisimmin jalosta metallista tehty

rengas, sormen koriste, usein vertauskuvallinen
tunnusmerkki; käytännön mukaan sinetti-,
kihla-, vihkimä- t. t a i k a-s. Esihistorial-

lisella ajalla oli n. s. raha-s:ia: kulta- t. hopea-

kierukkoja, joista tarpeen mukaan taitettiin

metallia. Sinetti-s:ia oli jo muinaisilla egypti-

läisillä, juutalaisilla, kreikkalaisilla ja rooma-
laisilla. Solonin aikana oli kullakin vapaalla
Kreikan miehellä kultainen, hopeainen tai prons-

sinen sinetti-s.; naiset pitivät norsunluisia tai

meripihkaisia s: ia. Vanhimpina aikoina olivat

roomalaisten — samoinkuin aikaisemmin etrus-

kien — sinetti-s :t raudasta; ainoastaan senaat-

torien ja heidän arvoistensa henkilöiden s:t oli-

vat kultaa. Hiotuilla kivillä koristettuja, osit-

tain hyvinkin komeita s:ia pitivät Aleksanteri

Suuren ajoilta aina Rooman valtakunnan kukis-
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tumiseen asti muutkin kansalaiset. Jo muinai-

silla juutalaisilla, arabialaisilla ja lyydialaisilla

oli taika-s:ia, joilla vältettiin onnettomuutta ja

onnea tavoiteltiin. Vihkimä-s :ia käyttivät jo

muinaiset juutalaiset; tämän tavan omistivat

myös vanhimmat kristityt. 1 Moos. 38i8 ja 2

Moos. 3522 mukaisesti pantiin vihkimä-s. vasem-

man käden nimettömään, koska muka tästä meni
suoni suoraan sydämeen. S. ja sauva kuuluvat

vanhoista ajoista piispain investituuraan.

—

Muinaisgermaaneillakin oli s. aikaisin koriste-

esineenä ja rakkaudenliiton vertauskuvana. Suo-

messa s. vanhemmalla rautakaudella tavallisesti

oli monikierteinen kierukka (pyöreästä kulta-

vartaasta väännettynä raha-s.), myöhemmällä
rautakaudella leveällä, kohovanteisella keskiosalla

varustettu (kuva 1). Itä-Suomessa ja Inkerissä

olivat pakanuuden ja historiallisen ajan raja-

mailla tavallisia s:t, joiden leveässä kannassa
oli kaiverrettu ihmisen tai linnun kuva (kuva

2). Myöhemmältä keskiajalta lähtien oli länsi-

mailla tapana piirtää s: iin erilaisia tunnuslau-

seita. Usein oli leveässä kannassa jokin seppe-

leen ympäröimä kuva, esim. sydän, ja sen mo-
lemmin puolin enkeli, käsi, kukka t. m. s. (kuva

3). Kukkien sijalla oli myös pieniä nyppylöitä,

jotka niin Skandinaaviassa kuin meilläkin sit-

temmin muodostuivat rengaskannoiksi (kuva 4)

.

Barokki-s:sta (kuva 5) muodostui tyylittelyn

kautta karjalainen saraperäsormus (kuva 6).

Kuva 7 näyttää ompelusormuksen. U. T. 8.

Sormustinkukka ks. Digitalis purpu-
rea.
Soroki [-ro'-], piirikunnankaupunki Lounais-

Venäjällä, Bessarabian kuvernementissa, Kisi-

nevistä luodepohj öiseen, Dnestrin oik. rannalla;

19,500 as. (1911; 1900: 25,523 as.), enimmäkseen
juutalaisia ja romaanialaisia. — Ränsistynyt,

likainen; genovalaisten linnan (1200-luvulta) ja

vallitusten tähteitä. Muutamia sairaaloita. Har-
joitetaan maan-, viinin-, hedelmäpuiden y. m.
viljelyä, sekalaista teollisuutta ja vilja-, tupakka-,
villa- y. m. kauppaa; jokisatama. — S:n pai-

kalla oli 1100- ja 1200-luvuilla Olcliionia niminen
genovalainen kauppapaikka. Moldovalainen voi-

vodi Stefan IV rakensi sinne 1400-luvulla Saraki

(> S.) nimisen linnoituksen. V. 1692 sen val-

loittivat puolalaiset, 1711 ja 1738 venäläiset.

Bukarestin rauhassa 1812 S. joutui Venäjälle.

(E. E. K.)

Sorokka, kauppala Vienan-Karjalassa Vienan-
meren rannalla, Uikujoen pohjoisen suuhaaran
suulla, n. 50 km etelään Kemin kaupungista;
n. 1,000 as. (1897), pääasiallisesti venäläisiä. —
Useita höyrysahoja.

Sorokka ks. P u k u, palsta 1074.

Sorola. 1. Ratsuvelvollinen säteri (1 7
I12 mant-

taalia, n. 750 ha) Kangasalan pitäjässä Vesi-

järven rannalla 5 km Kangasalan rautatie-

asemalta kaakkoon. Omistajat (v:sta 1650 alkaen,
jolloin säteri perustettiin) Rundeel-, Procopseus,

Tennberg- ja Liljenstrand-suvut sekä nyk. (1916;

v:sta 1907) tilanomistaja Axel Molin. Pääraken-
nus lienee 1700-luvun lopulta. Kirkkoharju on
osittain kartanon maalla. — 2. Piispa Eerik
Eerikinpoika Sorolaisen (k. 1625) syntymäkoti
ja säteritila Laitilan pitäjässä: kuului myöhem-
min Medstake-suvulle. Nyk. ratsutila saman-
nimisessä kylässä. A. Es.

Sorola, Kurkijoen kreikkalaiskatolinen kap-
peli 1500-luvulla, osa nyk. Jaakkiman pitäjää.

Sorolainen, Eerik (n. 1546-1625), piispa. S.

syntyi Laitilan pitäjässä Sorolan kartanossa, har-

joitti opintoja Rostockin yliopistossa ja pääsi

maisterinarvon saavutettuaan 1578 koulunopetta-

jaksi Gefleen. Tältä paikalta Juhana III hänet
keksi ja nimitti 1583 Turun piispaksi ja Viipu-

rin piispanviran hoitajaksi, toivoen häneltä apua
kirkollisen ohjelmansa toteuttamiseksi. Taval-
laan kuningas ei tässä toivossaan pettynytkään.
Vaikka S. olikin vakaumukseltaan luterilainen,

niin hän katsoi kuitenkin ulkonaisiin menoihin
nähden voivansa tehdä sangen pitkälle meneviä
myönnytyksiä ja niin tuli n. s. Punainen kirja

hänen johdollaan käytäntöön Suomessa. Mutta
kun Juhana III:n kuoleman jälkeen valtiollinen

ja kirkollinen tilanne muuttui, saattoi S. vakau-
mustaan muuttamatta yhtyä Upsalan kokouksensa
1593 tehtyyn päätökseen Augsburgin' tunnustuk-
sen ottamisesta Ruotsin kirkon tunnustuskirjaksi

ja toimia koko myöhemmän ikänsä sen hengessä.

Seur. vuodet muodostuivat hänelle kuitenkin ko-

vaksi kärsimyksen ajaksi. Puhumattakaan niistä

nöyryytyksistä, joita väkivaltainen marski Klaus
Fleming hänelle tuotti sekaantumalla kirkollisiin

asioihin, hän sai kärsiä pitkät ajat Kaarle hert-

tuan epäsuosiota, jonka hän oli herättänyt ehdot-

tamalla Upsalan kokouksen päätökseen lisäyksen,

jossa mainittiin herttuan suosimat kalvinilaiset-

kin hylättäviksi merkittyjen lahkojen joukossa.

Linköpingin valtiopäivillä (1599), joille S. van-

gittuna tuotiin, herttua teki häntä vastaan ras-

kauttavia syytöksiä. Syytökset huomattiin pe-

rusteettomiksi, mutta siitä huolimatta S. sai mak-
saa suuret sakot 'ja hänet pidätettiin vielä 1605

joksikin aikaa virantoimituksesta. Piispa oli kui-

tenkin aina valmis työhön niinpian kuin hänelle

tarjoutui siilien tilaisuus. Varsinkin hänen kir-

jalliset ansionsa ovat suuret. V. 1602 asetetussa

komiteas*, Raamatun kääntämiseksi suomen kie-

lelle S. toimi puheenjohtajana, mutta epätietoista

on, mitä komitea sai aikaan. V. 1614 hyväksy-

tyn uuden Käsikirjan S. toimitti suomeksi. Hä-
nen tärkeimmät teoksensa ovat kuitenkin 1614 il-

mestynyt 505 sivun laajuinen ..Catechismus" sekä

2,300 suurta sivua käsittävä ,,Postilla", joka jul-

kaistiin kahtena osana 1621 ja 1625. Kumpikin
viimemain. teoksista eroaa aikakauden yleisestä

hengestä edukseen siinä, että niissä on verraten

vähän hyökätty toisinajattelevia vastaan ja että

päähuomio kiinnitetään rakentavaan opetukseen.

S:n harrastusten parhaita todistuksia on se tosi-

asia, että jo hänen aikanaan suurin osa kansaa
osasi katekismuksen ulkoa, osa sisältäkin. Vanhe-
nevan piispan loppuvuosina ilmeni kirkollisissa

oloissa paljon epäjärjestystä aateliston patronaat-

tioikeuden väärinkäyttämisen sekä muun mieli-

vallan johdosta, samoinkuin siitäkin syystä, että

S. ei enää kyennyt pitämään papiston huonoja
aineksia kurissa.

A. J. Pci.

Sorolansaari, .Jaakkiman pitäjään kuuluva
luonnoniliana, asuttu saari Laatokassa, mantereen
äärellä; suurin pit. 7 km, suurin lev. 3 km.
Sorrento [-rc'-J, kaupunki Et elä -Italiassa,

Napoli'n-lahden etelärannalla, kauas mereen pis-

tävän S:n-niemen pohjoisrinteellä olevalla,

jyrkkien kuilujen ympäröimällä tuffikalliolla
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(40-50 m yi. merenp.) ; 6,969 as. (1901). — Muu-
tamia roomal. -aikaisia rakennustenjätteitä, tuo-

miokirkko, keskiaikainen kokoushalli (sedile domi-

nona), S:ssa syntyneen Torquato Tasson muisto-

patsas. Arkkipiispanistuin. Seminaari, intarsia-

ammattikoulu. Merikylpylöitä. Sähköraitiotie

Castellammareen, jonne vievältä tieltä on suuren-

moisen kaunis näköala. S:n kaunis asema ja

miellyttävä ilmasto ovat houkutelleet sinne paljo

huvila-asukkaita ja kesävieraita. Harjoitetaan
kalastusta, intarsiatöiden valmistusta, appelsiini-,

viini-, oliivi- y. m. hedelmäpuutarhojen hoitoa.
- S. (Surrentum) oli vanhalla ajalla kuuluisa

viinistään.

Sorsakoski, Hackman & Co:n omistama
liienotaetehdas Leppävirran pitäjässä toiminimen
omistamalla Haringinlahden tilalla, Sorsavedestä
Osmajärveen vievässä Sorsajoessa olevan Sorsa-

kosken (put.-kork. 18 m. keskiveden vallitessa

3,600 hevosv.) varrella; lähin rautatieasema Var-
kaus. Suonnejoen asemalle laivaliikenne (4 tun-

nin matka). Tehtaassa (isännöitsijä kapteeni G.

Favre) valmistetaan kaikenlaisia hienotakeita,

veitsiä, haarukoita, sokeripihtejä. puukkoja y.

m. s. sekä kalossikirjaimia. V. 1914 valmistet-

tiin 79.322 tusinaa (1901 32,540 tusinaa), arvol-

taan 600,000 mk. Tuotteista n. 3
/ 4 myödään Ve-

näjälle. Käyttövoima 350 hevosv. saadaan kol-

men turbiinin kautta koskesta. Työväestö 160

henkeä, asuu tehtaan huoneistoissa. Työväestöä
varten tehtaalla on juhlahuoneisto (jossa luku-

sali), sairaala, sairasapukassa. Kansakoulu
(lainakirjasto). — S:n paikalle 1787 saamansa
lupakirjan nojalla eversti Berndt von Burghau-
sen rakensi vesisahan, joka monta kertaa omis-

tajaa vaihdettuaan vihdoin joutui J. F. Hack-
manille sekä sitten Hackman & Co:lle. Toimi-
nimi jatkoi sahaliikettä v:een 1897, jolloin saha
paloi ja S :11a aloitettiin hienotaeteollisuus; jo

1891 sinne oli siirretty kannattamattomana lope-

tetun Nurmen hienotaetehtaan puolivalmiit teok-

set ja koneet. Ilienotaetehdasta laajennettiin

1898 ja 1909. E. E. K.
Sorsalinnut ks. Sorsat.
Sorsalisko (Hadrosaurus, Trachonodon), liitu-

kauden dinosaurioita lintu liskojen (Ortlio-

poda) ryhmästä ; saanut nimensä sorsan nokkaa
muistuttavasta lusikkamaisesti levinneestä kuo-
nostaan, jota reunusti tavaton määrä (n. 2,000)

pieniä, yhtäaikaisesti toimivia hampaita.

V. A. K-io.

Sorsanputki (Sium), sarjakukkaisheimon suku.

Kookkaita, valkokukkaisia, liuskalehtisiä ruoho-

kasveja. L e v e ä 1 e h-

4$, t i n e n s. (8. latifo-

V *j ? lium) on yleinen savi-

silla Laatokan ran-

noilla. Sokeri-
^f^ j u u r t a (X. sisa-

riini), joka on kotoi-

sin Keski-Aasiasta,

viljellään, useimmi-
ten 1-vuotiseiia, suu-

rehkossa ryhmässä si-

jaitsevien, imeläin,

aromaattisten juuri-

mukulani takia Eu-
roopan lämpimissä

(SH.) Sokerijuuri. osissa keitt iökasviksi,

paikoitellen myös sokeri- ja viinateollisuutta var-

ten. Meillä hyvin harvoin viljelty. Vaatii suun-
nilleen samanlaista maata kuin porkkana.

K. L.

Sorsasalo, saari Kallavedessä n. 7 km Kuo
piosta pohjoiseen, suurin pit. 4 km, lev. n. l1/2 km.
Saaressa on S : n r a u t a t i e p y s ä k k i, Kuo-
pion-Iisalmen rataosalla.

Sorsat (Anatidce), sälönokkaisten lahkoon (La-
im Ilirostres) kuuluva heimo. S :lle on ominaista
nokan kärkeä paljon kapeampi nokankynsi, tus-

kin ollenkaan litistyneet nilkat ja uimaräpylää
vailla olevat takavarpaat. Koirailla on kaunis-
värinen ,,hääpuku". Siipipeili on metallinkiiltoi-

ncn. Sukellustaito on huono, ja sukellusta käyt-

tävät vähissä määrin vain poikaset tai ahdis-

tettuina täysikasvuisetkin, kuitenkin etupäässä
vain sulkasadon aikana. Ruokansa ne hakevat
matalassa vedessä ,,puolisukeltamalla", s. o. ku-
rottautumalla pohjaan, takaruumiin ollessa, ve-

den pinnalla. Ravintona on kasviaineet, madot,
hyönteiset, kalanmäti y. m. s. Hautomisen al-

kaessa koiraat vetäytyvät pois, kerääntyen usein

suuriin parviin. Naaras pitää yksin huolen hau-
tomisesta ja poikasten hoidosta. Pesänä on maa-
kuoppa, usein kaukana vedestä. Myöhemmin, hau-
tomisen aikana naaras nykii itsestään untuva-
kiehkuran sen ympärille. Munat ovat täplättö-

miä. vaaleita, keltaiseen tai viheriään vivahta-

via ja luvultaan tav. 10-12. Kuoriuduttuaan poi-

kaset seuraavat emoaan veteen, kyeten heti ui-

maan, sukeltamaan ja hakemaan ruokaansa. S: ia,

etupäässä sinisorsaa, metsästetään paljon hyvän
lihansa takia tav. ampumalla, koiran avulla.

Rauhoitusaika alkaa 1 p:nä maalisk. kestäen 1

p :ään elok. — Tämän kaikkialle maapallolle le-

vinneen heimon linnut ovat etupäässä lämpimän
ja lauhkean vyöhykkeen lintuja. Maassamme ta-

vataan, kaikki pesivinä, yht. 7 lajia kuuluen nel-

jään sukuun: 1. Lapasorsa (Spatula chi-

peata), 2. Lörppösorsa (Dafila strepera),

3. Jouhisorsa (Dafila acuta), 4. Haapana
(Mareca [AnasJ penelope), 5. Sinisorsa (Anas
boschas), 6. Heinätavi (Anas querquedula),

7. Tavi (Anas crccca), ks. erikoisartikkeleita.
— Tähän heimoon luetaan myös pitkäjaikaiset

p u us. (Dendrocygnu). Ne ovat tropiikkien lin-

tuja ja pesivät puissa. E. M-o.

Sorsatunturi, n. 718 m yi. merenp. kohoava
tunturi Kuolajärven pitäjässä, n. 50 km (linnun-

tietä) kirkolta pohjoiseen, pitäjänsä korkein tun-

turi; vuorilajiltaan migmatiittigneissiä.

L. H-nen.

Sorsavesi, 18 km pitkä, 5 km leveä saarekas

jiirvi Vuoksen vesistöalueessa, pääosa Leppävir-

ran, pienempi osa Jäppilän ja Joroisten pitäjäin

alueella, kapean salmen yhdistämällä luoteispuo-

lella olevaan Kuvansijärveen ;
laskee Sorsakosken

kauita Osmajärveen, johtuen lopuksi Kuvansi-
jokea myöten Haukiveden luoteisimpiin vesiin

(Siiteenselkään)

.

L. H-nen.

Sorsimo ks. ( '! 1 y c e r i a.

Sortanlaliti. 1. Kylä ja vilkasliikkeinen

satama Laatokan rannalla Pyhäjärven (Vi. 1.)

pitäjässä, 19 km kirkolla, n. 30 km Käkisalmesta
kaakkoon, n. 110 km Pähkinälinnasta luoteeseen.

Laivatelakka (valtion omistama). Luotsi- ja tulli-

vartioasema. — Niemellä sataman edustalla sijait-

see S:n loistoni a j akka: näyttää vaihtuma-
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p u n k i Karjalassa,

tonta valkoista ja vaihtumatonta punaista valoa

(edellisen valaisumatka ll,s engl. penink., jälki-

mäisen 9,9 engl. penink.), valon korkeus veden-

pinnasta 9,45 m, perustasta 8,7 m; valkoisen

valon valovoima (Hefner-yksiköissä) 1,500, punai-

sen 300. Rak. 1894. Majakan yhteydessä toimii

ilmatieteellinen havaintoasema.
2. S:n ulkotila, Suomen valtion omistama

maatila Pyhäjärven (Vi. 1.) pitäjässä S:n kylässä

(ks. ylemp.), on osa ennen Freedericksz-suvulle

kuuluneista lahjoitusmaista. L. H-nen.

Sortavala (ruots. Sordavala). 1. K a u-

Viipurin läänissä 61° 42'

pohj. lev. ja 30° 40' it. pit.

Greenw. As. kirkonkirjo-

jen mukaan 31 p. jouluk.

1915 3,467, joista 1,619

miespuolista ja 1,848 nais-

puolista; henkikirjojen mu-
kaan 1915 3,068 henkeä.

S. sijaitsee kapean Laa-
tokanlahden Lappajärven
pohjoisrannalla. Läppäjär-
ve«tä pistävä Vakkolahti,
johon laskee pieni Vakko-
joki Airanteenjärvestä, ja-

(S.H.) Sortavalan vaakuna, kaa kaupungin kahteen
osaan. S :n ulkopuolella on

laaja, kaunis saaristo, jossa on paljon kaupunki-
laisten huviloita. (S :n lähellä olevista, luonnonkau-
neudestaan tunnetuista paikoista ks. S:n maa-
laiskunta.) Asemakaavaltaan S. jakaantuu
vanhankaupungin puoleen, jonka vanhin osa on
vielä järjestelynalainen, ja uuteen 1. Kymölän
puoleen; puinen Jalkasilta yhdistää nämä osat
toisiinsa. Asemakaavan piiriin 1916 v:n alussa

kuului 172 ha. Kadut suorat, kiveämättömät;

SORTAVALAN

kaupungin

ASEMAKARTTA

rakennukset enimmäkseen yksikerroksisia, pui-

sia. Sähkövalaistus, likaviemärijohdot, vesijohto,

Pääkadut: Karjalankatu, Raatihuoneenkatu,
Turunkatu, Seminaarinkatu. Yleisiä puistoja on
vain kaksi vanhankaupungin puolella (Kau-
pungintalonpuisto ja Kirkkopuisto) ja yksi Ky-
mölän puolella. Kaupungin laidassa on Vakko-
salmen puisto, jossa kansanjuhlia vietetään, ja

sen vieressä Kuhavuori, jonka näkötornista on
viehättävä näköala yli kaupungin ja Laatokan
lahtien. Uuteen kaupunginosaan rajoittuu Kymö-
län seminaarin alue. — Huomattavia rakennuk-
sia: puinen kaupungintalo (F. A. Sjöströmin pii-

rustusten mukaan), lyseo, tyttökoulu, seurahuone,
Yhdyspankki, Suomen pankki, valtion sairastalo,

diakonissalaitos, Siitoisen ja Leanderin kivitalot,

,,Risti- ja Raamattu"-talo, luterilainen ja kreik.-

katolinen kirkko.

S:n pääelinkeino on kauppa, joka viime vv.

on vilkastunut. Tärkein tuontitavara on vilja,

vientitavaroista ovat mainittavimmat sahatuot-

teet, paperi, paperimassa, polttopuut ja kivet.

V. 1914 tuotiin ruisjauhoja 5,784,505 kg (Suomen
huomattavimpia rukiintuontisatamia), rukiita

724,803 kg, vehnäjauhoja 311,925 kg, vehnän-
leseitä 401,295 kg, polttoöljyä 667,714 kg, viiniä,

teollisuudentuotteita y. m. ; vietiin kääre- y. m. s.

paperia 3,818,678 kg, puuvanuketta 1,908,595 kg,

puupahvia 15,717 kg, lankkuja ja lautoja

7,173 m3
,
propsia ja paperipuita 12,334 m3

,
poltto-

puita 31,686 m3
,

graniittia 64 ton. Tullitulot

olivat 1915 Smk. 191,873: 06, satama- ja liikenne-

tulot Smk. 43,474: 47. Satama, jonka keskisyvyys
en 3,5 m, on ahtaanpuoleinen ; sataman laajennus-

puuhat ovat vireillä. V. 1913 selvitettiin satamassa
liikenteessä Venäjän satamain kanssa 50,397 rek.-

ton. netto (josta Pietarin liikenteen osalle tuli

43,365 rek.-ton.). S:n oma
kauppalaivasto 1913 käsitti 31

alusta, yhteensä 3,087 rek.-ton.

netto (joista 23 purjealusta,

2,553 rek.-ton.). — S :11a on
säännöllinen laivaliikenne Rauta-
lahteen, Läskelään, Janaslahteen
(Impilahti), Koirinojaan. Sal-

miin, Valamoon, Käkisalmeen,
Pähkinälinnaan (Lyyssinään),

Pietariin ja osittain Sermak-
seen.

S:n rautatieasema (II 1.)

sijaitsee Kymölän puolella, kau-
pungin lounaislaidassa; etäisyys

Viipurista 178 km, Helsingistä

491 km: 1913 saapui S:n ase-

malle 75,488 matkustajaa ja

lähti 69,018 matkustajaa
; sam. v.

saapui tavaraa 44.911 ton. (huo-

mattavimmat määrät: puutava-
raa 16,382 ton., jauhoja ja ryy-

nejä 8.306 ton.. metalliteollisuu-

den tuotteita 2,400 ton.. paperi-

teollisuuden tuotteita 2,772 ton.,

kiviä. kalkkia ja sementtiä
1,636 ton., suoloja 1,220 ton. ja

tiiliä 1,198 ton.) ja lähetettiin

tavaraa 29,452 ton. (huomatta-
vimmat määrät: puutavaraa
10,948 ton., paperiteollisuuden

tuotteita 7,398 ton., jauhoja

52. VIII. Painettu 2V7 16. (S.H.)
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(S.H.) Näköala kirkontornista (Jalkasilta, taustassa KymillHn puoli).

ja ryynejä 4,247 ton., metalliteollisuuden tuot-

teita 1,202 ton.).

Säästöpankki (per. 1875, talletukset 1915

Smk. 1,392.858:67); Suomen pankin. Yhdys-
pankin, Pohjoismaiden pankin, Kansallis-osake-

pankin ja Suomen kauppapankin haarakonttorit.

Teollisuus on vähäinen, viime vuosina on
jonkunlaista nousua havaittavissa. Teollisuus-

tuotteiden bruttoarvo 1913 oli Smk. 620,400:—,
mutta 1915 se kohosi hiukan yli 1 milj. mk:n
(sahan ja höyläämön tuotteita n. Smk. 425,000:—

,

kirjapainojen Smk. 224,000:— , leipomoiden Smk.
140.000:—, kirjansitomon Smk. 74,000:— y. m.).

Paitsi tavallisia kunnallisia y. m. virastoja
ja laitoksia S:ssa on tullikamari, sähkö-

lennätinkonttori, puhelin (260 tilaajaa 1916),

apteekki, kaupunginlääkäri, sairastalon lääkäri,

piirilääkäri, kaupungin eläinlääkäri, piirieläin-

lääkäri, valtion sairastalo (ynnä kaksi ylimää-

läistä sairaalaa), diakonissalaitoksen sairaala

(ks. Diakonissa), kuumetautisairaala, syn-

nytyslaitos, palokunta, lihantarkastusasema. Aivan
kaupungin lähellä on Liikolan diakonilaitos (ks.

Diakoni) ja sen yhteydessä lukkari- ja urkuri-

osasto (11 opp. 1916).

Sivistys- ja oppilaitoksia: valtion

lyseo (241 oppilasta kevätlukuk. 1916), tyttökoulu

(138 opp. 1916), tyttökoulun jatkoluokat (24 opp.

1916), kauppakoulu (48 opp. 1916), liikeapulais-

koulu (19 opp. 1916), merimieskoulu (5 opp.

1916), kansakoulu (228 opp. 1916), valmistava
koulu (36 opp. 1916), kutoma- ja käsityökoulu

(31 opp. 1916), käsityöläiskoulu (12 opp. 1916).

kiertokoulnlaitos (38 opp. 1916) ja sen yhtey-

dessä 3-luokkainen harjoituskoulu, diakonissa-

laitos (45 opp. 1916) : kaupungin vieressä Kymö-
liin mies- ja naisseminaari (241 opp. 1916, semi-

naarin harjoituskouluissa 373 opp.); histo-

riallis-kansatieteellinen museo (per. 1883, toht.

( >. A. Hämärin toimesta, runsas kivikauden ko-

koelma ja savupirtti); kaupungin lainakirjasto
i4.2.V2 nid. 1915) ja lukusali; kolme kirja-

painoa; sanomalehdet ,,Sortavalan sanomat"
(3 kertaa viikossa),

, ,Päivän tiedot" (3 kert.

viikossa), ..Kasvatusopillisia sanomia" (5 kert.

v:ssa), ,,Kasvatusopillisten sanomain lasten

lehti"' (12 kert. v:ssa), ,,Kaikille" (24 kert. v :ssa),

,,Koti ja kirkko" (26 kert. v :ssa) ja sen lisä-

lehti ,,Perhekirjasto" (6 kert. v:ssa). — Yhdis-
tyksiä ja seuroja: Rouva^väenyhdistys,
kauppa- ja tehdasyhdistys, käsityöläis- ja tehdas
yhdistys, työväenyhdistys, kotimaisen työn liiton

S :n haaraosasto, Laatokan purjehdusseura, urheilu-

seuroja, raittiusseura, eläinsuojelu=yhdistys, S:n
edistysseura, Valkonauha, V. P. K., musiikki- ja

näytelmäseura, Itä-Karjalan maanviljelysseura
(ks. t.), Evankelinen seura, Suomen kirkon sisä-

lähetysseura (ks. t.), Merimieshuone (varat Smk.
45,826:32 1 p. tammik. 1916), S:n lääkäriseura

y. m.
Kaupungin talous. Kaupungin kiinteis-

töjen arvo 1 p. tammik. 1916 oli Smk. 1,377,856: 68,

josta kiinteistöt kaupungissa ja vesijohto Smk.
957,250: 68 ja maatilat (pinta-ala 699, 37 ha)

Smk. 420,606:— . Kaupungin velat 1 p. tammik.
1916 Smk. 551,133:86. — Tulo- ja menoarvio
v:lle 1915 päättyi Smk:aan 210,164: 53 (v:lle 1916
Smk:aan 289.486:74). Suurimmat tuloerät 1915:

satama- ja liikennetulot Smk. 37,523: 03, vuokra-
tulot Smk. 32,804:42, maanviljelys Smk.
14,565:11, taksoitus Smk. 101,032:51. Kau-
pungin osuus anniskeluyhtiön voittovaroista

v:lta 1913 Smk. 77,932:94. Suurimmat meno-
erät 1915: yleiset työt (likaviemärit, katujen,

rakennusten ja sataman korjaus) Smk. 25,221: 73,

kansakoululaitos Smk. 22,738:77, korot Smk.
21,788:58. maistraatti ja raastuvanoikeus Smk.

(S.H.) Kaupungintalo.
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11,092:17, vaivaishoito Smk. 9,744:27. Kau-
pungin omistamia laitoksia: vesijohto (valmistui

syksyllä 1914, vesi tulee omalla painollaan Helmi-

järvestä, joka on 5 1
/2 km:n päässä kaupungista).

— Kaupungilla oli 1 p. tammik. 1916 erityisiä

tarkoituksia varten muodostettuja rahastoja kaik-

kiaan Smk. 130,803:14 (kaupungin kaunistus-

rahasto Smk. 38,404 : 79, teatteritalon rakennus-

rahasto Smk. 31,723: 79, kauppahallien rakennus-

rahasto Smk. 18,453: 11 y. m.) sekä lahjoitettuja

rahastoja Smk. 406,541 : 54 (köyhäinkodin pohja-

rahasto Smk. 207,392 : 49, koulukassa Smk.
52,396:46, Hallonbladin rahasto Smk. 49,993:40,

Vakkosalmen rahasto Smk. 34,059 : 96, Hovineu-
vos Hoffmanin rahasto 11,803: 90, Rouvasväen-
yhdistyksen rahasto 11,000:— y. m.).

S:n vaakuna: sinisellä pohjalla kaksi ris-

tikkäin olevaa kultaista kalvanvartta, joissa

pienet punaiset liput hopeisine kiinnekohtineen.

Kirkollisesti S:n luterilaiset kuuluvat S:n
maaseurakuntaan. V. 1916 senaatti hyväksyi kau-
punkikunnan erottamisen itsenäiseksi seurakun-
naksi. S:n kreik. seurakuntaan kuuluvat kreik.

-

katolista uskontoa tunnustavat S:n kaupungista,

S:n, Jaakkiman, Uukuniemen ja (osittain) Rus-
kealan pitäjistä, n. 2,200 henkeä.

Historia. S:n ympäristö on vanha asutus-

seutu. Vatjalaisen viidenneksen verokirjan mu-
kaan 1500 oli Lappajärven tienoo huomattava
kauppakeskus, sillä sen lähistöllä olevissa kylissä

asui 39 kauppiasta. Mahdollisesti sijaitsi vanha
kauppapaikka Riekkalan saarella vastapäätä
Kellomaniemen kylää mannermaalla, johon kau-
punki perustettiin Stolbovan rauhan jälkeen.

V. 1629 S :11a mainitaan olleen oikeus käydä
kauppaa Ruotsin kanssa. S:n perustamisvuotena
pidetään v:ta 1632; tämän rinnalla on Kristiina

kuningattaren kirjettä 16 p. jouluk. 1646, missä
hän esiintuo suosionsa S : n asukkaille, katsottu

kaupungin perustuskirjan veroiseksi. V. 1651 lää-

nitettiin S:n kaupunki ja pitäjä kreivi Banörille.

— S:n kauppapiiri oli sangen laaja; siihen kuu-
lui riistarikas Pohjois-Karjala ja lännessä päin
kävivät S:n porvarit kauppamatkoilla Savossa,
jopa Hämeessä saakka. Näillä matkoilla he osti-

vat turkiksia, talia, kalaa ja tervaa, jotka vie-

tiin Nevanlinnaan, joskus Narvaan ja Tukhol-
maan. Tärkeimmät tuontitavarat olivat suola,

tupakka ja kankaat. Suuren pohjan sodan alussa

kohtasi S:aa hävitys; 1703 menettivät monet S:n

(S.H.) Näköala kirkontornista Laatokalle päin.

kauppiaat kauppalaivansa Pähkinälinnan luona,

jota venäläiset silloin piirittivät, ja 28 p. tammik.
1705 venäläiset hyökkäsivät S:aan ja polttivat

sen. Osa asukkaista kaatui, osa joutui vangiksi
ja loput pakenivat syrjäisiin kyliin, josta vuoden
kuluttua palasivat hiiltyneitä kotipaikkojaan
uudelleen rakentamaan. Se kauppa-asema, johon
S. oli kohonnut 1600-luvun lopulla, oli mennyttä,
ja kun Uudenkaupungin rauhassa 1721 S. luovu-

tettiin Venäjälle, vajosi se vuosisadan ajaksi

pieneksi kauppakyläksi. Viipurin läänin yhdis-

tämisen jälkeen muun Suomen yhteyteen 1811
S:n kauppa alkoi vilkastua; kaupunki oli tosin

vielä sangen pieni sekä pinta-alaltaan että asukas-
luvultaan (172 henkeä 1815). Tämän ajan kaup-
piaat, Böhmit, Moldakoffit, Klimpujeffit ja Sa-
toiset, kävivät markkinoilla ympäri Suomen
ostaen nahkoja, lintuja, voita sekä myyden ne
sitten Pietariin, josta toivat jauhoja, suolaa ja

rihkamaa. 1820-luvun lopulla ryhdyttiin kau-
pungin alueen laajennuspuuhiin ja uusi asema-
kaava saatiin vahvistetuksi 6 p. helmik. 1838.

Myöhemmin ostettiin maatiloja Vakkolahden toi-

selta puolen, johon sitten 1880-luvulla n. s. Kymö-
län kaupungin puoli alkoi kohota kohta sen jäl-

keen, kuin opettajaseminaari oli perustettu Hal-
lonblad-puolisoiden lahjoittamalle Kymölän maa-
tilalle (n. s. Siitoisen koulu oli ollut samassa
paikassa v:sta 1864). Seminaarin perustamisen
jälkeen S:ssa alkoi ripeän edistymisen aika,

jonka vaikutukset ulottuivat kauas Raja-Karja-
laan, ja kun Viipurin-S:n rautatie valmistui

marrask. 1893, avautui monia edistysmahdolli-

suuksia tälle pienelle kaupungille. — Jo Ruotsin
vallan aikana oli S:ssa maistraatti ja raastuvan-
oikeus, v:sta 1819 toimi kaupungissa järjestys-

oikeus ja v:sta 1876 alkaen on taas ollut

maistraatti ja raastuvanoikeus. V:n 1886 alusta

on kaupungin asioita hoitanut valtuusto. —
Asukasmäärä on kasvanut tasaisesti ; oltuaan

1840 460 henkeä ja 1860 589 henkeä se nousi

1880 890 henkeen, 1900 2,041 henkeen ja 1910

3,085 henkeen. [Gyldgn, ,,Histor. oeh Statist.

anteckningar om städerna i Finland" (1845),

H. A. H(ällström), ,,Kuvauksia aikaisemmilta
ajoilta S:ssa" (1891), ,,Sortavala ympäristöineen.

Valamo. Matkailuopas" (1915), S:n kaupungin
kunnalliskertomukset vv. 1912-1914.] U. K.

2. S:n maalaiskunta, Viipurin 1., Sorta-

valan kihlak., Sortavalan nimismiesp. Pinta-ala

806,6 km2
, josta viljeltyä maata (1910) 15,133 ha

(siinä luvussa luonnonniityt 4,670 ha, viljaakas-

vava kaskimaa 28 ha, puutarha-ala 15,s ha).

Manttaalimäärä 77.u, talonsavuja 1,727, torpan-

savuja 101 ja muita savuja 1,915 (1907). 20.550>

luterilaista asukasta (1915), n. 1,400 kreik.

-

katolista; yht. n. 21,950 as.; 3,191 ruokakuntaa,
joista maanviljelys pääelinkeinona 2,297:11a

(1901); kalastus S:n saaristossa muodostaa tär-

keän ja tuottavan elinkeinonhaaran. 1.484 he-

vosta, 4,699 nautaa (1913). — Kansakouluja:
24 suomalaista ja 3 venäläistä. Niemelän karjan-

hoito- ja meijerikoulu (2-vuotinen oppijakso)

;

Sortavalan emäntäkoulu. — Liikolan kylässä lä-

hellä S:n kaupunkia sijaitsee ,,Suomen kirkon
sisälähetysseuran" omistama Liikolan dia-
konilaitos lukkari- ja urkuriosastoineen ynnä
hoitola raajarikkoisille, mielisairaille y. m. —
Teollisuuslaitoksia: Läskelän puuhiomo ja paperi-
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tehdas; Nieniiskosken puuhiomo ja paperitehdas;

Tuokslahden puuhiomo; Koverinkosken puuhiomo;
Läskelän salia; Kiviniemen saha ja mylly;

Myllykylän mylly; O.-y. Helylän tehdas (puu-

sepäntehdas, lelutehdas, urkuharmonitehdas y. m.)

;

Pitkänkosken sähkövoimalaitos (S:n kaupungin
ja Niemiskosken tehtaiden sähkötarvetta varten).

— Kotiteollisuutena harjoitetaan huomattavaa
venerakennustta saaristossa ja saviteollisuutta

Uudes-sakylässä. — Luonnonnähtävyyksiä: Kir-

javalahti, Kekrinlahti, Kaarnesaari, Haukka-
riutta, Tamhanka, Pötsövaara sekä yleensä Laa-

tokan rannikot ja saaristo. — Erikoisena huo-

mattavuutena mainittakoon Valamon luos-
tari (ks. t.) S:n ulkosaaristossa. — 3. S:n
yhteinen maa- ja kaupunkiseura-
k u n t a, keisarillinen, Savonlinnan hiippak..

Sortavalan rovastik. ; muodostettu luterilaiseksi

seurakunnaksi todennäköisesti 1630-luvulla. Kau-
punki on määrätty erotettavaksi eri khrakun-
naksi sen. päät. v:lta 1916. S:n seurakunnan
itäisistä osista ynnä osista Ruskealaa on senaatti

1916 määrännyt muodostettavaksi uuden Harlu
nimisen khrakunnan (keskuspaikkana Läskelän-

joen tienoot). — Kirkko (kaupungissa), rak.

puusta 1801, korjattu 1844, uusittu (torni, pelti-

katto y. m.) 1893-95. [K. Killinen, »Muinais-

jäännöksiä ja muistoja Sortavalan kihlakun-

nassa" (Suom. muinaism.-yhd. aikak. XI). j

L. H-nen.

Sortavalan kihlakunta käsittää Sortavalan,

Ruskealan ja Uukuniemen kunnat Viipurin lää-

niä. Pinta-ala (maata) l,724.i km2
; väkiluku

(1908) 30,414 henkeä (=17,6 l:tä km2 kohti).

Sortavalan kreivikunta lahjoitettiin 1651

Juhana Banerin pojalle Gustaf Adam Banerille;

käsitti Sortavalan kaupungin ja 2,759 arvio-

ruplaa Sortavalan pogostassa, tuotti vuosittain

5,963 taaleria. Peruutettiin 1680.

Sortavalan rovastikunta käsittää Sortava-

lan, Uukuniemen, Ruskealan, Impilahden (ynnä

Salmin rukoushuonek.), Parikkalan, Jaakkiman,
Kurkijoen ja Soanlahden (ynnä Korpiselän ru-

koushuonek.) seurakunnat Savonlinnan hiippa-

kuntaa.

Sortavalan seminaari 1. K y m ö 1 ä n semi-
naari. Alkuna S. s:lle oli n. s. ,,Satoisen kansa-

koulu", jonka asessori H. Hallonblad ja hänen
puolisonsa E. Hallonblad perustivat kauppias

J. Siitoisen (rouva Ilallonbladin isän) muistoksi

1863, antamalla valtion hoitoon 200,000 mk.,

sillä ehdolla, että valtio tämän summan koroilla

ylläpitäisi lahjoitta jäin suunnitelman mukaista
kansakoulua Sortavalan pitäjässä; tämän koulun
hyväksi lahjoittivat mainitut henkilöt vielä

Kymölän 1 1
/ 2 manttaalin suuruisen maatilan ja

rakennuttivat sen alueelle, nykyisen seminaarin

paikalle, komeat koulutalot (tämä tapahtui 3 v.

ennen kuin muu kansakoulutoimi maassamme tuli

järjestetyksi). Koulu avattiin syksyllä 1864. Pe-

rustajain kustannuksella kävivät koulun ensi-

mäinen johtaja F. M. Saukko, pastori A. W. Lyra
ja neiti Böeker Saksassa ja Sveitsissä tutustu-

massa samantapaisiin oppilaitoksiin. Koulussa
oli poika- ja tyttöosasto (ynnä internaatti) sekä

lastentarha. Mainittujen kolmen opettajan lisäksi

oli vielä käsitöiden ja maanviljelyksen neuvojat.

V. 1876 lahjoittajat päättivät tarjota koulun
perustusrahaston ynnä Kymölän maatilan val-

tiolle ikuiseksi omaisuudeksi, ehdolla, että valtio

perustaisi tilalle täydellisen mies- ja naissemi-
naarin sekä ottaisi sen ylläpitääkseen. V :n 1877
valtiopäivät suostuivatkin lahjoituksen vastaan-
ottamiseen. Seminaari avattiin ja vihittiin

tarkoitukseensa syksyllä 1880. Silloin päättyi

aikaisemman ,, Siitoisen kansakoulun" toiminta;
koulussa oli sen toimiaikana opetusta nauttinut
kaikkiaan 380 poika- ja 260 tyttöoppilasta. —
Keväällä 1884 oli seminaari sekä opetuksensa
että myöskin rakennustensa puolesta täydessä kun-
nossa. Rakennukset : miesseminaarin luokkahuo-
neistorakennus, samoin naisseminaarin, johtajan

asunto, juhlasali, internaatti rakennukset (miesten

ja naisten), ruokalat (samoin), 2 mallikoulu-

rakennusta y. m.; mainittujen jälkeen rakenne-

tuista uutisrakennuksista on mainittavin uusi

juhlasali. —• Lukuvuonna 1913-14 oli oppilaiden

lukumäärä yht. 235 (114 miestä, 121 naista),

vakinaisia opettajia 16 (12 mies- ja 4 naisopetta-

jaa), lisäksi 2 virkaatoimittavaa opettajaa ja

3 työnjohtajaa. S. s:n menot lukuvuonna 1913-14

tekivät Smk. 206,893:92 ja tulot Smk. 10,544:95.
— vrt. Sortavala ja Seminaari. [K. R.,

,,Kymölän seminaari Sortavalassa" (Kansan-
valistusseuran kalenteri 1885).]

Sortavalan tuomiokunta käsittää seuraavat
3 käräjäkuntaa: 1. Uukuniemi; 2. Ruskeala; 3.

Sortavala. Viipurin hovioikeuden alainen.

Sortavaliitti, Sortavalan kaupungista tavattu,

juonen muotoisena esiintyvä pikimusta vuorilaji.

Tämä on vulkaaniseksi lasiksi jähmettynyttä dia-

haalia ja kuuluu todennäköisesti yhteen Valamon
ja Mantsinsaaren suurien diabaasimassojen kanssa.

P. E.

Sorteerata (ruots. sortera, < ransk. assortir),

lajitella.

Sorto (ruots. afdrift), merenkulussa se kulma,
jonka hankavastaista tai laitatuulta kulkevan
aluksen veden pintaan jättämä kulkujuova (vana-

vesi) tekee kölin suuntaa vasten. S:n aiheuttaa

tuulen ja aallokon vaikutus aluksen purjeistoon,

takilaan ja runkoon. F. W. L.

Sorttimentti (ruots. sortiment, < ransk. assor-

timent), lajitelma; lajivarasto. — Sortti-
menttikirjakauppa, kirjakauppa, josta

on saatavissa eri kustantajien tuotteita.

Sortuukki 1. sor tuutti (ransk. surtout <
sur = päällä, ja totit = kaikki), pitkätakki.

Sorus, itiöpesäkeryhmä sanikkaisilla (ks. t.).

Sorva (Leuciscus erythrophtalmus) on särjen

sukuun kuuluva suolattoman veden kala, jolla sil-

mät ovat punaiset kuten särjelläkin. mutta joka

ruumiiltaan on tätä paljoa korkeampi. Pyrstö-,

perä- ja vatsaevät kärjestään korean punaiset;

alaleuka yläleuan pituinen tai pitempikin ;
nielu-

hampaat kahdessa rivissä; sivuviivassa 40-42 suo-

mua. Selkäpuolelta tumman ruskeanvihreä, si-

vuilta kullankellertävä, alta valkea. S. on sär-

jen kokoinen kala, mutta voi joskus kasvaa ki-

lonkin painoiseksi. Elämäntavoiltaan hyvin sär-

jen kaltainen oleskellen tämän seurassa mie-

luimmin mutapohjaisissa, vesikasveista rikkaissa

lahdissa; on kuitenkin särkeä paljon harvinai-

sempi. Syö, paitsi kaikenlaisia pieniä vesieläi-

miä, hyvin paljon kasviosia. Kutee kesäkuussa.

S:n merkitys ihmisen taloudessa on hyvin vä-

häinen, sillä sen liha on huonoa ja motoista;

petokalojen ravintona on sillä kuitenkin merki-
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tystä. — Tavataan useissa Etelä- ja Keski-Suo-

men järvissä, Laatokassa, Suomenlahden ja Poh-
janlahden eteläosan saaristossa; useissa Euroo-
pan ja Siperian sisävesissä. P. B.

Sorvali, Sorvalin s aari ks. Viipuri.
Sorvaripaatsama ks. Euonymus euro-

p se a.

Sorvi, polkemalla, siirtovoimalla tai omalla
sähkömoottorilla käypä, varsinkin konepajoissa

hyvin tarpeellinen (työkalu) kone, jossa pyörit-

täen työkappaleesta leikataan joko käsinpideltä-

vällä tai itse koneeseen, sen supporttiin(kuva 1, A),

kiinnitetyllä terällä. Edellistä tapaa käytetään
puuta, jälkimäistä metallia sorvattaessa, jolloin

tulee kysymykseen seuraavat sorvaustavat: pyörö-,

taso-, kartio-, sekä erikoisia laitteita käyttäen
soikiosorvaus, onsiminen ja kierteiden sorvaus;

vielä voidaan s:ssa porata ja myöskin valmistaa
levystä painamalla esineitä, jota varten rakenne-
taan erikoiset s:t. Voidakseen suorittaa eri töitä

ovat täydellisimmät s :t moniosaisia ja mutkik-
kaita.

Metalli-s :ista ovat yleisimmät : K ä r k i-s. (kuva

1), jossa pitkä työkappale sovitetaan kahden kär-

jen B väliin, joista toinen on karapylkkään laake-

roidun sorvinkaran päässä, toinen juoksupylkässä

(S.H.) Kuva 1. Kärkisorvi

(S.H.) Kuva 4. Karuspllisorvi.

Kuva 3. Laaka- 1. tasosorvi.

C ; hoikkaa kappaletta tukemaan sovitetaan sup-

portinkelkkaan apupylkkä, kappaleen päähän kiin-

nitetään vääntiö, jota karan päähän ruuvattu vään-

tiölevyn tappi painaa pyörittäen kappaletta. Sup-
porttikelkka D liukuu pitkin johteita, prismaa,
sen etureunasta riippuu lukkolevy E, johon kelkan
pituusliikkeen ja supporttiluistin poikittaisliik-

keen liikekoneistot ja kytkimet ovat sovitetut.

Kierre- 1. kierteenleikkau s-s. on kärki-

s., jolla voidaan ainakin useimmat käytännössä
esiintyvät nousut ruuveihin sorvata, jota varten

siinä on vaihdettavien välityspyörien avulla sor-

vinkarasta liikkeensä saava johto- 1. syöttöruuvi

F, jota tavallisesti käytetään vain kierteitä sor-

vattaessa ja jota varten lukkolevyssä on siihen

kytkettävä kaksiosainen lukkomutteri, kun taa-

sen tavalliseen syöttöön käytetään vetokaraa G
ja hammastankoa. N o r t o n-s. on kierre-s.,

jonka välityspyörät ovat kaikki sovitetut s:n

päässä olevaan pyörästökoppaan ; sorvattavan

ruuvikierteen nousun mukaan siirretään kopasta

pistäyvä kytkinkahva määrättyyn koloonsa. P i-

k a-s. on s., jossa paitsi norton-laitetta on vielä

porraspyörän H asemasta pyörästö, jonka avulla

kytkimien välityksellä nopeasti voidaan s:n pyö-
rimisnopeus vaihtaa. Kärki-s:n karan päähän
voidaan vääntiölevyn asemasta kiinnittää tavalli-

nen laaka, leukalaaka / tai istukka, joihin työ-

kappale kiinnitetään. Jotta suuriläpimittaisem-

pikin kappale mahtuisi kärki-s:iin, on s:n pris-

maan tehty aukko 1. kita, joka muulloin täytetään

sillalla A'. Revolver i-s. (kuva 2) on ontto-

karainen istukka-s., jonka teränpitimeen (revol-

veripäähän) L voidaan kiinnittää tavallisesti 6

erilaista terää, jopa kierreleuatkin, jotka vuoron
perään teränpitimen käännyttyä leikkaavat ku-

kin määrätyn osansa. Kelkkaa vivulla M tai käsi-

pyörällä taapäin siirrettäessä aukenee teränpidin

kytkennästään, kääntyy ja kytkeytyy uudelleen.

Tämän jälkeen siirtyy kelkka joko käsin tai itse-

toimivasti eteenpäin, kunnes terä on osansa lei-
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kannut j. n. e. Valmis kappale katkaistaan sit-

ten poikittain liikkuvalla katkoterällä N. A u t o-

m a a 1 1 i-s. on täysin itsetoimiva revolveri-s.,

joka ei muuta huolta tarvitse kuin uuden tanko-

maisen aineskappaleen onttoon karaan työntämi-
sen ; kone itse syöttää tangon tulevan esineen pi-

tuisen matkan eteenpäin, sorvaa, leikkaa kierteet

y. m. ja lopuksi katkaisee valmiin esineen pois

j. n. e. Laaka- 1. taso-s:iin (kuva 3) kiinni-

tetään lyhyt suuriläpimittainen työkappale suu-

reen laakaan Q. Supportti on sovitettu patsaan
varaan. K a k s o i s-s :ssa on kaksi taso-s:ia yh-

distetty laa'at vastakkain, karojen päissä lisäksi

kärjet; käytetään rautatievaununpyörien sorvaa-

miseen. Karusell i-s. on vaakasuoralaakainen
laaka-s. (kuva 4), jonka laa'alle työkappaleen
mukavasti voi kiinnittää ja jolla on helppo sorvata
suuriläpimittaisia kappaleita. On muuten tavalli-

sen höyläkoneen näköinen tav. kaksine support-

teineen, supporttiprismoineen ja tämän nostolait-

teineen. — Puu-s:t ovat yksinkertaisempia, tav.

poljettavia, karan päässä kolmikärki tai ruuvi-

kärki työkappaleen kiinnittämiseksi, käsinpidet-

tävän terän alustana käännettävä teräntuki. K o-

p i o- 1. j ä 1 j e n n ö s-s :11a sorvataan lestejä, pys-

synperiä y. m. esineitä tarkkaan mallin mukaan.
Niissä kuitenkin käytetään teränä nopeasti pyö-
rivää jyrsinterää, joka loittonee ja lähenee pyöri-

vää työkappaletta niinikään pyörivän mallin pai-

namana, jyrsien esineen määrätynmuotoiseksi.
Po P-o.

Sorvinkivi, hiidenkirnujen pohjassa olevat

pyöristyneet kivimukulat, joita pyörittämällä
koski on sorvannut kirnut, vrt. Hiidenkir-
nut, p. E.

Sorvinterä, puutyössä tavallisesti käsinpidel-

tävä litteä tasa- tai viistoteräinen taikka kouru,
vieläpä lusikkamainenkin, metallityössä konee-
seen kiinnitettävä, aina työn laadun mukaan muo-
dostettu terätyökalu. P-o P-o.

Sorvirauta, puun sorvaukseen käytettävä sor-

vinterä.

Sorvituoli 1. -p e n k k i, puusorvin yleinen ni-

mitys (ks. Sorvi).
Sore [söroj. 1. Amti Tanskassa, Sjaellandin

lounaisosassa; 1.480 km2
. 102.310 as. (1911). —

Viljava, metsää n. 10% pinta-alasta (vrt. S j se 1-

land). — 2. Edellämain. amtin pääkau-
punki, sisämaassa, järvien välisellä kannak-
sella, ratojen haarauksessa ; 2.412 as. (1911).

Ent. luostarinkirkko (1100-luvulta); tekn. koulu.
— Syntynyt S:n luostarin (per. 1100-luvulla;

hallit sijain ja mahtimiesten suosima; raken-

nukset revittiin 1734) ympärille, sai kaupungin-
oikeudet 1638. — S:saä on kuuluisa S:n
akatemia (uyk. virallisesti S. skole og op-

dragelsesanstalt). Se toimi 1623-65 aatelisnuori-

son oppilaitoksena S:n luostariin (lakkautettu
luostarina 1580) 1586 per. oppikoulun yhtey-
dessä. Oli ajoittain lakkautettuna, sai 1747 ja
1748 Holbergiltä lahjaksi hänen omistamansa
inaat ilat. Rakennus paloi 1813, rak. uudestaan
1822; laitos sai 1849 nyk. järjestyksensä. Aka-
temian maatilojen tuottamista suurista vuosi-

tuloista (n. 500,000 kr.) annetaan avustusta muil-
lekin oppilaitoksille.

Sosiaalidemokraattinen puolue ks. S o-

s i a a 1 i d e m o k r a t i a.

Sosiaalidemokratia (ks. Sosiaalinen ja

Demokratia) on käytäntöön sovellutettua
sosialismia. Sosiaalidemokraattinen puolue pyrkii
ottamaan haltuunsa valtiovallan uudistaaksensa
nykyisen yhteiskuntajärjestyksen sosialistisella

pohjalla. Ensimäisenä edellytyksenä sosiaalidemo-
kraattisen liikkeen syntymiselle on, että kaikki
yhteiskunnan jäsenet on tunnustettu yhdenvertai-
siksi ,.lain edessä" ja että varattomissa kansanluo-
kissa on herännyt tietoisuus siitä vastakohdasta,
joka on olemassa abstraktisen oikeudellisen yhden-
vertaisuuden ja taloudellisella alalla vallitsevan
tosiasiallisen erilaisuuden välillä. Mutta jotta

tästä tietoisuudesta päästäisiin taloudellisenkin

yhdenvertaisuuden kaunalle pyrkivään järjestet-

tyyn joukkotoimintaan, on tärkeätä, että elinkeino-

vapauden ja vapaan muutto-oikeuden lisäksi tek-

nillis-taloudellinen kehitys on ehtinyt suurliik-

keen, s. o. suurteollisuuden asteelle ja että jou-

koille on myönnetty valtiollisia oikeuksia, yhdis-

tymis-, kokoontumis- ja vaalioikeus. Suurliike
kokoaa työläiset yhteen, samalla kuin se talou-

dellisesti sortaa niitä ja ylivoimaisella kilpailul-

laan myötäänsä kartuttaa heidän joukkoansa
pikkuliikkeiden kustannuksella; valtiollinen va-

paus taas yksin tekee heille mahdolliseksi pyrkiä
päämääräänsä laillisin keinoin. S. samaten kuin
uudenaikainen sosialismikin syntyi Rans-
kassa. Ensimäisenä sosiaalidemokraattisena liik-

keenä voi pitää Babeuf in (ks. t.) ja hänen
kannattajiensa, n. s.

,
yhdenvertaisten", 1796 muo-

dostamaa salaliittoa, jonka tarkoituksena oli

direktorihallituksen kukistaminen ja kommunis-
tisen yhteiskunnan perustaminen. Tämä yritys

tukahutettiin alkuunsa, ja vasta heinäkuun val-

lankumouksen jälkeisenä aikana v:sta 1834 eteen-

päin, esiintyy Ranskassa jälleen kommunistisia
ihanteita tavoitteleva valtiollinen työväenliike,

joka liittyi läheisesti Babeufin oppeihin. Tämän
n. s. babouvismin johtajat B a r b § s ja B 1 a n-

q u i (ks. n.) perustivat salaseuroja ja kiihotti-

vat väkivaltaiseen vallankumoukseen, yrittivät pä
1839 panna toimeen kapinan, joka ei kuitenkaan
onnistunut ; he itse joutuivat vankeuteen. Näiden
miesten rinnalla esiintyi joukko muita sosialis-

teja, jotka pyrkivät samaan päämäärään, mutta
rauhallisilla keinoilla. Vv. 1830-48 esitettiin

Ranskassa lukuisa joukko sosialistisia järjestel-

miä ja suunnitelmia, jotka levisivät työväestön
keskuuteen. Mutta helmikuun vallankumous ei

edistänyt, niinkuin oli toivottu, sosialismin asiaa.

vaikka väliaikaisessa hallituksessa istui jäseninä

kaksi sosialistia, Louis Blanc ja Albert, vaikka
tämä hallitus tunnusti työnsaannin oikeuden ja

vaikka erityinen L. Blanc'in johtama komitea
suunnitteli ,,työn organisatsionia". Kansallis-

kokouksen enemmistö oli sosialismille vihamieli-

nen ja halusi lopettaa kaiken, mikä muistutti

siitä. Vankeudesta vapautetut Barbes ja Blanqui
toukok. 1848 yrittivät turhaan valtiokeikausta

:

heidät suljettiin uudelleen vankilaan. Turhaan
Pariisin proletariaatti, sen johdosta että kansallis-

työhuoneita (ks. t.) ryhdyttiin lopettamaan,

kesäk. sam. v. tarttui aseisiin: tämä kapina
kukistettiin verisesti ja sosialistinen liike oli

pitkiksi ajoiksi lamassa. Vasta 1860-luvulla esiin-

tyi Ranskassa jälleen itsenäinen työväenliike. Sen
nousua edisti tuntuvasti 1864 perustettu Tnter-

natsionale (ks. t.), mutta kommuunikapinan joh-

dosta se uudelleen tukahutettiin 1870-luvun alussa.
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Mutta jo v:sta 1876 lähtien ransk. sosiaali-

demokraattinen liike jälleen osoitti elonmerkkejä.

V. 1879 perustettiin kollektivistinen työväenpuo-

lue, joka kuitenkin jo 1882 hajosi J. Guesden
johtamaan marxilaiseen ryhmään (,,Parti ouvrier

frangais") ja P. Broussen johtamaan ja hänen
opportunistisen politiikkansa vuoksi ,,possibilis-

teiksi" sanottuun ryhmään (,,Parti ouvrier socia-

liste revolutionnaire frangais"). Viimemainitusta
muodostui 1890 kaksi eri puoluetta: broussisti-

nen (,,Federation des travailleurs socialistes") ja

J. Allemanen johdon alainen (,,Parti ouvrier

sGcialiste revolutionnaire"). Näiden kolmen puo-

lueen lisäksi oli vielä olemassa vähäpätöinen
blanquistinen (babouvistinen) puolue ja B. Ma-
lon'in oppilaiden ryhmä (,,Federation des socia-

listes independants"), johon porvarillisista puo-

lueista tulleet Jaures ja Millerand yhtyi-

vät. Tästä hajaannuksesta ja keskinäisistä rii-

doista huolimatta ranskalainen s. sai yhä lisää

kannattajia, varsinkin marxilainen ryhmä, sitten-

kuin se oli hyväksynyt erityisen kunnallisohjel-

man ja pikkuviljelijöiden tarpeita varten sovite-

tun agraariohjelman. Hajaannuksen haitallisuus

kävi samalla entistä selvemmäksi, ja v. 1899 saa-

tiin aikaan jonkinlainen muodollinen yhteys eri

ryhmien kesken. Mutta sopu ei kestänyt kauan.
Jo 1899 oli uutta riidan aihetta antanut se

seikka, että Millerand oli ruvennut kauppaminis-
teriksi Waldeck-Rousseau'n ministeristöön ; osa

sosialisteja piti näet sopimattomana, että sosia-

listi rupesi porvarillisen hallituksen jäseneksi.

Tämän johdosta Ranskan sosialistit jakaantuivat
kahteen leiriin : toisena olivat ministerisosialistit,

Jaures-Millerand'in ,, ranskalainen sosialistinen

puolue" (,,Parti socialiste frangais") ja toi-

sena antiministeri-sosialistit, ,,Ranskan sosia-

listinen puolue" (,,Parti socialiste de France"),
jossa marxilaisuus oli voitolla. V. 1904 Amster-
damissa pidetyn kansainvälisen sosialistikongres-

sin kehotuksen johdosta nämä ryhmät 1905 yhtyi-

vät yhdeksi puolueeksi (,,Parti socialiste, section

frangaise de 1'Internationale ouvriere"), joka
ohjelmansa mukaan ,,ei ole reformi-, vaan luokka-
taistelu- ja vallankumouspuolue". Osa ,, ranska-
laista sosialistista puoluetta" ei kuitenkaan liit-

tynyt yhdistyneeseen puolueeseen, vaan muodosti
,, riippumattomain sosialistien" ryhmän, joka kan-
nattaa reformistista sosialismia, ollen sitä mieltä,

että sosialismin tulee päämääränsä saavuttami-
seksi käyttää myöskin nykyisen valtion valta-

keinoja ja senvuoksi myöskin ottaa osaa hallitus-

vallan harjoittamiseen. Tästä ryhmästä ovat läh-

teneet sellaiset huomattavat politikot kuin Briand,
Millerand ja Viviani. — Ranskan edustajakama-
rin 600 jäsenestä oli v:n 1914 vaalien jälkeen

yhdistyneitä sosialisteja 136 ja riippumattomia 30.

Saksassa esiintyi sosialistista agitatsionia

ja jonkinlaista työväenliikettä jo 1830- ja 40-

luvuilla ja vallankumousvuosina 1848-49. Mutta
itsenäinen sosiaalidemokraattinen liike pääsi siellä

alulle vasta 1860-luvulla, kun Leipzigissä 1863
F. Lassallen johdolla perustettiin ,,yleinen
saksalainen työväenyhdistys", jonka lähimpänä
päämääränä oli yleisen äänioikeuden saavuttami-
nen. Lassallen kuoltua 1864 heikonsivat uutta työ-

väenpuoluetta sisäiset riidat, ja sen täytyi lisäksi

taistella W. L i e b k n e c li t in ja A. B e b e 1 in

1869 Eisenachissa perustamaa ,,sosiaalidemokraat-

tista työväenpuoluetta" vastaan, joka asettui puh-
taasti marxilaiselle kannalle. Seur. vuosikymme-
nen alussa s. saavutti yhä enenevää kannatusta
ty öväenpiireissä ja molemmat puolueet ryhtyivät
perustamaan myöskin ammatillisia järjestöjä;

1874 molemmat ryhmät saivat valtiopäiville yht.

9 edustajaa. Kun viranomaiset tästä menestyk-
sestä säikähtyneinä alkoivat vainota s: aa, kat-

soivat ,,lassallelaiset" ja ,,eisenachilaiset" tar-

peelliseksi lopettaa keskinäiset riitansa ja yhtyä
yhdeksi puolueeksi. Näin syntyi 1875 Gothassa
,,Saksan sosialistinen työväenpuolue", jonka
ohjelma oli pääasiassa marxilainen. S:n kasvava
menestys ja Hödelin ja Nobilingin keisari Vii-

helmiä vastaan tekemät murhayritykset, jotka
pantiin sosialistisen agitatsionin syyksi, veivät
siihen, että valtiopäivät 1878 Bismarckin aloit-

teesta säätivät s: aa vastaan suunnatun poikkeus-
lain, n. s. sosialistilain (ks. t.). Äärettömän anka-
rasti toimeenpantuna tämä laki ensin lamautti-
kin sosiaalidemokraattisen liikkeen. Mutta s. toi-

pui pian ensimäisistä iskuista ja sosialistien

valtiopäivävaaleissa yhä lisääntyvä äänimäärä
osoitti, että sosialistilaki ei ollut vienyt tarkoi-

tetuille perille. Kun sen voimassaoloaika 1890
meni umpeen, ei hallitus vaatinut sitä uudis-

tettavaksi. Seur. v., 1891, hyväksyttiin Erfurtissa

uusi ohjelma, joka täydellisesti liittyy marxilai-
suuden periaatteisiin. Mutta siinä esiintyi myös-
kin entistä selvempänä sosiaalireformatoorinen

suunta, jonka ilmauksena ovat lukuisat nykyisen
talousjärjestelmän pohjalla suoritettavia uudis-

tuksia koskevat vaatimukset; näitä ovat esim.

8-tuntisen normaalityöpäivän y. m. tehokkaamman
työväensuojeluksen, yhdistymisoikeuden turvaa-

misen, perintöveron y. m. vaatimukset. V o 1 1-

m a r in, E. Bernstein in y. m. ajamana on
sosiaalireformatorinen 1. revisionistinen suunta
vähitellen käynyt yhä voimakkaammaksi Saksan
s:ssa. Tähän on osaltansa vaikuttanut ammatti-
yhdistys- ja osuustoimintaliikkeen kasvava mer-

kitys ja pyrkimys saada s: lie kannattajia myös-
kin maalaisväestön keskuudessa. Puolueen ääni-

määrä onkin valtiopäivävaaleissa lisääntymistään

lisääntynyt. V. 1914 oli Saksan valtiopäiväin 397

jäsenestä 110 sosiaalidemokraattia. Myöskin eri

valtioiden eduskunnissa s :11a on joukko edustajia.

Englannissa sosiaalidemokraattinen työ-

väenliike on päässyt alulle vasta viime aikoina.

1840-luvun keskipalkoille jatkunut, Owenin alulle

panema työväenliike ei ollut luonteeltaan valtiol-

linen, 1830- ja 40-luvuilla esiintynyt chartismi

(ks. t.) ei ollut sosialistinen, vaikka kyllä val-

tiollinen liike. Vasta 1883 — samaan aikaan kuin

etupäässä keskisäädyn jäsenistä kokoonpantu
,,Fabian Society" (ks. t.) — perustettiin II. M.

Hyndmanin johdolla marxilainen sosiaalidemo-

kraattinen liitto (..Social-democratic federation"),

jolla kuitenkin alunpitäen oli vähän kannattajia.

V. 1885 siitä erosi ,,Socialist league", joka W. M o r-

r i s in johdolla lähestyi anarkismia. V. 1893

perustettiin ..riippumaton työväenpuolue". ..Inde-

pendent labour party" (ks. Labour pait yi.

mutta sekin sai verraten vähän kannatusta.

Syynä siihen, että itsenäisellä sosiaalidemokraat-

tisella liikkeellä aina viime vuosis. loppupuolille

asti ei ollut sanottavaa menestystä, oli ennen-

kaikkea se, että Englannin työväki vaatii käy-

tännöllisiä uudistuksia, että porvarillisetkin puo-
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lueet kannattavat tällaisia uudistuksia ja että

Englannin teollisuustyöväki toivoi ammatti-
yhdistysliikkeellä pääsevänsä kaikkien toivomus-

tensa perille. Mutta viime aikoina ovat luokka-

vastakohdat kiirjiNtyneet, työnantajat ja osa muu-
takin yleisöä on tullut entistä vihamielisemmäksi
ammattiyhdistyksiä kohtaan, ja samalla ovat

sosialistiset aatteet, alkaneet saada jalansijaa

Englannin työväestössä. V. L900 laskettiin itsenäi-

sen työväenpuolueen perustus muodostamalla ,,La-

bour representation eommittee", joka sittemmin
otti nimen työväenpuolue. ,,Labour party". Tämä
puolin» oi kuitenkaan vielä ole puhtaasti sosiaali-

demokraattinen, ks. lähemmin Labour party.
I t ä v a 1 1 a s s a sosiaalidemokraattinen liike

sai alkunsa 1860-luvun lopulla, mutta pysyi halli-

tuksen vainoamana mitättömyyden tilassa aina
1880-luvun loppupuolille asti. Jouluk. 1888 perus-

tettiin V. Adlerin johdolla Hainfeldissa ,,Itä-

vallan sosiaalidemokraattinen työväenpuolue",
jonka ohjelma — tarkistettu 1901 — on marxilai-

nen ja pääkohdissaan Saksan s :n ohjelman mukai-
nen. Liike alkoi saks. työväestön keskuudessa ja le-

visi vasta 19:nnen vuosis. viime vuosista lähtien

ii i ii i li i n Itävallan kansallisuuksiin. Tämän joh-

dosta muodostavat v:sta 1899 lähtien ,,Itävallan

s:n kokonaisjärjestön" saks., tsek., puol., ruteni-

lainen, it. ja eteläslaav. osajärjestö. Kansalliset

vastakohdat ovat kuitenkin vaikuttaneet hajoit-

tavasti Itävallan s:aankin, niin että v:sta 1905
ei ole pidetty yhteisiä puoluepäiviä. Näistä sisäl-

lisistä ristiriidoista huolimatta on Itävallan s.

voimakkaasti nousemassa varsinkin sen jälkeen
kuin 1907 saatettiin voimaan yleinen ja yhtä-

läinen äänioikeus: v. 1911 valittiin edustaja-

kamariin 82 sosiaalidemokraattia.

Unkarissa s:n merkitys on paljoa pienempi
kuin Itävallassa. Tämä johtuu osittain siitä, että

maan taloudellinen kehitys on jäänyt takapajulle,

osittain siitä että Unkarin työväellä ei ole val-

tiollisia oikeuksia ja että hallitus koettaa väki-

valtaisesti tukahuttaa sosialistista liikettä. V. 1903
Unkarin sosiaalidemokraattinen puolue omaksui
itäv. s:aa jäljittelevän ohjelman. V:sta 1891
alkaen on Unkarissa huomattavissa agraarisosia-

listinen liike maata omistamattoman maalais-

köyhälistön keskuudessa.
Sveitsissä alkoi sosialistinen agitatsioni

jo 1830-luvun lopulla. Mutta vasta 1889 perus-

tettiin ..Sveitsin sosiaalidemokraattinen puolue".

Se saavutti jonkinlaista merkitystä vasta sitten

kuin maan mahtavin työväenjärjestö, 1838 perus-

tettu „Griitliverein", 1901 oli yhtynyt siihen. V.

1904 hyväksytty ohjelma on marxilainen, pikku-
viljelyksen etuja silmällä pitävää agraariohjel-

maa lukuunottamatta.
Italiassa perustettiin itsenäinen työväen-

puolue vasta 1892; v. 1894 se otti nimekseen „Ita-

lian työväen sosialistinen puolue". Italiankin so-

sialistien keskuudessa on tätä nykyä kaksi ryh-

mää: reformistit (johtajana F. T u r a t i) ja val-

lankumoukselliset; viimemainituissa taas on ero-

tettava integralistit (aikaisemmin johtajana E.

Ferri) ja sindicalistit (johtajia A. Labriola
ja E. Leone, ks. Syndikalismi). Ita-

liassa on puolueeseen liittynyt enemmän maalais-
väestöä kuin muissa Keski- ja Etelä-Euroopan
maissa. Edustajakama rissa (1915) 506 jäsenestä
81 sosialistia.

Espanjassa ja Portugalissa on työ-

väenliike ollut samaten kuin aikaisemmin Ita-

liassa pikemmin anarkistinen kuin sosialistinen.

V. 1882 muodostui Espanjassa ent. salaisen lii-

ton sijaan julkisuudessa toimiva sosialistinen työ-

väenpuolue, jonka merkitys on edelleen vähäinen.
Belgiassa tuntui jo aikaisin ransk. sosia-

lismin vaikutus, mutta sosialistinen joukkoliike

pääsi alulle vasta 1860-luvulla Internatsionalen
vaikut uksesta ja 1885 perustettiin Belgian »työ-

väenpuolue", jonka johtajista mainittakoon d e

Paepe, Volders, Anseele, Vander-
v e 1 d e. Sen keskuudessa on suosittu varsinkin
osuustoimintaa ja muuta keskinäistä avustustoi-

mintaa. Edustajakamarissa 186 jäsenestä 39 so-

sialistia, senaatissa 120 jäsenestä 15 sosialistia.

Myöskin Alankomaissa alkoi sosialisti-

nen liike Internatsionalen vaikutuksen alaisena

1860-luvulla ja sai uutta vauhtia v:sta 187S läh-

tien D o m e 1 a N i e u w e n h u i s i n johtamana.
V. 1880 perustettiin ,,sosiaalidemokraattinen

liitto". Mutta kun sen enemmistö anarkismiin
kallistuvan Domela Niemvenhuisin johdolla vas-

tusti valtiollista taistelua ja vaalioikeuden laa-

jentamiseen tähtäävää toimintaa, muodosti vä-

hemmistö van Kolin ja Troelstran joh-

dolla 1894 marxilaisuuden pohjalla toimivan
,,Alankomaiden sosiaalidemokraattisen työväen-
puolueen". Se on saavuttanut enenevää kanna-
tusta varsinkin sitten kuin vaalioikeutta oli laa-

jennettu 1897 ja puolue sam. v. oli omaksunut
vuokraajain etua silmällä pitävän agraariohjel-

man. Eduskunnassa sosialisteilla on ensimäisessä
kamarissa 2, toisessa kamarissa 100 jäsenestä 15

edustajaa.

Skandinaavian maista oli Tanska ensiniäi-

nen, missä syntyi sosiaalidemokraattinen liike.

Se sai alkunsa 1871 L. Pion y. m. johdolla ja

liittyi läheisesti Internatsionaleen, mutta joutui

pian hallituksen vainon johdosta lamaan. Vasta
v:sta 1883 lähtien Tanskan s. alkoi voimakkaasti
edistyä. Landstingin 64 jäsenestä on 24 sosialis-

tia, folketingin 116 jäsenestä 32.

Norjassa alkoi sosiaalidemokraattinen agi-

tatsioni 1870-luvun lopulla. V. 1885 perustettiin

Chr. H. K n u d s e n i n aloitteesta sosiaalidemo-

kraattinen yhdistys ja 1887 ..Norjan työväenpuo-
lue". V. 1915 valittujen suurkäräjäin i27 jäse-

nestä on 24 sosialistia.

Ruotsissa pääsi sosiaalidemokraattinen

liike varsinaiseen vauhtiin vasta 1880-luvulla sa-

maan aikaan kuin maan teollisuus alkoi ripeästi

kehittyä. "Ruotsin työväenpuolue perustettiin 1889
;

sen johtajista on huomattavin Hj. B r a n t i n g.

Ensimäisessä kamarissa on 150 jäsenestä 14 sosia-

listia, toisessa kamarissa 230 jäsenestä 87 sosia-

listia.

Venäjällä oli vallankumouksellista liikettä

pitkin 19:ttä vuosis.. mutta länsimaalaisen ta-

painen sosialistinen liike alkoi siellä vasta 1890-

luvulla. Tätä nykyä on Venäjällä olemassa seu-

raavat sosialistiset järjestö! : „Vallankumouksel-
listen sosialistien (sosiaalivallankuniouksollisten)

puolue", johon liittyy ..agraarisosialistien venä-

läinen liiga"; ,,Liettuan, Puolan ja Venäjän juu-

talaisten työväen liitto" (,,Bund") ; ,,Venäjän so-

siaalidemokraattinen työväenpuolue"; ,,Venäjän-
Puolan ja Liettuan sosiaalidemokraattinen puo-

lue". Sosiaalivallankumoukselliset tahtovat ku-
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kistaa hallitsijan itsevaltiuden ja saattaa voi-

maan kansanvaltaisen liittotasavallan. Taloudel-

lisessa suhteessa he vaativat mitä pisimmälle me-
nevää teollisuustyöväen suojelusta ja maatalou-
dellisesti käytetyn yksityisen maaomaisuuden
kunnallistuttamista sekä väliaikaisesti talonpoi-

kaisia vuokraajia suosivaa lainsäädäntöä. Mui-
den ryhmien ohjelmat ovat Erfurtin ohjelman
mukaiset. Nykyisen duuman 419 jäsenestä on 12

sosiaalidemokraattia.

P o h j o i s-A meriikan Yhdysvallois-
sa on työväenliike viimeaikoihin saakka pa-

raasta päästä kulkenut ammattiyhdistyksellisten
ja sosiaalireformatoristen pyrintöjen puitteissa.

Tämä koskee erityisesti Yhdysvaltain kahta suu-

rinta työväenjärjestöä „ameriikkalaista työväen
federatsionia" (American federation of labor) ja

„työnritareita" (Knights of labor). Sosialismilla

oli alkuansa enimmin kannattajia maahan muut-
taneiden ja varsinkin saks. siirtolaisten keskuu-
dessa. Nämä perustivat 1860-luvulla

, ,
yleisen saks.

työväenyhdistyksen", joka liittyi Internatsio-

naleen, ja 1877 ,. sosialistisen työväenpuolueen".
V. 1895 ,,työnritareista" erosi ,,sosialistinen am-
mattiyhdistys- ja työväenallianssi", joka liittyi

läheisesti ,,sosialistiseen työväenpuolueeseen" pan-
nen niinkuin sekin pääpainon työväenluokan val-

tiolliseen toimintaan. Molemmat nämä järjestöt

saavuttivat verraten vähän kannatusta. Mutta
samaan aikaan syntyi niiden ulkopuolella uusi

sosialistinen liike, joka 1897 vei ,,Ameriikan s."

nimisen järjestön perustamiseen; siitä erosi seur.

v. ryhmä ,,Ameriikan sosiaalidemokraattinen puo-
lue", joka 1901 otti nimen ,, sosialistinen puolue".
Tämä puolue, jonka 1904 hyväksytty ohjelma on
marxilainen, kasvaa nopeasti, niin että sosialis-

milla on jo. tätä nykyä Yhdysvaltain työväenliik-

keessä varsin huomattava merkitys. Tämän on
vaikuttanut m. m. ammattiyhdistysliikkeen kas-
vava vastustus, maahan tulvailevain euroopp. työ-

miesten kilpailun epäedullinen vaikutus palkkoi-
hin, myöskin se seikka, että Yhdysvaltain maa-
alue on pian kokonaan viljelykseen otettu.

Myöskin Balkanin niemimaan maissa,
Romaaniassa, Bulgaariassa, Serbiassa, Kreikassa,
on s. saavuttanut jonkun verran jalansijaa; sa-

maten Japanissa. Austraaliassa on
olemassa voimakas työväenliike, mutta puhtaasti
sosiaalidemokraattista se on vain vähissä mää-
rin.

Suomessa työväenliike alkoi 1880-luvulla.

Silloin perustettiin joukko työväenyhdistyksiä,
joiden johto oli aluksi kokonaan porvarillisten

ainesten käsissä. Seur. vuosikymmenellä rupesi-

vat sosialistiset aatteet saamaan jalansijaa kau-
punkien työväestön keskuudessa. V. 1899 perus-
tettiin työväenyhdistysten edustajain kokouksessa
Turussa ,,Suomen työväenpuolue", joka Forssan
kokouksessa 1903 otti nimekseen sosiaalidemo-
kraattinen puolue Suomessa". Puolueen Fors-
sassa hyväksytty ja vuonna 1911 Helsingin
kokouksessa osittain muutettu ohjelma on saks.

Erfurtin ohjelman mukainen. Siinä vaaditaan
köyhälistön vaikutusvallan lisäämistä kaikilla

julkisen elämän aloilla, kunnallisten äänioikeus-
olojen uudistusta, koulupakkoa, työväensuojelus-
lainsäädännön kehittämistä, yleistä kieltolakia,

verotuksen uudistusta y. m. Maatalousohjelmassa
vaaditaan m. m., että torpparit ja mäkitupalai-

set on yleisen alustalaisvapautuksen kautta au-

tettava sorronalaisesta tilastaan, että maatyöväen
asemaa on lainsäädännöllä suojeltava ja paran-
nettava sekä että maatalouselinkeinoa on yleensä
edistettävä. Oulun kokouksessa 1906 hyväksyt-
tiin täydentävä vaaliohjelma, jossa lähimmässä
tulevaisuudessa toteutettavat uudistukset lähem-
min määritellään. Puolue harrasti ensi aikoinaan
varsinkin valtiollisen äänioikeuden laajentamista.
V. 1906 saatiinkin eduskuntareformin yhteydessä
hyväksytyksi yleinen, yhtäläinen ja välitön ääni-
oikeus. V:n 1907 vaaleissa sosiaalidemokraattinen
puolue sai 312,214 ääntä ja 80 edustajaa, v:n
1913 vaaleissa 329,946 ääntä ja 90 edustajaa. —
Puolueeseen kuuluvat järjestöt saavat olla minkä
nimellisiä yhdistyksiä tahansa. Samassa kun-
nassa olevat puolueeseen kuuluvat yhdistykset

(,,puolueosastot") valitsevat kunnallistoimikun-
nan pitämään huolta puolueasioista kunnassa.
Vaalipiirikokous, johon kunnissa olevat kun-
nallisjärjestöt tai, missä niitä ei ole, puo-
lueosastot valitsevat edustajia, asettaa piiri-

toimikunnan. Korkein valta puolueen asioissa

on puoluekokouksella, johon valitaan jäse-

niä vaalipiirittäin yksi kutakin 500 jäsentä
kohti. Puoluekokous asettaa puoluetoimikunnan
(2 puheenjohtajaa, sihteeri, 4 vakinaista, 5 vara-
jäsentä), joka on puolueen toimeenpanevana hal-

lintona. Sen yläpuolella on puolueneuvosto, jo-

hon paitsi puoluetoimikunnan jäseniä kuuluu
piirikokouksien valitsemat ja puoluekokouksen
hyväksymät jäsenet, yksi kustakin vaalipiiristä,

sekä erikielisten liittojen valitsemat neljä edus-

tajaa. Erinäisissä tapauksissa voidaan puoluetta
koskevat asiat ratkaista yleisellä puolueäänes-
tyksellä. V. 1908 kuului puolueeseen 1,127 jär-

jestöä, 71,266 jäsentä, v. 1914 1,554 yhdis-

tystä, 51,520 jäsentä. Puoluehallinto sijaitsi

alkuaan Turussa, v:sta 1906 Helsingissä. Puo-
lueen pää-äänenkannattaja on Helsingissä ilmes-

tyvä ,,Työmies" ; muista puolueen sanomaleh-
distä mainittakoon ,, Sosialisti" (Turussa), „Kan-
san lehti" (Tampereella), ,,Työ" (Viipurissa),

„Kansan tahto" (Oulussa). — Sosiaalidemokraat-
tisen puolueen läheisessä yhteydessä on ,,Suomen
ruots. työväenliitto" (,,Finlands svenska arbe-

tareförbund", per. 1900) ;
sosiaalidemokraatti-

nen naisliitto", per. 1900, joka myöskin johtaa
sosiaalidemokraattista lastenliikettä, n. s. Ihanne-
liittoa, ja jonka äänenkannattajana on työläis-
nainen"

;
sosiaalidemokraattinen nuorisoliitto"

(per. 1906), jonka äänenkannattajana on ..Työ-

läisnuoriso"; ,,maanvuokraajainliitto" (per. 1910).

äänenkannattajana .,Maanvuokraapa" ja ,,Suonien
ammatti järjestö" (ks. A m m a 1 1 i y h d i s t \ s).

Kansainväliset sosiaalidemo-
kraattiset järjestöt. Internatsionalen

hajottua 1870-luvulla on eri maiden sosiaalidemo-

kraattisten puolueiden välillä ylläpidetty yhtcen-

kuuluvaisuudentuntoa kansainvälisissä sosialisti-

kongresseissa (ks. Työväenkongressit).
Samassa tarkoituksessa perustettiin Pariisin

kongressissa 1900 ,,kansainvälinen sosialistinen

toimisto" (secretariat socialiste international),

asemapaikkana Bryssel. Siinä on kullakin maalla
1-3 edustajaa ja sen tehtävänä on koota ja jul-

kaista työväenjärjestöjen kellitystä ja nykyistä
tilaa valaisevia tietoja, valmistaa kansainvälisiä

kongresseja, perustaa sosialistinen kirjasto ja ar-
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kisto, julkaista työväen etuja koskevista suurista

päivänkysymyksistä manifesteja ja erityisesti

myöskin toimia militarismia vastaan suuntautu-

van protestiliikkeen aikaansaamiseksi kaikissa

maissa. Samana vuonna, 1900, päätettiin valtiol-

lisen toiminnan yhtenäisyyden takaamiseksi pe-

rustaa ..parlamenttien välinen komissioni" (corn-

mission socialiste interparlameutaire), jonka
asemapaikaksi 1904 määrättiin Hollanti ja johon

jokaisesta maasta eduskunnan sosialistinen ryhmä
lähettää kaksi valtuutettua; näiden keskuudesta

valitaan kansainvälinen sihteeri. [Herkner,

..Työväen kysymys"; YVeill, ,,Histoire du mouve-
ment social en France 1852-1902", sama, ,,His-

toire des parties socialistes en France"; Mehring,
„Geschichte der deutschen Sozialdemokratie"

;

Brunhuber, ..Die heutige Sozialdemokratie"; Ja-

iay, ..La question sociale et le socialisme en

Hongrie"; Destr6e et Vandervelde, „Le socia-

lisme en Belgique" ; Angiolini, ,,Cinquant' anni
di socialismo in Italia"

;
Brougham Villiers, „The

socialist movment in England" ; Kulczycki, ,,Ge-

schichte der russischen Revolution"; Morris Hill-

quilt, ..ilistory of socialism in the United States" ;

Sombart, „Warum gibt es in den Vereinigten

Staaten keinen Sozialismus?" Tietoja sosialisti-

sen työväenliikkeen historiasta antavat myöskin
C. Griinbergin julkaisema aikakauskirja „Ar-
chiv fur die Geschichte des Sozialismus und der

Arbeiterbewegung" ja sosialistiset aikakauskir-

jat.] J. F.

Sosiaalinen (lat. sociä'lis < söcius - toveri),

yhteiskunnallinen.

Sosiaalinen kysymys ks. Yhteiskunna 1-

1 i n e n k y s y m y s.

Sosiaalinen museo ks. Yhteiskunnalli-
nen toimisto.
Sosiaalinen toimisto ks. Yhteiskunnal-

linen toimisto.
Sosiaalipolitiikka ks. Y h t e i s k u n t a p o 1 i-

t i i k k a.

Sosiaalivakuutus ks. Työväenvakuu-
t u s.

Sosialismi (< lat. sociulis = yhteistoimelli-

nen, <; sucius = toveri), aatesuunta, joka pyrkii

asettamaan nykyisen, periaatteellisesti yksityis-

omaisuuteen perustuvan yhteiskuntajärjestyksen
sijalle uuden, pääasiassa yhteisomaisuuden poh-

jalle rakentuvan yhteiskuntajärjestyksen ; myös-
kin itse tämä uusi järjestys. Ainoastaan täl-

laisen yhteiskuntajärjestyksen vallitessa voidaan
sosialistien käsityksen mukaan toteuttaa se to-

dellinen vapaus ja yhdenvertaisuus, mikä on s :n

korkein ihanteellinen päämäärä, toisin sanoen
saavuttaa sellainen asiaintila, että. samalla
kuin kaikki yhteiskunnan jäsenet ovat yhtä vel-

voitettuja ottamaan osaa yhteiskunnalliseen työ-

hön, he myöskin ovat yhtä oikeutettuja otta-

maan osaa tämän työn tulosten nautintoon, jo-

ten toinen yhteiskunnan osa ei voi, niinkuin ka-

pitalistisessa yhteiskunnassa on laita, riistää,

käyttää hyödykseen toista. — Sana s. esiintyy

nykyisessä merkityksessään ensi kerran ransk.

kirjallisuudessa 1830-luvun alkupuolella: sanaa
..sosialisti" olivat jo sitä ennen käyttäneet 0\ve-

nin kannattajat Englannissa. — Yleisessä kielen-

käytössä esiintyvät s. ja kommunismi sa-

maa merkitsevinä käsitteinä. Jos ne erotetaan

toisistaan, määritellään ne tavallisesti siten että

sanotaan: s. 1. kollektivismi (ks. t.) edel-

lyttää ainoastaan tuotantovälineiden yhteisomis-

tusta, mutta kommunismi sen lisäksi vielä kulu-

tusesineiden yhteisomistusta. Nämä määritykset
eivät kuitenkaan ole tyydyttäviä siitäkään

syystä, että tuotantovälineen ja kulutusesineen

käsitteitä ei voida jyrkästi erottaa toisistaan.

Selvemmäksi käy s:n ja kommunismin välinen

erotus, jos ven. taloustieteilijän M. Tugan-Bara-
novskijn mukaan sanomme: kommunismin valli-

tessa yhteiskunnan tuotannon tulokset, tuotteet,

jaetaan semmoisinaan (luonnossa) yhteiskunnan
jäsenille, joko niin, että kaikille annetaan sama
määrä kutakin tuotetta (ottamalla kuitenkin
huomioon ikä. sukupuoli, terveys j. n. e.), tai

niin, ettei mitään varsinaista jakoa tapahdu,

vaan että jokainen saa vapaasti ottaa varastosta

mitä hän kulloinkin tarvitsee. Sosialistisessa

(kollektivistisessa) yhteiskunnassa tuotteita ei

jaeta suorastaan luonnossa, vaan jokainen pää-

see osalliseksi yhteiskunnan työn tuloksista si-

ten, että yhteiskunta myöntää jokaiselle rahassa,

jos kohta vain aatteellisessa rahassa, määrätyt
tulot, joiden rajoissa jokainen saa vaatia itselleen

ne tuotteet, jotka itsekukin katsoo tarvitsevansa.

Nämä persoonalliset tulot voidaan määrätä joko

yhtä suuriksi kaikille tai eri suuriksi; jälki-

mäisessä tapauksessa niiden suuruus riippuu

siitä, missä määrin ja millä tavalla kukin on ot-

tanut osaa tuotantoon. Mutta siinäkin tapauk-

sessa, että kaikkien persoonalliset tulot ovat

yhtä suuret, tämä ei suinkaan merkitse sitä,

että kaikki saavat juuri yhtä paljon kaikkia
tuotteita, sillä jokaisella on valta tulojensa ra-

joissa itse määrätä, mitä tuotteita ja kuinka pal-

jon kutakin tuotetta hän haluaa saada. Sosialis-

tisessa yhteiskunnassa vallitsee siis rahatalous,

kommunistisessa luontoistalous. — Niinkuin kom-
munismin, samaten on anarkisminkin (ks.

t.) lopullinen aatteellinen päämäärä oikeastaan

sama kuin s: n. Erotus on siinä, että s:n mu-
kaan yhteiskunnalla täytyy yhteisen edun täh-

den, ennen kaikkea työjärjestelmänsä suojelemi-

seksi ja toteuttamiseksi, olla oikeus ja valta pa-

kottaa jäsenensä noudattamaan määräyksiänsä.
Ottamatta lukuu» sitä kommunismia, joka var-

sinkin maaomaisuuteen nähden on vallinnut

eräissä alkuperäisissä yhteiskunnissa, on erään-

laisia sosialistis-kommunistisia aatteita esiinty-

nyt jo vanhalta ajalta lähtien. Aiheettomasti on

kuitenkin kreikkalaista filosofia Platonia sa-

nottu e:n ensimäiseksi teoreetikoksi, sillä ,,val-

tio" nimisessä teoksessaan Platon ei aseta kom-
munismia koko yhteiskuntajärjestyksen, vaan
ainoastaan hallitsevan luokan yhteiselämän ihan-

teeksi; hänen kommunisminsa tarkoittaa sitä-

paitsi vain yhteistä kulutusta, ei yhteistä tuo-

tantoa. — Ainoastaan yhteiseen kulutukseen koh-

distui myöskin se kommunismi, joka ilmeni alku-

kristillisessä seurakunnassa. Sitäpaitsi, silloin-

kin kun tämä uskonnollinen kommunismi — juuta-

laisessa essealaisten lahkossa ja keskiajan kris-

tillisissä luostariyhteisöissä — ulotettiin myöskin
tuotantoon, ei sen tarkoituksena ollut kommu-
nismin aatteen ajaminen semmoisenaan; kommu-
nismi oli tässä vain välikappale, jonka avulla oli

tehtävä pienelle joukolle valioihmisifi mahdolli-

seksi vetäytyä pois maailmasta ja sen viettelyk-

sistä.
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Ensimäinen, joka asetti kommunismin koko
yhteiskuntajärjestyksen ihanteeksi, oli 16:nnen
vuosis. alkupuolella elänyt engl. Thomas
More (ks. t.). Hänen mielestään kommunismin
avulla parhaiten saattoi hankkia kaikille ihmi-

sille rauhallista ja mitä laajinta elämännautin-

toa. Mielipiteensä hän esitti kirjasessaan
,
uto-

pia" (ks. More), jolla sittemmin tuli olemaan
mitä suurin merkitys sosialististen aatteiden ke-

hityksessä. ..Utopia" oli ensimäinen ,,valtio-

romaani", s. o. kuvitellun yhteiskunnan esitys,

jossa tekijä edellyttää yhteiskuntaihanteensa to-

teutetuksi ja vertailee sitä todellisuudessa vallit-

seviin oloihin. Se on ollut lukuisain tämän-
tapaisten teosten esikuvana aina meidän päi-

viimme saakka. Valtioromaaneja ilmestyi 16 :n-

nella vuosis. 2, 17:nnellä 6, 18:nnella 12; mai-
den mukaan : Italiassa 2, Englannissa 4, Rans-
kassa 14. Seitsemännellätoista vuosis. julkais-

tuista on huomattavin it. Campanellan (ks.

t.) ..Civitas solis poetica" (,,Aurinkovaltio"),

18:nnella vuosis. ilmestyneistä Morellyn
(ks. t.) ,,Basiliade" ja sen pohjalla syntynyt jär-

jestelmälliseen muotoon kirjoitettu ,,Code de la

nature". Yhdeksännentoista vuosis. lukuisista

utopioista mainittakoon Bellamyn, Hertzkan ja

Morrisin (ks. n.) teokset.

Valtioromaanien sepittäjäin, n. s. utopistien,

16-18 mnella vuosis. kasvava luku oli seurauk-

sena valtio- ja talouselämän alalla tapahtuneista
muutoksista ja kritiikin hengen heräämisestä.

Jyrkimpänä tämä kritiikki esiintyi Ranskassa
18:iinen vuosis. valistusfilosofiassa. Tosin tä-

män aikakauden johtavat henget hyväksyivät yk-

sityisomaisuuden, jota he pitivät ihmisen per-

soonallisuuden heijastuksena, mutta ilmestyipä

Ranskassa utopistien lisäksi sellaisiakin kirjai-

lijoita, jotka suhtautuivat kielteisesti yksityis-

omaisuuteen. Ankarasti arvostelivat sitä M a b 1 y,

L i n g u e t, tunnettu finanssimies N e c k e r (ks.

n.) ja B r i s s o t d e W a r w i 1 1 e, joiden mukaan
se oli työväen luokan kurjuuden ja muiden yhteis-

kunnallisten epäkohtien alku ja juuri. Nämä mie-

het eivät kuitenkaan vielä tehneet kritiikistänsä

sosialistisia johtopäätöksiä. Pitemmälle kuin he
menivät Jean Meslier (ks. t.) ja F r a n g o i s

B o i s s e 1 (k. n. 1807) ,
jotka tahtovat asettaa yk-

sityisomaisuuden sijaan kommunistisen järjestyk-

sen. Viimemainitun teoksissa ,,Le catechisme du
genre humain" (1789) ja ,,Les entretiens du pere
Görard sur la constitution politique et le gouverne-
ment revolutionnaire du peuple francais" (1793)

on esitetty m. m. seuraavat ohjelmakohdat: yksi-

löllisen tuotannon sijaan on pantava kommunis-
tinen; kaikki työkykyiset on velvoitettava teke-

mään työtä: tuotannon tulos on jaettava yh-
teiskunnan jäsenten tarpeen mukaan j. n. e.

Tämä päämäärä oli saavutettavissa Boisselin esit-

tämäin periaatteiden mukaan järjestetyllä yh-
teiskunnallisella kasvatuksella, johon hän ke-

hoitti kansalliskokousta ottamaan aloitteen. Täl-

laiset opit eivät kuitenkaan vielä saavuttaneet
vastakaikua kansanjoukoissa, eivätpä edes suu-

ren vallankumouksen aikoina. Vallankumouksen
johtavien miesten Robespierren, Saint-Justin
ynnä muiden lausunnoista saattaa kyllä poimia
yksityisomaisuudelle vihamielisiä kohtia, mutta
niitä ei kukaan sinä aikana ottanut vakavalta
kannalta. Epäämätön tosiasia on, että s :n aate oli

Ranskan vallankumouksen johtaville piireille vie-

ras. Kaikissa vallankumousajan valtiosäännöissä
on juhlallisesti tunnustettu yksityisomaisuuden
pyhyys ja loukkaamattomuus. Vallankumous tah-

toi kyllä toteuttaa yhdenvertaisuuden, mutta sen

tavoittama yhdenvertaisuus oli puhtaasti muodol-
lista laatua ja sisältyi siihen ajatukseen, että

lain tuli olla sama kaikille ja että kaikki sää-

tyyn ja syntyperään perustuvat erilaisuudet ja

etuoikeudet oli poistettava. Mutta mitä enemmän
yhdenvertaisuuden aate juurtui joukkojen oikeus-

tajuntaan, sitä selvemmäksi kävi niille se risti-

riita, mikä oli olemassa tämän muodollisen
abstraktisen yhdenvertaisuuden ja taloudellisella

alalla edelleen vallitsevan todellisen erilaisuuden
välillä. Ensimäinen, joka tältä kannalta perus-

teli s: ia, oli 1790-luvulla esiintynyt ransk.

B a b e u f (ks. t. ja Sosiaalidemokratia).
Ranskan ulkopuolella olevissa maissa ei 18:nnen

ja 19:nnen vuosis. vaiheessa esiinny sosialistis-

ten aatteiden ajajia, jos kohta siellä täällä ilmes-

tyykin kirjailijoita, jotka asettuvat arvostele-

valle kannalle vallitsevaan oikeus- ja talousjär-

jestykseen nähden. Saksassa ovat tässä suhteessa

mainittavat oikeusoppinut Hugo ja filosofi

F i e h t e. Viimemainitun teoksessa ,,Der ge-

schlossene Handelsstaat", esittämää valtioihan-

netta on aiheettomasti sanottu sosialistiseksi,

sillä vaikka Fichte antaakin valtiovallan pienem-
piä yksityiskohtia myöten järjestellä talouselä-

män, on tuotanto hänen valtiossaan kuitenkin
yksilöllistä ja kulutukseen nähden on voimassa
täysi vapaus.

Useimmat ja samalla perusteellisimmat sosia-

listiset teoriat esiintyvät vasta 19: miellä vuosis.,

samaan aikaan, jolloin kapitalismi puhkesi täy-

teen kukoistukseensa osittain uusien teknillis-

ten keksintöjen, osittain sen johdosta, että ta-

loudellisen elämän alalla vallinneet rajoitukset

poistettiin. Uudenaikaisen sosialismin ilmesty-

minen onkin mitä likeisimmässä yhteydessä ka-

pitalismin kehityksen kanssa. Kun uusi talou-

dellinen vapaus, vapaa kilpailu, ei vienytkään
sellaisiin onnellisiin ja sopusointuisiin oloihin

kuin oli toivottu, vaan syöksi vähäväkiset, ensi

sijassa teollisuustyöväestön, entistä suurempaan
kurjuuteen, esiintyi joukko ajattelijoita, jotka

väittivät, että yhteiskunnallisten epäkohtien sy-

vimpänä syynä oli kapitalistinen yhteiskuntajär-

jestys semmoisenaan. He arvostelivat sitä anka-

rasti, samaten kuin Ranskan vallankumouksen
julistamaa muodollista vapautta ja yhdenvertai-

suutta, ja tahtoivat sen sijaan asettaa todelliseen

vapauteen ja yhdenvertaisuuteen vievän sosialis-

tisen järjestyksen.

Uudenaikaisessa sosialismissa on erotettavissa

kaksi eri suuntaa: ratsionaalinen 1. uto-
pinen s. ja historiallinen 1. realis-
tinen s. Edellinen perustuu kokonaan 18:nnen
vuosis. yhteiskuntafilosofiaan. Ratsionaalisen s :n

pohjana on se usko. että Jumala hyvyydessään on

tahtonut tehdä myöskin yhteiskuntajärjestyksen

hyväksi ja täydelliseksi. Mutta ihmiset ovat jär-

jettömyydessään keinotekoisilla laitoksillaan

(esim. yksityisomaisuudella) pilanneet tämän Ju-

malan säätämän ..luonnollisen järjestyksen" ja

niin on syntynyt, voimassa oleva viheliäinen ,,posi-

tiivinen järjestys". Niiden, jotka tarkoittavat

ihmiskunnan parasta, on siis saatettava voimaan
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..luonnollinen järjestys". Koska sen toteutta-

mista on tähän asti estänyt ihmisten tietämättö-

myys ja erehdykset, on totuus saatettava ilmi.

Kun on saatu selville ,,luonnollisen järjestyksen"

ikuiset lait, on onnen ja sopusoinnun tila itses-

tään toteutuva. Koska siis sosiaalinen kysymys
on tietämisen probleemi, on sen ratkaisemiseksi

tärkeintä, että totuus julistetaan kaikille ihmi-

sille, ei ainoastaan köyhille ja sorretuille, vaan
myöskin rikkaille ja mahtaville, ja ennen kaik-

kea juuri näille, sillä jos heidät saadaan vakuu-
tetuksi uuden opin totuudesta, on sen toteutu-

minen tapahtuva sitä pikemmin. Useat ratsionaa-

liset sosialistit olivat myöskin sitä mieltä, että

s:n mahdollisuus oli näytettävä toteen perusta-

malla pieniä sosialistisia yhteiskuntia. Ne ko-

keet, joita tässä suhteessa tehtiin, eivät kuiten-

kaan vieneet tarkoitetuille perille, sillä tällaiset

yhteiskunnat tavallisesti hävisivät hyvin pian.

Poliittisen toiminnan ja ennen kaikkea väki-

vallan käyttämisen yhteiskunnallista kysymystä
ratkaistaessa useimmat ratsionaalisen suunnan
edustajat hylkäsivät, mutta olipa heidän joukos-
sa n niitäkin, jotka pitivät sitä tarpeellisena

(Babeuf ja babouvist.it). Ratsionaalisia sosialis-

teja olivat useimmat ennen v:ta 1840 esiinty-

neet sosialistiset ajattelijat. Huomattavimmat
heistä ovat ransk. F. N. Babeuf. Ch. F o u-

r i e r. E. C a b e t, engl. Rob. w e n, W. T h o m p-

s o n, saks. W. W e i 1 1 i n g (ks. n.). — Ratsio-

naalisen s:n utopisella kannalla on yhä edelleen

nykyajan anarkismi ja osittain myös n. s. syn-
dikalismi (ks. t.). Ratsionaalis-utopisia aineksia
on hyvin paljon myöskin historiallisessa s:ssa.

Periaatteellisesti viimemainittu kuitenkin on toi-

sella kannalla. Sen pohjana on se historiallinen

katsantokanta, joka pääsi valtaan 19:nnellä
vuosis. ja joka on 18:nnen vuosis. ratsionaa-
lisen käsityksen jyrkkä vastakohta. Tämän
historiallisen käsityksen mukaan yhteiskunta-
järjestys ei ole järjen mielivaltainen luoma,
vaan yhteiskunnassa vallitsevien valtasuhteiden
ilmaus. Ei ole olemassa mitään ,,luonnollista jär-

jestystä" voimassa olevan rinnalla. Viimemai-
nittu on ylitä luonnollinen ja järjellinen kuin
mikä muu hyvänsä. Se ei ole paras ajatelta-

vissa oleva, mutta se on tiettynä ajankohtana
ainoa mahdollinen. Omistaen tämän käsityksen
historiallisen s:n edustajat väittivät, ettei sosia-

listista järjestystä voitu mielivaltaisesti loih-

tia esiin. Heidän mielestänsä se oli toteutetta-

vissa vain määrättyjen historiallisten edellytysten
vallitessa, mutta he väittivät myöskin, että nämä
edellytykset olivat olemassa juuri nykyisessä kapi-
talistisessa yhteiskunnassa. He koettivat siis joh-

taa s:n nykyisistä oloista ja väittivät mikä enem-
män mikä vähemmän selvästi, että nykyisen kapi-
talistisen yhteiskunnan täytyy välttämättömästi
kehittyä sosialistiseksi. Ranskassa edustavat his-

toriallista s:ia H. S a i n t-S i m o n ja hänen
oppilaansa (ks. S a i n t-S i m o n ja Saint-
simonismi), C. Pecqueur, Buchez,
L. Blanc (ks. n.). Proudhon (ks. t.) oli pi-

kemmin anarkisti kuin sosialisti. Buchez ja Blanc
koettivat käytännössä kehittää jo aikaisemmassa
s:ssa esiintynyttä assosiatsioniaatetta. He piti-

vät nykyisen talousjärjestyksen pahimpana epä-
kohtana vapaan kilpailun synnyttämää sekä työ-
väelle että liikkeenharjoittajille turmiollista

anarkiaa ja luulivat sen olevan poistettavissa
työväen tuotanto-osuuskunnilla, jotka Buchez
halusi perustaa työväen oman avun, Blanc val-

tion avun nojaan. Blancin mukaan valtio oli

saava tätä avustusta varten tarvittavat varat
ottamalla omaan haltuunsa sellaiset tärkeät liike-

alat kuin vuorikaivokset, rautatiet, pankki- ja
vakuutuslaitokset. Saman ammattialan eri tuo-

tantolaitosten välisen kilpailun estämiseksi nämä
oli alistettava yhteisen johdon alaisiksi. Kun
aikaisemmista sosialisteista huomattavimmat -

—

Saint -Simon, Fourier, Owen — eivät halunneet
uudistaa ainoastaan talousjärjestystä, vaan myös-
kin saada aikaan yleisen koko ihmiskunnan sivis-

tyksellisen uudestasyntymisen, kiinnittivät Buchez
ja Blanc huomionsa yksinomaan talousjärjestyk-

seen ja rajoittivat tehtävänsä sen uusimiseen.
Samalla kuin he arvostelivat nykyistä järjestystä,

he koettivat siitä löytää ne tekijät, joita hyväk-
seen käyttämällä nykyinen talousjärjestys voitiin

johtaa uusille urille. Varsinkin Blancin oppi vie

siten siltana vanhemmasta s:sta siihen historial-

liseen ja realistiseen s:iin. jota edustavat saks.

K. J. Rodbertus, K. Marx, Fr. Engels,
F. L ässälle (ks. n.) ja jota usein nimitetään
„tieteelli.seksi s:ksi". Marxilaisuus, jossa yhty-
vät tieteelliseksi järjestelmäksi aikaisemman s:n
elinkykyiset ajatukset, edustaa s:n korkeinta
saavutusta sekä teoreettisessa että käytän-
nöllisessä suhteessa. Kun aikaisempi s. sai kan-
natusta ainoastaan pienessä piirissä ja — muu-
tamia poikkeuksia lukuunottamatta — py-
syi vieraana työväen pyrinnöille, on Marxin
oppi temmannut mukaansa melkein koko
nykyaikaisen työväenliikkeen. Marx on anta-
nut työväenliikkeelle sen sosialistisen päämää-
rän ja osoittanut tähän päämäärään vieväksi
keinoksi luokkataistelun, mikä yleensä oli van-
hemmalle s:lle vieras tai ainakin vastenmielinen
ajatus. Marxilaisuuden kautta työväenliike on
itsenäistynyt ja muuttunut yhä enemmän kansain-
väliseksi, mutta samalla myöskin yhä enemmän
tosioloja huomioon ottavaksi, minkä johdosta
Marxinkin teoriassa ilmenevä kumouksen (revo-

lutsionin) ajatus on saanut yhä enemmän väis-

tyä marxilaisuuden varsinaisena pohjana olevan
kehityksen (evolutsionin) ajatuksen tieltä. Usei-
den maiden sosiaalidemokratiassa tätä nykyä
esi i ntyvä revisionismi 1. reformismi
koettaa sekä teoriassa että käytännössä kehittää
juuri tätä marxilaisuuden evolutsionistista

puolta. Kumouksen ajatusta taas ajaa nykyajan
sosialistisessa liikkeessä nimenomaan s y n d i k a-

1 i s m i. vrt. Marxilaisuus, Sosiaali-
demokratia, Syndikalismi.

Muista sosialistisista teorioista erillään on mai-
nittava maa- 1. agraari-s., joka tahtoo pysyt-

tää pääoman vksityisomaisuutena, mutta vaatii

maan yhteisomistusta (maan kansallist uttamista,
niaan kunnallistuttamista). Tämän suuntaisten
oppien aikaisimpia esittäjiä olivat engl. Thom a a

Sjirnee (1750-1814) ja Charles Hall (1745-

1825). Teoksessaan ,.The effects of civilisation

on the people in european states" (1805) viime-
mainittu väittää, että nykyisen järjestyksen val-

litessa suuri osa työläisen työn tuottoa menee
maakoron muodossa maanomistajalle ja ehdottaa
tämän epäkohdan poistamiseksi, että valtio ottaisi

omakseen maan ja jakaisi sen perheille palstoina,
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joita ei saisi myydä ja jotka perheen kuollessa

sukupuuttoon joutuisivat takaisin valtiolle. Tun-
netummaksi teki agraarisosialistisen aatteen

belg. Colins (1783-1859), joka pääteoksessaan

,,Qu'est ce que la science sociale" (1851-54) puolsi

samantapaista maan yhteisomistuksen ja yksityis-

talouden vhdistämistä. vrt. Maareformi-
liike. [Bernstein, Kautsky y. m. „Die Ge-

schichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen";

Adler, ,,Geschichte des Sozialismus und Kommu-
nismus von Plato bis zur Gegenwart" ; Tugan-
Barano\vsky, ,,Der moderne Sozialismus in sei-

ner geschichtlichen Entwicklung" ; Muckle, „Die
Geschichte der sozialistischen Ideen im 19. Jahr-

hundert"; Sombart, .,Sosialismi ja sosialistinen

liike"; Stein, ,,Der Sozialismus und Kommunis-
mus des heutigen Frankreichs" (1843) ;

Engels,

,,Die Ent\vickelung des Sozialismus von der

Utopie zur Wissenschaft" ; Pöhlmann, , .Geschichte

des antiken Kommunismus und Sozialismus"

;

Lichtenberger, ,,Le socialisme au XVIII :e siecle",

sama, ,,Le socialisme et la rövolution frangaise"

;

Fourniere, ,,Les thöories socialistes du XIX :e

siecle"; Bourguin, „Les systömes socialistes et

1'evolution eeonomique"; Quack, ,,De socialisten.

Personen en stelsels". vrt. Sosiaalidemo-
k r a t i a.] J. F.

Sosialisti, sosialismin (ks. t.) kannattaja.

Sosialistilaki (ks. Sosialismi), Bismarckin
aloitteesta Saksan valtiopäivillä säädetty ja 21

p. lokak. 1878 julkaistu, sosialistista liikettä vas-

taan tähdätty poikkeuslaki. Sen mukaan hallitus

ja poliisi saivat kaikkialla, missä heidän mieles-

tänsä sosialistiset tai kommunistiset, voimassa-
olevan yhteiskuntajärjestyksen kukistamista tar-

koittavat pyrkimykset ilmenivät yleistä rauhaa,

varsinkin kansanluokkain keskinäistä sopua häi-

ritsevällä tavalla, ryhtyä niitä tukahuttamaan.
Seurauksena oli, että joukko sosialistisia lehtiä ja

kirjasia kiellettiin, monta yhdistystä hajoitettiin,

monta henkilöä karkoitettiin asuinpaikastaan.
Lain voimassaoloaika meni umpeen 1890, jolloin

sitä ei uudistettu, vrt. Sosiaalidemokra-
t i a.

Sosieteetti (ransk. societe, < lat. soci'etas),

seura, seurapiiri. — Sosieteettihuone,
seurahuone.

Sosietääri (ransk. socieiaire), seuran jäsen; yh-

tiön osakas; ne Pariisissa olevan Thöätre fran-

cais'in näyttelijät, jotka ovat teatterissa talou-

dellisesti osallisina.

Sosiniolaiset ks. Sociniolaiset.
Sosiologi, sosiologian (ks. t.) tutkija.

Sosiologia (lat. socius - osallinen, liittolainen,

toveri, ja kreik. logos - oppi), yhteiskuntatiede,

tutkii yhteiskunnallista elämää ja koettaa selvit-

tää siinä vallitsevia syy-yhteyksiä 1. lakeja.

S. on vasta 19: unella vuosis. muodostunut erityi-

seksi tieteeksi. Tosin olivat jo paljoa varhemmin
useat ajattelijat ja historioitsijat yrittäneet osoit-

taa muutamia yhteiskunnan kehityksessä ilme-

neviä lainmukaisia syysuhteita (vrt. esim. M o n-

tesquieu). Mutta koska tällä alalla hyvin
monimutkaiset syyt ja vaikutukset kietoutuvat
toisiinsa, niin on ollut kovin vaikeaa päästä luo-

tettaviin tuloksiin, löytää varmoja tämänlaatui-
sia lakeja. Comte (ks. t.) yritti pontevasti laskea
perustuksen tieteelliselle s :lle ja on keksinyt
sille nimenkin, joten voinee katsoa s:n itsenäi-

senä tieteenä alkavan hänestä. Sen jälkeen sosio-

loginen tutkimus on voimakkaasti edistynyt.

Kuitenkin voipi vielä nykyään asettaa kysy-
myksenalaiseksi, onko s. vieläkään osannut todeta

varsinaisia yhteiskuntaelämän lakeja, s. o. sään-
nönmukaisuuksia, jotka ovat poikkeuksetta päte-

vät kaikkialla ja kaikkina aikoina. Vielä nyky-
aikana s:n on pakko tutkimuksissaan usein tyy-
tyä kuvailemaan deskriptiivisesti ja historialli-

sesti yhteiskunnallisia oloja ja kehitystä määrä-
tyllä ahtaalla alalla, voimatta yrittääkkään suora-

naisesti etsiä yleisiä syylakeja. Mutta loppumää-
räkseen se katsoo yleispätevien totuuksien löytä-

misen, — siinä on erotus sosiologisen ja histo-

riallisen yhteiskunnallisten ilmiöiden käsittelyn
välillä. — Muutamat yhteiskuntaelämän erikois-

alat olivat joutuneet seikkaperäisen ja tieteelli-

sen tutkimuksen esineeksi jo ennenkuin yleinen
s. oli olemassa; siten oli jo sitä ennen muodos-
tunut esim. kansantaloustiede, jossain määrin
myöskin sosiologisesti selittävä sivistyshistoria,

oikeus- ja valtiotiede y. m., — puhumattakaan
kielitieteestä, joka sekin tutkii yhtä inhimillisen

yhteiselämän erikoista tuotetta. Muutamia
näistä tieteenhaaroista voitaisiin katsoa s: n
osiksi. Enimmäkseen niitä kuitenkin käsitetään
itsenäisiksi tieteiksi, jolloin kyllä on vaikeata
määrätä raja niiden ja s:n välillä. Muutamat
tutkijat (esim. Simmel) määrittelevät, että s.

on tiede yhteiskunnallisista yhtymämuodoista
sinänsä eli selvitys sosiaalisten yhtymien ,,muo-
dollisesta" olemuksesta ja vaikutuksesta; mutta
sen tehtävänä heidän mielestään ei ole asialli-

sesti tutkia inhimillisen yhteiselämän äärettömän
moninaista sisällystä 1. niitä ihmisten erilaisia

harrastuksia, joita he yhteiskunnallisessa elämäs-

sään toteuttavat. Toiset sosiologit ovat sitä mieltä,

että s:n pitää asiallisestikin selvittää yhteiskun-
nallisten tapahtumien yleisiä omituisuuksia. Joka
tapauksessa s. on yhteistiede, joka nojautuu kaik-

kiin niihin erityistieteisiin, mitkä tutkivat kukin
erikoista yhteiskuntaelämän alaa, — niinkuin

esim. taloustiede, tapojen historia ja valtiollinen

historia, oikeushistoria ja siveellisten aatteiden

historia, uskontotiede, kielitiede y. m., — sekä

koettaa yhdistämällä niiden tuloksia löytää sosiaa-

listen ilmiöiden yleisiä syysuhteita (vrt. H i s-

torianfilosofia, Kansatiede, K a n-

sansielutiede). — Suomessa on viime vuosi-

kymmeninä muodostunut oppikunta s :n tutki joita.

E. Westermarck antautui ensimäisenä Englan-

nissa perusteellisesti tutkimaan tätä uutta tie-

dettä ja herätti suurta huomiota sitä käsittele-

villä teoksillaan sekä on sittemmin harjoittanut

sosiologisia erikoistutkimuksia Marokossa. Sen
jälkeen ovat Y. Hirn, G. Landtman, R. Karsten.

R. Holsti y. m. samoin tutkineet s: aa Englan-

nissa ja muutamat heistä ovat tehneet tutkimus-

matkoja etäisiin maihin. [Spencer, ,,Principles

of sociology" (3 os., 1876-96), sama, ,,Study of

sociology" (1873; ruots. „Inledning tili samhälls-

läran") ; Giddings, ,,Principles of sociology"

(1896); Ward, „Pure sociology" (1903); Schäffle,

,.Bau und Leben des sozialen Körpers" (2:nen

pain., 2 os., 1896) ; Barth, ,,Die Philosophie der

geschichte als Sociologie" (1897); Simmel, ,,Sozio-

logie" (1908); Tarde, ,.La logique sociale" (1895) ;

sama. ,,Les lois sociales" (1898); Steffen, ,,Socio-

logi" (4 os., 1910-11).] A. Gr.



1659 Sosiologinen—Sota 1660

Sosiologinen, sosiologiaan (ks. t.) kuuluva.

Sosncwice 1-i'tseJ. kaupunki Lounais-Puo-
lassa, Piotrköwin kuvernementissa, aivan Sak-

san rajalla, radan varrella, tulliasema; 98,748 as.

(1910; 1905, kauppalana, n. 20,000 as.). — Kas-
vanut 1880 tienoilta kukoistavaksi teollisuuskau-

pungiksi ; villakehräämöitä, rautatehtaita, sinkki-

sulattimoita, konepajoja y. m., läheisyydessä

kivihiilikaivoksia. S:n tulliaseman kautta 1912
vietiin tavaraa 77, i milj. mk:n, tuotiin 105,a

milj. mk:n arvosta. E. E. K.
Sosojodoli, dijodparafenolisulfohappo, värittö-

miä veteen liukenevia kiteitä; käytetään antisep-

tisenä lääkkeenä samoinkuin sen natriumsuolaa-
kin varsinkin nenäkatarreihin. 8. S.

Sosonit (engl. shoshonies), intiaanikansa Poh-
jois-Ameriikassa, hajallansa Yhdysvaltain länsi-

(Idaho. Wyoming, Nevada, Utah, Colorado, Ari-
zona, New Mexico) ja Meksikon pohjoisosissa,

alkuaan lähtöisin Kalliovuorten itäpuolisilta rin-

teiltä ja tasangoilta. Lukumäärältään Yhdysval-
loissa 24,000 (1909). Osaksi vielä pakanoita.
Elävät etupäässä karjanhoidosta. Useat ovat ol-

leet sangen sotaisia (comanehit, varsinaiset s.),

mutta nyt rauhoittuneet. S:n pääheimot: var-
sinaiset s. (Idahossa, Wyomingissa ja Neva-
dassa, 2,035 1909), comanehit (Oklahomassa,
1,408), mökit (Arizonassa, 2,000), paiutet
(Nevadassa, Utahissa, Arizonassa, 6,500-7,000),

pimat (Arizonassa, Meksikossa, 3,936), utet
(Coloradossa. Meksikossa, 2,090). E. E. K.
Sostenuto [-u'-], maa. (it., = pidättäen, kannat-

taen), tarkoittaa laulu- t. soittoesitystä, jossa

ääni saatetaan mahdollisimman tasaisesti laula-

vaksi ja kantavaksi. /. K.
Sosva. 1. Joki Luoteis-Siperiassa, Toboljskin

kuvernementissa, Obin lisäjoki vas. Alkaa Ura-
lin itärinteeltä, virtaa koilliseen, pohjoiseen,

kaakkoon, lopulta yhdensuuntaisena Obin kanssa
(jonne S:sta erkanee Poriposl, Pyrsyl, Kotseb,
Vajsovu nimiset haarat) koilliseen, laskee 22 km
Berezovin alapuolella Obiin; n. 690 km. Yläjuok-
sultaan vuolas, keski- ja alajuoksulla tasainen,

laivalla kuljettava Sygva nimisen lisäjoen suusta
alkaen (350 km). Rannat metsäiset. Suurimmat
lisäjoet: Malaja S. oik., Voija, Sygva vas. — S:n
varsilla asuu voguleja ja Berezovista alaspäin
ostjaakkeja. — 2. Edellämain. joen lisäjoki (Ma-
laja S.), oik., alkaa Obin ja Uralin välisiltä suoseu-

duilta, virtaa pohjoista pääsuuntaa, n. 220 km
pitkä. — 3. Joki (Petsorskaja S.) Pohjois-Venä-
jällii. Vienanlääuissä, Petsoran lisäjoki oik.. al-

kaa ,,Isonmaan tundralta", virtaa läntistä pää-
suuntaa, laskee Petsoraan n. 9 km Durkinan
kyliin alapuolella; 160 km. Juoksu tasainen:
"-aksi aluksilla kuljettava. Rannat metsäiset.

Vakinaista asutusta ei ole. Samojedeja ja syr-

jäänejä käy metsästelemässä ja kalastelemassa.
— 4. Toboliin laskevan Tavdan eteläisempi lähde-

joki, osaksi Euroopan, osaksi Aasian puolella,

ks. T a v d a. /;. /•;. K.
Sota. 1. Kahden tai useamman valtion asevoi-

min keskenään käymä taistelu. Aseellisen voiman
käyttäminen toista valtiota vastaan ei ehdotto-

masti merkitsee s:aa, vaan saattaa tulla ky-
symykseen myöskin esim. rauhanaikaisen saarron
(ks. t.) ja repressaalien (ks. t.) muodossa. Jos-
kus tapahtuu, että kaksi valtiota, joiden kesken
s. -lila on olemassa, eivät tuntuvasti taikkapa

eivät ollenkaan joudu keskenään aseelliseen kos-

ketukseen, mutta ainakin mahdollisuus kaikin-
puoliseen väkivallan ja voimakeinojen käyttämi-
seen on s:lle ominainen. — Yaltioidenvälisenä
taisteluna s. on yhtä vanha kuin kansojen val-

tiollinen elinmuoto. Nykyinenkään kansainväli-

nen oikeus ei kiellä s:aa, vaan tunnustaa sen lu-

valliseksi. Toiselta puolen s. olemukseltaan on
oikeuden vastakohta; kansainvälisen oikeusjär-

jestyksen lujittuessa s:n valta-aseman täytyy hei-

ketä. Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi toi-

mivat kansainvälisen organisatsionin harrastajat
yleensä ja erityisesti myöskin n. s. rauhan-
aatteen (ks. t.) ajajat. — Kaikkein useimmissa
tapauksissa ei kansainvälisen oikeuden kannalta
voida tehdä erotusta ,,oikean" ja ,.väärän" s :n vä-

lillä, koskapa tuon oikeuden nojalla s:n edelly-

tykset eivät yleensä ole oikeudellisesti merkityk-
sellisiä; toisin asia saattaa olla siveellisen arvos-

telun kannalta. Erotus puolustus- ja h y ö k-

käys-s:n välillä ei aina ole selvä, vaikka sillä

saattaa olla käytännöllistä merkitystä sekä kan-
sainvälisen oikeuden kannalta (esim. s.-liittosuh-

teissa) että valtionsisäisestikin. Maa-s. ja meri-s.

eivät ole s:n, vaan s:n-käynnin lajeja.

Itsenäisesti sotakelpoisia ovat ylimalkaan vain
täysivaltaiset 1. suvereeniset valtiot; valtioyhdis-

tyksessä oleville valtioille s. on yhteinen. S:aa
koskevat kansainväliset oikeussäännöt eli n. s.

s:n lait jakautuvat kahteen pääryhmään: varsi-

naisiin s:n lakeihin ja neutraliteetin (ks. t.) la-

keihin, jotka koskevat sotaakäyvien valtioiden ja

sen ulkopuolella olevien valtioiden välisiä suh-

teita. S;n lait ovat osaksi vielä tavanomaista
(kirjoittamatonta) oikeutta, mutta melkoiseksi
osaksi ne on kodifioitu, varsinkin 1907 pidetyssä
toisessa rauhankonferenssissa hyväksytyillä sopi-

muksilla, jotka ovat saaneet useimpien (ei tosin

kaikkien) sivistysvaltioiden vahvistuksen ja siis

suuresti lähenevät todellista yleismaailmallista oi-

keutta. — Vihollisuuksiin, s. o. s:aan ei ole ryh-

dyttävä ilman edelläkäypää tiedonantoa, jolla voi

olla joko sodanjulistuksen tai uhkavaatimuksen
1. ultimatumin muoto, jolloin tihkavaatimus si-

sältää ehdollisen sodanjulistuksen.

Sotivien valtioiden maa- ja vesialue on s. -n ä y t-

tämönä (myöskin aava meri voi siksi joutua)

ja valtiot itse ovat s.-t i 1 a s s a. S:n puhkeami-
sen vaikutukset ilmenevät etupäässä seuraavissa

seikoissa: a) Diplomaattiset välit katkeavat, dip-

lomaattiset asiamiehet kutsutaan molemmin puo-

lin pois (ilman sitäkin voi viholliseksi muuttu-
neen valtion hallitus antaa lähettiläälle hänen pas-

sinsa). Mikään oikeudellinen välttämättömyys tämä
ei ole ja poikkeuksia siitä on joskus sattunut. Kon-
suleilta otetaan tav. exequatur (ks. Konsuli)
pois. Vihollismaahan jäävien alamaistensa etujen

valvomisen valtio tavallisesti uskoo jonkun neut-

raalisen vallan lähettiläälle. — b) Toistensa vastus-

tajiksi joutuneiden valtioiden aikaisemmin teke-

mistä sopimuksista useimmat joko raukeavat tai

ainakin menettävät pätevyytensä s:n ajaksi. —
c) SotaakäyvS valtio voipi eräänlaisina sotavan-

keina pidättää sellaiset sen alueella olevat vihol-

lisvaltion alamaiset, jotka kotimaansa sotavoi-

missa taistelevina voisivat sitä vahingoittaa, eri-

tyisesti siis määrättyjen ikärajain välillä olevat

miehet. — d) Yleisten periaatteiden mukaisesti
s. ei muuten ehdottomasti vaikuta katkaisevasti
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tai keskeyttävästi eri vihollisvaltioiden alamais-

ten välisiin kauppa- y. m. suhteisiin. Mikään kan-

sainvälinen oikeusperiaate ei tietenkään vaadi

näitä suhteita lopetettaviksi — periaatteellisesti-

han vastakkainen kanta paremmin soveltuisi s:n

valtioidenväliseen luonteeseen — , mutta todelli-

suudessa on mahdotonta ajatella aivan esteettö-

män ja säännöllisen liikeyhteyden voivan jatkua

vihollisvaltioitten alamaisten kesken.

Maasodassa eivät s:n lait sovellu ainoastaan

varsinaiseen armeiaan, vaan myöskin n. s. milii-

siin (milices) sekä vapaajoukkoihin (corps de vo-

lontaires) ehdolla, että niillä on vastuunalainen

johtaja, että niillä on selvä ja etäältä erotettava

merkki, että ne avoimesti kantavat aseita sekä

itse noudattavat s:n lakeja. N. s. joukkonousun
(levee en masse) luvallisuudesta ja edellytyksistä

on tavanomaisen oikeuden mukaan ollut (ja on
vieläkin) paljon erimielisyyksiä. Vv. 1899 ja 1907

tehdyt sopimukset antavat tässä kohdin seuraavat

ohjeet. Sellaisen alueen asukkaat, joita viholli-

nen ei ole vallannut, saavuttavat sodankävijäin
ominaisuuden, kun he maahan tunkevain sotavoi-

main torjumiseksi tarttuvat aseisiin, vaikkeivät

ole ennättäneet vapaajoukkojen tavoin järjestyä;

riittävää on siis, että he julkisesti kantavat
aseita (lisätty 1907) ja noudattavat s:n lakeja;

elleivät he näitä ehtoja täytä, niin he eivät voi

vaatia s:n oikeuden mukaista kohtelua, vaan hei-

hin sovellutetaan n. s. kenttäoikeutta.

Jos laillinen sodankävijä joutuu vihollisen val-

taan, on häntä kohdeltava s.-v a n k i n a. Jos s.-

puoli surmaa tai rääkkää hänen valtaansa joutu-

neita vastustajia, on sellainen teko kaikkein tör-

keimpiä oikeudenloukkauksia, mitä s:ssa saattaa

tapahtua. Joka joutuu s. -vangiksi, ei ole vangit-

sijan tai asianomaisen sotajoukon, vaan vihollis-

valtion hallituksen vallassa, ja tämä on velvolli-

nen kohtelemaan häntä inhimillisesti. Paitsi tais-

telijoita (combattants) ja muita aktiivisessa sota-

tilassa olevia henkilöitä (sodankävijöitä) ovat
sotavankeina kohdeltavat myöskin armeian luvan
saaneet saattuehenkilöt, jos he joutuvat viholli-

sen käsiin ja tämä katsoo heidän pidättämisensä
tarkoituksenmukaiseksi. Heidät voidaan ,,inter-

neerata" linnoitukseen, kenttäleiriin, kaupunkiin
tai muuhun paikkaan, mistä eivät saa poistua,

mutta ainoastaan ehdottomien turvallisuussyiden
vaatiessa heitä saa pitää teljettyinä, niin kauan
kuin nuo syyt sitä vaativat. Kohtuulliseen työ-

hön, jolla ei ole yhteyttä sotatointen kanssa, ta-

vallisia sotamiehiä — ei upseereja — on lupa
käyttää; työstä suoritetaan korvausta taksojen
taikka, milloin työtä ei tehdä suorastaan valtion

hyväksi, asianomaisen työnantajan ja sotilas-

viranomaisen sopimuksen perustuksella. — S.-

vanki voidaan laskea vapaaksi kunniasanalla an-
nettua sitoumusta vastaan, että hän ei enää ota
sotatoimiin osaa. — Sairaiden ja haavoittuneiden
sotilaiden hoidosta on säännöksiä n. s. Geneven so-

pimuksessa (ks. Geneven konventsioni),
joka 1907 on ulotettu käsittämään myöskin meri-
sodan. ,,Sodankävijöillä ei ole rajatonta valtaa
niiden keinojen valinnassa, joilla vastustajaa va-

hingoitetaan", lausutaan maasotaa koskevassa
yleissopimuksessa. Erityisesti ovat seuraavat vi-

hollisuusmuodot kielletyt : a) myrkyn ja myrky-
tettyjen aseiden käyttäminen; b) vihollisvaltion

tai vihollisarmeian jäsenten salaa surmaaminen

tai haavoittaminen ; c) aseensa heittävän tai

aseettoman, armoille antautuvan vastustajan sur-

maaminen t. haavoittaminen; d) julistus, ettei mi-
tään armoa (,,pardon"ia) anneta; e) sellaisten

aseiden, ampumakappaleiden tai aineiden käyttä-
minen, jotka ovat omansa aikaansaamaan tarpeet-

tomia kärsimyksiä; f) neuvottelija- 1. parlamen-
täärilipun, vastustajavaltion (taikka neutraalisen
valtion) lipun tai sotilaallisten merkkien väärin-
käyttö

; samoin Geneven sopimuksen mukaisten
merkkien väärinkäyttäminen

; g) vihollisomaisuu-

den hävittäminen tai anastaminen, elleivät sodan
vaatimukset tee sitä ehdottomasti välttämättö-
mäksi ; h) vastapuolen alamaisten oikeuksien
taikka säätäväin lakkauttaminen tai väliaikai-

sesti voimattomaksi julistaminen taikka niiden
uloshakukelpoisuuden poistaminen, samoin maini-
tunlaisten henkilöiden pakottaminen ottamaan
osaa heidän omaa isänmaatansa vastaan kohdis-
tettuihin s. -toimiin. — Erikoissopimuksissa on
vielä kielletty käyttämästä räjähtäviä tai pala-

valla aineella täytettyjä ampumakappaleita, jotka
painavat alle 400 g, samoin sellaisia ampuma-
kappaleita, joiden ainoana tarkoituksena on le-

vittää tukehduttavia tai myrkyllisiä kaasuja, sekä
sellaisia kuulia, jotka ihmisruumiissa helposti le-

viävät tai litistyvät, kuten kovalla päällyksellä

ympäröidyt kuulat, joissa sydän ei ole kokonaan
peitettynä taikka päällys on uurteinen. — Sota-

juonet ovat sallitut.

Puolustusta vailla olevia 1. suojattomia kau-
punkeja, kyliä ja rakennuksia ei ole lupa tehdä
hyökkäyksen tai pommituksen esineeksi. Milloin

piiritys tai pommitus tapahtuu, on vihollisen

ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin varokeinoihin,

jotta jumalanpalvelukseen sekä taiteellisiin, tie-

teellisiin ja hyväntekeväisyystarkoituksiin käy-

tetyt rakennukset, historialliset muistomerkit
sekä sairaalat säilyisivät, edellyttäen, että noita

rakennuksia y. m. ei samalla käytetä sotilaalli-

seen tarkoitukseen. Piirityksen alaisten tulee

merkitä nämä paikat selvästi havaittavalla

tavalla ja antaa siitä piirittäjälle tieto. — Vakoi-
lijoita kohdellaan kenttäoikeuden mukaan; neu-

vottelijat 1. parlamentäärit ovat loukkaamatto-
mia, jos eivät itse käytä asemaansa väärin.

Sotainen valtaus 1. okkupatsioni, occupatio

bellica (joka on tarkoin erotettava okkupatsio-

niksi nimitetystä kansainvälisoikeudellisesta

saantoperusteesta), on sotaakäyvän valtion väli-

aikainen, s.-oikeudellisten normien määräämä
vallankäyttö sellaisella vastustajavaltion alueella,

jonka se on laskenut tosiasiallisen herruutensa

alaiseksi. — Paitsi sitä, että valtaaja on vel-

vollinen ryhtymään yleisen järjestyksen ja sään-

nöllisen elämänkulun palauttamista tarkoittaviin

toimenpiteisiin sekä tässä, mikäli mahdollista,

noudattamaan maassa voimassaolevaa oikeusjär-

jestystä, on hänen toimivaltansa useilla kiel-

loilla rajoitettu. Hän ei saa pakottaa asuk-

kaita antamaan tietoja vastustajan (siis heidän

oman kotivaltionsa) armeiasta ja puolustuskei-

noista eikä vaatia heiltä uskollisuudenvalaa.

Väestö on, jos se tahtoo oikeusturvaa nauttia,

velvollinen osoittamaan valtaajalle kuuliaisuutta

(tunnustamaan toimivaltaisiksi ne viranomaiset,

jotka hän on asettanut, pysymään rauhallisena,

noudattamaan säädettyjä poikkeuslakeja j. n. e.)

mutta varsinaiseen uskollisuuteen se on vain
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kotivaltioonsa nähden velvoitettu. — Perheen kun-

nia ja oikeudet, kansalaisten elämä ja yksityis-

omaisuus ovat loukkaamattomat; uskonnolliset

käsitykset ja jumalanpalvelusmenot ovat kun-

niassa pidettävät. Yksityisomaisuutta ei ole lupa

julistaa menetetyksi. Koska kuitenkin valtaus-

tapaukseenkin täytyy sovelluttaa ennenmainittu
poikkeus sotaisen välttämättömyyden varalta,

saattaa tämä tärkeä periaate menettää suuren

osan merkitystänsä. Kaikissa tapauksissa ryöstö

on nimenomaan kielletty, mikä ei merkitse sitä,

ettei sotasaaliin otto olisi sallittu niissä tapauk-

sissa, joista etempänä tulee puhuttavaksi.

Valtaajalla on laillinen oikeus kantaa val-

tiolle suoritettavia veroja, tulleja ja maksuja,

ja luinen tulee tällöin, mikäli mahdollista, nou-

dattaa maksunpanoa ja jaoitusta koskevia mää-
räyksiä. Vastasuorituksena hänen tulee suorittaa

hallinnosta johtuvat kustannukset. Pakkovero-
jakin on lupa kantaa, mutta ainoastaan valtaus-

armeian omien sekä alueen hallinnon tarpeiden

tyydyttämiseksi. Armeian omia tarpeita varten

voidaan väestöltä vaatia luontaissuorituksia

(crittäiakin elintarpeita) ; niiden tulee olla

oikeassa suhteessa maan tulolähteisiin, ja ne

ovat, mikäli mahdollista, käteisesti maksettavat.

Henkilökohtaiset palvelukset, joita alueen asuk-

kailta vaaditaan, eivät saa olla senlaatuisia,

että heitä pakotettaisiin ottamaan osaa sota-

toimiin omaa isänmaatansa vastaan. — Vaikka
yksityisten omaisuus yleensä on suojattua, voi

valtaaja kuitenkin ottaa huostaansa ja käytettä-

väkseen kaikki yksityisillekin kuuluvat sota-

tarpeet y. m. s., laitokset, joilla tietoja levite-

tään, sekä kuljetusvälineet. Vaikkakin valtaaja

tahtoisi pysyä laillisissa rajoissa, saattaa tällöin

syntyä vaikeita oikeuskysymyksiä; vielä helpom-

min esiintyy tällaisia, milloin on kysymyksessä
vastustajavaltiolle kuuluva omaisuus. „Valtaus-

armeia saattaa", lausutaan sopimuksessa, ,,omak-
seen ottaa ainoastaan valtion puhtaat rahat, arvo-

paperit sekä sille kuuluvat uloshakukelpoiset saa-

tavat, samoin asevarastot, kuljetusneuvot varasto-

huoneet ja elintarvevarastot ynnä yleensä kaiken
sellaisen valtion omaisuuden, joka voi hyödyttää
sodankäyntiä". Valtiolle kuuluvaan kiinteään

omaisuuteen valtaaja saa vain käyttöoikeuden.

Vallatun alueen väestön tulee pysyä rauhalli-

sena; joukkonousu on kielletty ja aiheuttaa

kenttäoikeuden sovelluttamista. Koska yksityiset

\oi\at tehdä itsensä syypäiksi vihollisuuksiin, on
tärkeätä tietää, mitä yleisiä seuraamuksia siitä

saattaa koitua. Tästä sanotaan sopimuksessa,

ettei mitään kollektiivista 1. yhteisrangaistusta,

rahallista tai muunlaista, saa koko väestölle mää-

rätä yksityisten henkilöiden tekojen perusteella,

joista muiden ei voida katsoa olevan yhtäläi-

sesti vastuussa.

Merisotaoikeutta ei ole kodifioitu yhtä laajasti

kuin maasodan lakeja; se on siis vielä suureksi

osaksi tavanomaista oikeutta. — ,,Laillisia sota-

laivoja" ovat. paitsi valtion sotalaivastoon kuu-
luvia laivoja, myöskin sotalaivoiksi muutetut
kauppalaivat, edellyttäen että laiva on asianomai
sen valtion valvonnan ja vastuun alaisena, pääl-

likkö valtion palveluksessa ja miehistö sotilaal-

lisen kurinpidon alaisena. — Taistelukeinot ja

niitä koskevat oikeudelliset rajoitukset ovat
merisodassa osittain samat kuin maasodassa,

osittain erikoisluontoisia. — Puolustusta vailla

olevia satamia, kaupunkeja j. n. e. ei ole lupa
sotalaivoista pommittaa. Pommituskiellosta teh-

dään poikkeus paikalla-oleviin sotilaallisiin lai-

toksiin, ase- y. m. sotatarvevarastoihin sekä teh-

taisiin ja laitteisiin nähden, samoin satamassa
oleviin sotalaivoihin nähden. Näitä kaikkia
vihollislaivaston komentaja, vaadittuaan niitä

ensin määräajassa hänen valtaansa jätettäviksi,

saa ryhtyä pommittamaan, edellyttäen, ettei

mitään muuta keinoa ole käytettävissä ja että

paikallisviranomaiset eivät itse ole niitä tuon
määräajan kuluessa hävittäneet.

Tehokkaimpia vihollisuuskeinoja meri-s:ssaovat

saarto (ks. t.) sekä vedenalaisten miinain käyt-

täminen. Miinoja sotaakäyvä valtio saa laskea

omaan sekä vastustajavaltion rannikkomereen,
vieläpä, vallalla olevan käsityksen mukaan, avo-

mereen. Kiinnittämättömien, itsestään laukea-

vani kosketusmiinain laskeminen on luvallista

ainoastaan milloin ne rakenteeltaan ovat sellai-

sia, että ne muuttuvat vaarattomiksi viimeistään

tunnin kuluttua sen jälkeen kuin laskija on
menettänyt mahdollisuuden niitä valvoa. Kiinni-

tettyjä mainitunlaisia miinoja on taasen lupa
laskea vain siinä tapauksessa, että ne muuttuvat
vaarattomiksi, niinpian kuin ovat laskuköydestä
irtaantuneet. Käytän nössä näillä rajoituksilla ei

ole ollut varsin suurta tehokkuutta.
Vihollisluontoisen omaisuuden, sellaisenkin,

jonka omistaja on yksityishenkilö, saaliiksi otta-

minen 1. valtaaminen on vielä nykyään meri-

sodassa luvallinen ja on sen tärkeimpiä vihol-

lisuusmuotoja. Valtaukselta turvattu on kuiten-

kin neutraalisessa laivassa oleva vihollisluontoi-

nen omaisuus (samoin tietysti myöskin vihollis-

laivassa oleva neutraalinen omaisuus) sekii kirje-

postilähetykset ja sellaiset alukset, joilla harjoi-

tetaan rannikkokalastusta tai pientä paikallista

laivaliikennettä. Kielletty on myöskin sellaisten

vastustajain kauppa-alusten anastaminen, jotka

ennen s:n alkua sotatoimista tietämättä ovat jät-

täneet viimeisen välisataman. — Vihollislaivassa

olevien tavarain neutraalisuus tai vihollisluon-

toisuus riippuu sen omistajan vastaavasta omi-

naisuudesta. Ellei sen neutraalisuutta voida näyt-

tää toteen, katsotaan se vihollisluontoiseksi. —
Kauppa-aluksen pysähdyttäminen valtauksen tar-

koituksessa tapahtuu niin, että s.-alus antaa sille

sellaisen selvän, yleisesti käytetyn ja käsitetyn

merkin — tav. tyhjän laukauksen —
,

joka

S.-aluksen kotivaltion ohjesäännössä on määrätty;
täten vaaditaan kauppa-alusta (nostamaan lip-

punsa ja) pysähtymään. Jos alus noudattaa

vaatimusta, lähtee siihen s.-aluksesta joku
upseeri, tav. komentaja, itse. taikka useampia,

tarkastamaan laivapapereita sekä tutkimaan
alusta ja lastia. Jos havaitaan valtauksen oikeu-

dellisten edellytysten olevan olemassa, otetaan

alus sotasaaliiksi. Se on silloin, olkoonpa oman
taikka sotalaivan miehistön kuljettamana, vietävä

johonkin valtaajan satamaan itav. läheisimpään)

,

jossa ,,priisi"- 1. sotasaalistuomioistuin asiaa

käsittelee ja tuomitsee sen menetetyksi, jos val-

taus oli laillinen. — Jos alus asettuu vastarin-

taan, voi siitä tietysti olla seurauksena sen

hävittäminen, mutta myöskin jo vallatun aluksen

hävittäminen on luvallista, jos sen kuljettami-

sesta koituisi ilmeistä vaaraa valtauksen teh-
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lieolle laivalle taikka sen valtion sotilaalliselle

toiminnalle yleensä. Nykyään yleiseksi käynyt
vedenalaisten s.-alusten käyttäminen on tehnyt
hävittämiskeinon sangen yleiseksi.

S. voi päättyä jommankumman sotapuolen täy-

delliseen kukistamiseen, hänen valtiovaltansa

häviöön. Silloinkin, knn vastustajat kumpikin
jäävät elämään, on mahdollista, että rauhantila

palautuu ilman sitä tarkoittavaa nimenomaista
sopimusta, mutta säännöllinen s:n päättymistäpä
on muodollinen rauhanteko 1. -päätös, joka palaut-

taa säännölliset suhteet s:ssa olleiden valtioiden

kesken ja järjestää s:n johdosta häiriytyneet olot.

[Paitsi systemaattisia kansainvälisen oikeuden

esityksiä on olemassa laaja, s:n lakeja käsit-

televä erikoiskirjallisuus, josta tässä mainitta-

koon : Piliet, ..Les lois actuelles de la guerre"
(l:nen painos 1898); Merignhac, ,,Les lois et

eoutumes de la guerre sur terre" (1903); Verraes,

..Les lois de la guerre et la neutralite" (1906) ;

Kleen. ..Krigets historia ur folkrättslig synpunkt"
{1906), sama »Krigets lagar" (1909) ;' Holland,

..The laws of \var on land" (1908); Niemeyer,

..Das Seekriegsreeht nach der Londoner Dekla-

ration" (1910) ; Strupp, ,.Das internationale

Landkriegsrecht" (1914); TVehberg, ,,Das See-

kriegsreeht" (1915).] R. E.

2. S:n tarkoituksena on vihollisen sotavoimien
tuhoaminen, niin että hän ei voi jatkaa s:aa.

Tämä saavutetaan pääasiallisesti taistelun
avulla. Jollei tämä käy mahdolliseksi, koetetaan
saada aikaan rauha toisin keinoin. S:n kulku
on pääasiassa seuraava. Toinen vastustajista

•asettaa sotavoimansa mahdollisimman nopeasti

sotakan nalle (m obilisoi), jolloin toinen-

kin pakotetaan samaan menettelyyn. Armeiat
kootaan ja viedään rajalle (strateginen
kokoontuminen), joka tapahtuu ennakolta
laaditun mobilisatsioni- (puolustus-, sota-)

suunnitelman mukaisesti, jolloin rautatiet asete-

taan armeian käytettäväksi. Se sotakannalla ole-

vista, joka ensin on joutunut valmiiksi, tekee,

jos hänellä on siihen tarvittavat voimat, aloit-
teen, s. o. alkaa sotaliikkeet menemällä rajan yli

ja hyökkäämällä vihollisen alueelle sotasuunnitel-
massa edellytettyä sotatoimien päämäärää (vihol-

lisen armeiaa, pääkaupunkia, jotakin linnoitusta

j. n. e.) kohti. Alussa vain pienehköt sotavoimat
joutuvat vastakkain (tiedustelu- ja etujoukot).

Myöhemmin suoritetaan päätaistelu t. pää-
taisteluita, joiden lopputulos voi muuttaa s:n
kulkua, vieläpä vaikuttaa siihen ratkaisevasti.

Jos hyökkääjä voittaa, siirtyy hän tavoittelemaan
uutta päämäärää, jos puolustautuva voittaa, siir-

tyy hän taas hyökkäykseen. S: aa käydään myös
monasti useilla s o t a n ä y t t ä m ö i 1 1 ä, joista

toisilla tahdotaan vain sitoa niin paljon kuin
suinkin vihollisen sotavoimia. S:aa jatketaan
sitten puolustautuvassa asemassa olevan maassa,
kunnes tämän on pakko alistua vastustajan tah-

toon. Voittaja valtaa voitetun maan, piirittää

siinä olevat linnoitukset ja hankkii itselleen var-

mat yhteydet oman alueensa kanssa. Sen
mukaan, käydäänkö taistelua avoimella kentällä

vai varustetuista asemista tai linnoituksista,

puhutaan kenttä-, asema- ja linnoitus-
s:sta, minkä lisäksi on mainittava m e r i-s.

Kenttätaistelu muuttuu, vastustajain ollessa jota-

kuinkin tasaväkisiä, usein asoinataisteluksi, jol-

.">:J
.. VIII. Painpttu »/, l(i.

loin armeiat kaivautuvat juoksuhautoihinsa ja

maavarustuksiinsa koettaen tykistöllä ja tilleillä

hyökkäyksillä heikontaa vihollista, kunnes toinen

vastustajista arvelee olevansa kyllin voimakas
uskaltaakseen käydä yleiseen hyökkäykseen,
vrt. Linnoitussota, M e r i s o t a 1 a i t o s,

Sissisota. .1/. v. H.
Sota-akatemia (ks. Akatemia), ylempi

sotilaallinen ammattikoulu upseereja varten. Täl-

laisia ovat esim. Nikolajevin yliesikunnan aka-
temia Pietarissa, Preussin s. Berliinissä. Erikoi-
sia ammattikouluja tykistö- ja insinööriupseereja
varten ovat esim. Mihailovin tykistöakatemia ja

Nikolajevin insinööriakatemia Pietarissa. Yli-

esikunnan akatemiaan otetaan kaikkien aselajien

upseereja, jotka ovat palvelleet määrävuodet väki
naisessa väessä ja suorittaneet määrätyn pääsy-
tutkinnon. Oppijakso on 2-vuotinen. Parhaimmat
oppilaat luetaan 1 :seen luokkaan ja siirretään

1-vuotisen täydennyskurssin jälkeen yliesikuntaan
saaden aina 3 v:n perästä ylennyksen aina evers-

tin arvoon saakka. 2:seen luokkaan luetut hei-

kommat oppilaat komennetaan takaisin joukkoi-
hinsa, josta voivat päästä yliesikuntaan.

M. v. II.

Sota-artiklat (ks. Artikkeli), alkuaan
a r t i k 1 a k i r j a t, otteita sotilasrikoslaista sek ii

sotilaallisista ohjesäännöistä, joihin sotilaan tär-

keimmät velvollisuudet sisältyivät ja joissa nii-

den laiminlyömisestä seuraavat rangaistukset
lueteltiin. M. v. II.

Sota-asiaintoimituskunta ks. Senaatti.
Sotaekipaasi (ks. Eki paasi), sota-alusten

miehistöosasto, meriekipaasi, Venäjällä,

esim. ,,Kaartin meriekipaasi" Pietarissa, ,,Viapo-
rin meriekipaasi", tai, milloin osaston merkkinä
on vain numero, esim. l:nen-35:s meriekipaasi.

.1/. v. II.

Sotahistoria, se historiatieteen haara, joka kä-

sittelee entisten aikain sotia ja sotaretkiä.

Yhdeksänneltätoista vuosisadalta lähtien useat

sotilaskirjailijat ovat tutkineet s:aa varsinkin
siinä mielessä, että voisivat siitä saada hyödyl-

lisiä opetuksia nykyaikaista sodankäyntiä varten.

Tässä tarkoituksessa kirjoitetuissa teoksissa ei

tyydytä esittämään ainoastaan sotatapauksia ja

niitä valtiollisia seikkoja, jotka ovat synnyttä-

neet sodat, vaan niissä annetaan myöskin tarkka
kuvaus sotanäyttämöstä ja taistelevien sotajouk-

kojen järjestyksestä, tilasta ja suuruudesta ja

koetetaan selvittää johdossa vallinneet periaatteet

ja ne syyt, jotka ovat vaikuttaneet sotaliikkeiden

onnelliseen tai onnettomaan tulokseen. Tältä kan-
nalta ovat s:aa eusimäisinä esikuvallisesti esit-

täneet sveits. H. J o m i n i (ks. t.) ja preussil.

K. v. Clausewitz (k. 18:11). Viime aikoina

ovat useiden maiden yliesikuntien sotahistorialli

set osastot antaneet arvokkaita lisiä uusimman
ajan s:aan. Niinpä on Preussin yliesikunta jul-

kaissut esityksen vv:n 1864. 18*66, 1870-71 ja

Fredrik Suuren sodista, Ruotsin yliesikunta

vv:n 1808-09 sodasta. Venäjän yliesikunta Japa-

nin sodasta, j. n. e. — Koko sotahistoriaa käsit-

televiä teoksia ovat kirjoittaneet m. m. von.

Golitsyn (ks. t.), saks. Delbriick (ks. t.),

ruots. W ra n gel („Krigshistoriens grunddrag"),
norj. Schnitler (,,Almindelig krigshistorie").

Merisodan historiaa on esittänyt amer. Mahan
(ks. t.). Ruotsin ia Suomen siaa kokonaicuu-



1667 Sotaintendentti—Sotakoneet 1668

dessaan en käsitellyt J. Mankeli (ks. t.).

Ruotsin eri sodista on lukuisia esityksiä, joista

kuitenkin useimmat on kirjoitettu puhtaasti his-

torialliselta kannalta. Kaarle XII:n sotia ovat

valaisseet A. S t i 1 1 e, tansk. Sarau w, E.

Carlsson, H. II j ä r n e, K. H a 1 1 e n d o r f f

y. m., hattujen sotaa N. A. Tengberg, Kustaa
III:n sotaa G. v. S c k a n t z. vv:n 1808-09 so-

taa G. A. Montgomery, G. B j ö r 1 i n. C. O.

N o r d e n s v a n, J. R. Danielson, G. A.

Gripenberg, H. Schulman, Suchte-
1 e n, M i h a j 1 o v s k i j-D a n i 1 e v s k i j, Ruotsin
merisotien historiaa m. m. K. A. Gyllengra-
n a t. P. O. Bäckström, A. Zettersten
• ..Svenska flottans historia"), I. A. Muut he
(,,Svenska sjöhjeltar"). J. F.

Sotaintendentti ks. Intendenttihalli-
t u s.

Sotajoki, Ivalojokeen (n. 8 km Kultalan itä-

puolella) oikealta laskeva pieni sivujoki; kul-

laiihuuhtomoita.

Sotajoukot ryhmitetään eri aselajien mukaan.
Kunkin aselajin muodostaa määrätty luku j o u k

k o y k s i k k ö j ä, pataljoonia, e s k a d-

rooneja, pattereja, jotka taas yhdiste

tään suuremmiksi j o u k k o-o s a s t o i k s i.

rykmenteiksi, h r i g a d e i k s i, div i-

siooniksi ja armeiakunniksi. Teh-
dään myöskin ero 1 : .s e n linjan (= vakinainen
armeia, joka ensi sijassa pannaan liikkeelle) ja

2:sen linjan (maanpuolustus-, territoriaali-

joukot, varaväki, varastojoukotj nostoväki) jouk-

kojen välillä. M. v. H.
Sotakanta, sotavoimien liikekannalle asetta-

misella, mobilisoimisella, aikaansaatu tila. ks.

Liikekannalleasettaminen. M.v. H.

Sotakartat, yliesikunnan kartat, ovat viralli-

sia karttoja, jotka yliesikunta t. sotaministeriö
julkaisee. Niiden mittakaava on yleensä 1:10,000

t. 1:50,000 ja ne ovat aiotut strategisia (sodan-

käynti-) tarkoituksia varten. Suuren tarkkuu-
tensa vuoksi ne ovat oivallisia muihinkin tarkoi-

t uksiin. .1/. v. H.

Sotakavallus, 1 (laajemmassa merkityksessä),

eräs laji maanpetosta, joka tapahtuu siten, että

valtion alamainen sodan aikana saattaa viholli-

sen valtaan sotaväkeä, kaupungin, linnoituksen

tai muun puolust uspaikan, ase- tai muita sota-

tarvevaroja y. m. taikka viholliselle ilmaisee

sotavoiman aseman tai sen liikkeitä, palvelee vi-

hollista oppaana tai vakoilijana j. n. e. (Rikos-

laki XII, 2 §) ; 2 'ahtaammassa merkityksessä),
vastaavanlainen rikos, jonka valtion sotavoimaan
kuuluva henkilö tekee (ks. heinäk. 16 p:nä 1886
annetun Suomen sotaväen rikoslain 6:tta lukua).

R, E.

Sotakieltotavara k s. Kontrabandi.
Sotakoirat, sotapalveluksessa käytetyt koirat.

jotka eritoten ovat hyviä apulaisia etuvartiopa)

veluksessa (etuväri iokoirat) ja haavoitti)

neiden etsinnässä (s a n i t e et t ikoi r at). Edel

lisel ylläpitävät valppaudellaan vartiostojen huo-

miokykyä* ja tuovat viestejä vartiostoilta ja pai

rulleilta. Oivallisia etuvartiokoiria oval paimen-
koirat ja airedaaliterrierit. Koiria käytetään
myös konekiväärien ikuularuiskujen i ja am-
pumatarpeidenkin kuljetukseen. .1/. r. //.

Sotakollegi (ks. Kollegi), ylin virasto

Ruotsissa maasotalaitoksen asioiden hoitoa var-

ten. V:n 1634 hallitusmuodossa, jossa kollegin
järjestysmuodosta ja tehtävistä annettiin ensi-

mäiset säännökset, nimitettiin sitä sotaneuvos-
toksi, mutta pian tuli s:n nimi käytäntöön.
S :11a oli tehtävänä sotaväen ja sen varustusten
ylin valvonta, huolenpito värväyksestä ja katsel-

muksista, sotilasrakennusten ja linnoitusten
hoito y. m. ja se toimi myös ylisotaoikeutena.

Tärkeimmät muutokset s:n järjestysmuodossa ja
asemassa tapahtuivat Kustaa III :n aikana. Se
jaettiin 1782 departementteihin, vähää myöhem-
min u. s. komentoasiat joutuivat kenraaliaju-
tantille ja tuomiovalta muissa paitsi taloudelli-

sissa, asioissa siirrettiin erityiselle sotaoikeudelle.

Useilla 1800-luvulla annetuilla johtosäännöillä
muutettiin vielä kollegin järjestysmuotoa ja työ-

tapaa. V. 1866 s:n tehtävät siirrettiin uudelle

keskusvirastolle, armeiahallitukselle. K. W. I!.

Sotakomisariaatti (ks. Komisarius). vi-

rasto, jonka tehtävänä on sotaväen varustaminen
muonalla, vaatteilla ja aseilla ja sen palkkojen
suorittaminen y. m. Ruotsissa s:n päällik-

könä oli yli-intendentti ja tärkein virkamies yli-

sotakomisaari. S:n tehtävät ovat nykyisin inten-

dentuurilla. Suomen s. perustettiin 1819.

Paitsi suom. sotaväen palkkauksesta, ylläpidosta,

vaatetuksesta ja asestuksesta oli sen pidettävä

huoli maassamme olevalle ven. sotaväelle Suo-
men sotilasvaroista suoritettavien majoitusvaro-
jen maksusta. S. lakkautettiin 1831. asetettiin

uudelleen 1855, lakkautettiin taas v :n 18.69 alusta,

mutta perustettiin jälleen 1880, kunnes se. kun
suomalaiset joukot hajoitettiin, lopullisesti lak-

kautettiin 1903. Sinä aikana, jolloin Suomen sota-

laitos oli järjestettynä yleisen asevelvollisuuden

kannalle, oli jokaisessa kutsuutapiirissä s o t a-

komisaari, joka oli puheenjohtajana sota

väenottoa koskevia asioita käsittelevässä kut-

suntalautakunnassa. -— S:n nimitystä käytettiin
Norjassa v :een 1898 sotaväenottoalueiden
ryhmistä, joissa kussakin oli sotakomisaari rek-

ryyttiasioiden hoitoa varten. K. W. />'.

Sotakoneet, vanhalla ja keskiajalla sotatarkoi-

tuksiin käytetyt puolustus- ja hyökkäyskojeet. —
Suojakattoja käytettiin miesten turvana
vihollisen heitto- ja ampuma-aseita vastaan.
— Puki n päällä varustetulla muurinsärk i-

(S.H.) Linnanpiiritys keskiajalla. 1. „Kissa" valliliaudan

ylimenoa varten. 2. „Kissan" kuljetuslaite. 3. Siirrettäviä

suojalevyja. 4, 5, 6. heittokoneita.
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jällä faries) rikottiin lmiureihin aukkoja. —
Nostokoneet lykättiin vihollisen muurin luo

ja niillä voitiin nostaa jopa 10-12 sotilasta ker-

rallaan muurille. Saman tarkoituksen täyttivät

liikkuvat tornit, jotka myös olivat suo-

jana vihollisen nuolia vastaan. — Hyökkäys-
sillat työnnettiin yli vallihaudan. Tärkeim-
mät s. olivat kuitenkin heittokoneet, jotka

entisajan sodankäynnissä vastasivat tykkejä.

Niitä oli kaksi päälajia: katapultit (ks. t.)

ja ballistat (ks. t.). Tuliaseet syrjäyttivät

kokonaan vanhat s.

Sotakontributsioni ks. Kontributsioni.
Sotakoulut voidaan jakaa seuraavaan kolmeen

ryhmään : esikoulut, kadettikoulut (ks. t.),

jotka, samalla kuin ne antavat oppilailleen ylei-

seen sivistykseen kuuluvaa opetusta ja kasva-

tusta, valmistavat heitä varsinaisiin sotilaalli-

siin ammattikouluihin pääsyä varten.

Näiden oppilaat luetaan jo sotilassäätyyn ja

opetus kohdistetaan kokonansa puhtaasti sotilaal-

liseen koulutukseen. Tähän ryhmään kuuluivat

esim. Suomen kadettikoulun erikoisluokat.

Ammattikouluista oppilaat pääsevät suoraan
upseereiksi. Kolmannen ryhmän muodostavat
erikoisammattikoulut valmiiden upsee-

rien ja aliupseerien edelleen kehittämistä varten

(esim. sota-akatemiat, insinööri- ja tykistö-

akatemiat). M. v. 77.

Sotakulungit, ne lisääntyneet menot, joita

sota tuottaa jollekin valtiolle. Ne ovat joko
suoranaisia s :eja, jotka johtuvat sotaväen
liikekannalle asettamisesta, sotanäyttämölle siir-

tämisestä, korotetuista palkoista ja ylläpidosta

y. m. tai välillisiä s :eja, jotka johtuvat
verojen ja työvoimain vähenemisestä, vihollis-

joukkojen ylläpidosta y. m. — S:n korvauk-
sella tarkoitetaan tavallisesti sitä rahasum-
maa, mikä voitetun valtion on rauhanteossa si-

touduttava suorittamaan voittajalle, jos kohta
tämä summa harvoin vastaa voittajan todellisia

s:eja. J. F.

Sotakuri tarkoittaa sotilaan totuttamista alis-
tumiseen, s. o. osoittamaan kunnioitusta ja

tottelevaisuutta ylempiä kohtaan, tunnolliseen

velvollisuuksien täyttämiseen ja siveelliseen

esiintymiseen. Pienemmät laiminlyönnit ovat

sotaväessä nimeltään kurinpidollisia rikkomuk-
sia 1. järjestysasioita, joista päälliköt voivat

asiaa tutkittuaan ilman muuta määrätä syylli-

selle rangaistuksen. Kurinpidollisia rangaistuk-
sia ovat: kielto poistua kasarmialueelta t. asun
nosta, työ tai palvelus ulkopuolella vuoron,
aresti (joko yksinkertainen t. kovennettu) pää-

vahdissa y. m. Valitus tällaisesta rangaistuk-
sesta voidaan tehdä rankaisijaa ylemmälle pääl-

lystölle, mutta vasta senjälkeen kuin rangaistus
on kärsitty. Suomen sotaväen kurinpito perus-

tui järjestyssääntöön 16 p:ltä lieinäk. 1886.

M. v. 77.

Sotalaitos, maan sotavoimat kokonaisuudeksi
katsottuna, sotavoimien järjestö. Vanhimpia var-

sinaisia sotajärjestöjä on erikoinen sotilas-
kasti 1. -luokka tai koko kansan asei-
siin n o s t o, Palkkasoturij ä r j o s-

telmä on myös ikivanha. Koomassa oli van-

hempina aikoina kullakin kansalaisella oikeus as-

tua sotariveihin. Myöhemmin kansan veltos-

tuessa kansalaiset vetäytyivät tiimiin velvolli-

suuden suorittamisesta jättäen sotapalveluksen
germ. palkkasoturijoukoille. Kansainvaelluksen
sodissa olivat osallisina itse kansat. Germaani-
laisvaltioiden muodostumisen jälkeen sotapalvelus
tuli va sillien, perinnöllisen lääniaateliston sota-

jouKkujen velvollisuudeksi (ratsupalvelus). Tuli-

aseiden käytäntöönotto ja hallitsijain pyrkimys
vapautua lääniaatelistosta antoi alun vaki-
naisten armeiojen perustamiseen. Sak-
san ja Italian kaupungit käyttivät aluksi palkka-
joukkoja. Keskiajan lopulla Ranskan kunin-
kaat alkoivat asettaa sveits., saks. ja skotl.,

mutta myöskin ransk. palkkasotureista muodos-
tettuja vakinaisia joukkoja. 16:nnen vuosis.

alussa oli tällaisia joukkoja kaikissa Euroopan
maissa ja värväys oli yleisenä tapana sota-

joukkojen muodostamisessa aina Ranskan vallan-

kumoukseen saakka. Vallankumouksen aikana
asetettiin vapaaehtoisj oukkoj a, myö-
hemmin siirryttiin yleiseen joukkokuts un-
taan ja sotaväenottoon. Useimmat val-

tiot ottivat käytäntöön sotaväenoton. Värväys
säilytettiin vain Englannissa ja Ruotsissa (ja

Suomessa, missä värväysjärjestelmää noudatet-
tiin esim. kaartin pataljoonan kokoonpanossa
v:een 1879). Kansallisen armeian aate sai

yleistä kannatusta ja vei näin yleiseen ase-
velvollisuuteen. Tämä pantiin ensiksi

käytäntöön Preussissa 1814 myöntämättä yksi-

tyiselle oikeutta asettaa toista sijaansa. Useissa
maissa on kuitenkin olemassa oikeus sijaisen

asettamiseen. Vv:n 1870-71 jälkeen asevelvolli-

suusjärjestelmä on Euroopassa yleisesti käytän
nössä (Englannissa vasta v:sta 1916). Palvelus-

aika on 2-3 vuotta. Seuraavat kolme järjestel-

mää ovat käytännössä : a. m i 1 i i s i a r m e i a,

kukin sotakelpoinen miespuolinen kansalainen
on asevelvollinen, mutta sekä päällystön että mie-

histön palvelusaika on aivan lyhyt. Ammatti-
kasvatuksen saavuttanutta päällystöä ja alipääl-

lystöä ei ole (esim. Sveitsissä); b. seisova
a r m e i a on alituisesti täysilukuisena palveluk-

sessa. Tällainen, värväykseen perustuva armeia ja

asevelvollisuuteen perustuva varaväki, n. s. „mi-
liisi" on ollut Englannissa. ..Miliisi" on myös sei-

sova armeia, mutta sen sotilaallinen kasvatus
on pieni; c. k a a d e r i a r m e i a. päällystö, ali-

päällystö ja osa miehistöä on alituiseen palve-

luksessa. Suurin osa miehistöä palvelee 2-:?

vuotta, mutta on senjälkeen vielä käytettävissä

määrättyyn ikärajaan (40-45 v:een) saakka.

Tämä järjestelmä on nykyisin käytännössä
useimmissa valtioissa. Päällystö ja alipäällystö

pitävät sotapalvelusta ammattinaan. Asevelvol-

linen miehistö harjoitetaan väki n ais e s s a

väessä, johon kutsutaan se määrä, minkä
valtio tarvitsee ja voi ylläpitää. Kutsunta
tapahtuu a r v a n n o s t o 1 1 a ilman vaihdon

oikeutta ; vapaaehtoisia ja tarjokkaita voidaan kui-

tenkin vastaanottaa. Ne. joita ei tarvita vaki-

naiseen väkeen, kirjoitetaan heti v a r a v ä k e e n.

johon myöskin vakinainen väki siirretään palve-

lusajan loputtua. VaraväkeS tarkastetaan ja har-

joitetaan vuosittain vain aivan lyhyt aika. Mää-
rätyn ikärajan saavutettuaan asevelvolliset siir-

retään nost o väkeen (maanpuolustusVäkeen)

.

Varaväki ja nostoväki kutsutaan sodan aikana

aseisiin armeian täydennykseksi ja siinä synty-

neitä aukkoja korvaamaan. — Eri maiden s:ists
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erikoisarl ikkeleita. vr1

k

S u o m en sota-
.)/. v. //.

Merisotalaitos ynnä eri-Sotalaiva ks

koisarl ikkeleita.

Sotalaivasto ks. Merisotalaitos.
Sotalääkintätoimi johtaa alkunsa jo varhai-

sesta muinaisuudesta. Niinpä oli kreikkalaisilla

sotajoukkojensa mukana henkilöitä, joiden tehtä

viina oli teuraseläinten sisälmyksistä ennustami-

sen ohella myös haavoittuneiden hoito. Roo-

malaisten sotajoukoissa s. oli jo korkealle ke-

hittynyt, mitä todistavat m. m. ne monet kirur-

giset kojeet, joita on jälkimaailmalle säilynyt

tältä ajalta. Keskiajalla rappeutui tämäkin

lääketieteen haara. Valaisevana esimerkkinä

siitä, kuinka omituisia parannuskeinoja vielä

uuden ajan alussa käytettiin, mainittakoon julma

tapa valaa kiehuvaa öljyä luodinhaavoihin. En-

simäisenä tätä tapaa vastaan nousi senaikui-

sista lääkäreistä myös sotakirurgina kuuluisaksi

tullut Ambroise 1' a r e (k. 1590). Mutta 30-vuo-

tisessa sodassakin oli haavoittuneiden hoito siksi

huonoa, että sitä tuskin voi nimittää lääketieteel-

liseksi hoidoksi. Vasta Napoleonin sodissa kiin-

nitettiin tähänkin seikkaan suurempaa huo-

miota. Etenkin kuuluisa kirurgi N el at o n on

tässä yhteydessä mainittava s :n kehittäjänä. Vih-

doin 19 innolla vuosis. alettiin sekä rauhan että

sodan aikana huolehtia sotilaiden terveydenhoi-

dosta. Armeiassa usein raivoavat tarttuvat tau-

dit pakottivat kehittämään s :ta ja vaativat

sotalääkäriltä omaa erityistä valmistelua. Ylei-

sen asevelvollisuuden päästyä käytäntöön tuli

asevelvollisten tarkastus lisäksi sotalääkärin teh-

täviin. Kaikki tiima vaati myös erikoisia sota-

lääkärikouluja, kuten Fredrik Wilhelmin laitos

Berliinissä, sotilaslääketieteellinen akatemia Pie-

tarissa j. n. e. Armeiaan järjestettiin erityinen

saniteetti v ä k i. Jokaisella rykmentillä on

omat lääkärinsä, välskärinsä ja muu sairasapu-

henkilökuntansa, joka sodassa pysyttelee ryk-

menttinsä kintereillä ollakseen heti valmis

apuun. Paikkakunnilla, joissa pidetään enemmän
joukkoja, on sitäpaitsi suurempia sotilassairaa-

loita omine henkilökuntineen.

Sota-aikana lisätään niin hyvin sairasapuhen-

kilökuntaa kuin sairaaloita. Reserviin kirjoite-

tut lääkärit ja välskärit kutsutaan toimeen, sa-

maten vakinaiseen sotapalvelukseen kelpaamat-

tomat asevelvollisuusiässä olevat miehet sanitää-

reiksi, joiden toimena on kantaa haavoitettuja,

sitoa yksinkertaisempia haavoja, olla palvelus-

väkenä sairaaloissa j. n. e. Sairaaloiksi käyte-

tään yksinkertaisista teltoista ja para-
keista alkaen kaikkia tarkoitukseen sopivia

rakennuksia. Sen mukaan, kuinka lähellä rin-

tamaa ne ovat. sijoitetaan niihin siirrettäviä

k e n t t ii s a i r a ai oi t a. e t a p p t s ai r a a-

loita ja kiinteitä sot i 1 aslasar ett e j a.

Kaiken tiimiin lisäksi on järjestetty erityinen

komennuskunta kuljettamaan haavoitettuja ja sai-

raita. Ensi rivin juoksuhaudoissa ja heti nii-

den takana toimii joukko s a n i t ä ä r e j ä.

jotka sitovat ja kantavat haavoitettuja heti tais

telulinjan lakana olevaan lähimpään sidonta-
paikkaan, missä lääkäri ohjaa avunantoa.

Jonkun km:n päässä rintamasta on tav. n. s.

p ii ii s i d o n t a p a i k k a, johon haavoitettuja

kootaan suuremmalta alalta. Pääsidontapa ikka on

sijoitettu paikkaan, josta haavoitetut sopivasti

joko hevosilla, autoilla tai junilla voidaan kuljet

taa kauemmaksi kenttäsairaaloihin tai sopivissa

tapauksissa jo vakinaisiin lasaretteihin. Varsin-

kin silloin kun taistelulinja on liikkuva, ei

edellämain. vakinainen saniteetti henkilökunta

n in kykene riittävästi auttamaan. Sentakia

onkin muodostettu paljon n. s. lentäviä am-
bulansseja, useinkin yksityisten henkilöiden

tai järjestöjen ylläpitämiä.

Haavoitettujen ja sairaiden kuljetukseen käy-

tetään paareista (ks. t.) alkaen kaikenlaisia

kuljetuskeinoja. Ratsuväessä täytyy haavoitel

tua usein viedä hevosen selässä pitkät matkat.

Erityisesti sommiteltuja sairasrattaita,
joita nyk. sotaan suuret määrät on valmistettu

meidänkin maassamme, käytetään sikäli kuin

niitit riittää. Suuren merkityksen on saanut eri-

tyinen s a i r a s a u t o m o b i i 1 i j ii r j
e - t ö.

Nopealiikkeiset autot kuljettavat suinen mää-

rän haavoitettuja pienessä ajassa, multa haittana

niissä on toistaiseksi vielä tärinä ja heiluminen,

joka pahasti haavoittuneille tuottaa suurta tus

kaa. S a i r a s j u n a t ovat kokoonpantuja vau-

nuista, jotka ovat erikoisesti järjestetyt sairail

ten makuuvaunuiksi, sidonta- ja leikkausvau-

nuiksi erityisine leikkaussaleilleen, apteekkei

neen. desinfektsionivaunuiksi, joissa vaatteet

puhdistetaan j. n. e. Vieläpä ovat junatkin jaetut

usein eri vammoja kärsiville, niin että haavoit-

tuneita, tarttuvia ja sisätauteja sairastavia ja

mielisairaita, kutakin ryhmää kuljettavat eri ju

nat. Rautatieasemilla on erityisiä sairas-
parakkeja ja evakuatsionisairaa-
1 o i t a, joihin potilaat sijoitetaan odottamaan
sopivaa lähetysmahdollisuutta.

S:een kuuluu niinhyvin sisäisten kuin ulko-

naisten vammojen hoito. Edellinen on varsin

tärkeä, koska .suurissa armeioissa monistakin

syistä tarttuvat taudit helposti pääsevät leviä-

mään. Profylaktisena toimenpiteenä useim-

missa armeioissa vaaditaan rokotusta, mut t a

usein toimitetaan myös immunisoiminen
lavantautia ja koleraa vastaan. Sopivia aineita

jaellaan sotamiesten käytettäväksi syöpäläisiä

vastaan, jotka etupäässä levittävät toisinto

tyfusta ja pilkkukuumetta. Nykyään on muo-

dostettu erityisiä k y 1 p y 1 ä j u n i a. jotka tuo-

daan niin lähelle rintamaa kuin suinkin, vieläpä

on paikoitellen juoksuhautojen yhteyteen raken-

nettu maanalaisia kylpyhuoneita. -

Varsinaisia sisätauteja sairastavat sijoitetaan

niinpian kuin mahdollista erityisiin sairaaloihin.

Suurin osa vammoista on kiväärin- ja

kuularuiskunluol ien sekä kranaatinsirpaleiden ja

srapnellien aikaansaamia. Naisinkin viiineniai

nitut repivät pehmeisiin ruumiinosiin ammotta-

via haavoja. Mutta sekä ensi- että viimeiiiainit

luun ryhmään kuuluvat luodit pirstovat usein

luita pieniksi siruiksi. Eheän kiväärinluodin

tuottama haava pehmeissä ruumiinosissa voi olla

varsin viaton, mutta rikkoutuneen tai n. s. dum-
dum-luodin tai räjähtävin ki\ i innluodin haavil

ovat pahempia parantaa. Palj< n harvemmin liiii

kari saa hoitoonsa -apelin- t. pist imenhaa voja.

—

Haavoitettujen hoito alkaa jo ensi sidontapai

kas, a. Täällä ei tav. kiireen ja pienten toiminta-

mahdollisuuksien vuoksi voida muuta kuin si

toa haavoja, jolloin kuitenkin tulee kysymyk-



Sotalääkintätoimi.

(SH) Döekerin siirrettävä parakki.

(S.H.) Telttasairaala. (S.H.) Rautatievaunuun järjes-

tettyjä sairasvuoteita.

(S.H. Suomalaiset sai rasvanani
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seen kovempien verenvuotojen estäminen veri-

suonisiteellä (ligeerauksella) . Tuskia lievitetään

rauhoittavilla ja huumaavilla aineilla. Pahem-
min haavoittuneet, jotka eivät siedä pitkää kul-

jetusta, viedään lähimpään kenttäsairaalaan,

muut mahdollisuuksien mukaan pitemmälle. Lä-
himmissä sairaaloissa suoritetaan kiireellisem-

m.:

it leikkaukset. Etempänä oleviin sairaaloihin

on järjestetty erikoisosastoja vahingoittumien
laadun mukaan.

Entisestä on varsinkin edistynyt luunmurtu-
mien hoito. Raajojen poikkileikkaamista (ampii-

teerausta) koetetaan mikäli mahdollista välttää

ja onnistutaankin nykyään s ul\ tt im i ui moni
raaja, joka entisten menettelytapojen vallitessa

olisi katkaistu. Leukavioittumia, jotka ennen
jättivät potilaan kurjan avuttomaan tilaan, pa-

rannetaan nyt kirurgisen ja hammaslääketieteel-
lisen hoidon avulla hyvin menestyksellisesti. Re-
peytyneitä suuria verisuonia voidaan neuloa eh-

jiksi ja siten estää uhkaavia kuoliotapauksia.
Nilkkaan huomion alaisena on myöskin vatsaon-

telohaavojen hoito. Vaikka ne vielä muutamia
vuosia sitten julistettiin sotakirurgiassa aina
konservatiivisesti hoidettaviksi, on yhä uusia ää-

niä taas kohonnut aktiivisen toiminnan hyväksi.
sikäli kuin kuljetuskeinot ovat tehneet mahdol-
liseksi potilaan nopean toimit ta mi sen sopivaan
käsittelypaikkaan. — Ahkerasti kokeillaan uusien
ja parempien parannuskeinojen hyväksi jäykkä-
kouristusta ja kaasutlegmoneja vastaan, jotka

ilmenevät ikävinä ja usein kuolettavina lisätau-

teina haavavammoissa.
V*. 1914 alkaneessa suurvaltain sodassa on esiin-

tynyt aivan uudenlainen vamma. Tiiman tuot-

taval käytännössä olevat m yrkylliset ka a-

s u t, jotka eivät ainoastaan vahingoita hengi

tyselimiä, vaan myöskin koko elimistöä maksoit-
ta maila veren kaikissa verisuonissa. Monissa
tapauksissa on joukkoja kuitenkin pystytty suo-

jelemaan sopivilla hengitys naamareill a.

Laivastossa on s. luonnollisesti toisin järjes-

tetty kuin maa-armeiassa. Itse sota-aluksissa on
pienempiä sairashoitolaitoksia laivan omaa hen-

kilökuntaa varten. Kenttäsairaaloita ja kuljetus-

osastoja vastaavat erityiset sairaala-alukset,

jotka seuraavat sota-aluksia. — Vioittumat
ovat jossakin määrin erilaisia kuin maasodassa.
Etupäässä esiintyy pahanlaisia ruhjevammoja ja

palohaavoja.

Sotilaiden hoidossa toimivat, paitsi varsinaisia

sotilaslääkäreitä, punaisen ristin iks. t.i lääkärit

ja paljon siviililääkäreitä, jotka ovat kutsutut

avustamaan. Sairaanhoitajattarina ovat n. s.

1 a u p e ii d e n s i s a r e t. Koska varsinaisia k < i i

lutettuja sairaanhoitajattaria ei riitä, on näiden

opettamiseksi järjestetty lyhyempiä oppikursseja.
Itse rintamassa toimivat liiku ien ;i \ ilskansn
apuna miessanitäärit.

Eri rintamaosilla on oma, sotilaallisen johdon
alle alistettu lääkintätoimen johto. F. .1/.

Sotamarsalkka, s o t a m a r s k i. korkein soi i

laallinen arvo useissa arnieioissa (Venäjällä

ylikenttämarsalkka. Saksassa kenraalisotamar-
salkka). K e n r a a 1 i e v e r s t i. Saksassa kor-
kea sotilasarvo, jonka haltialla eräissä tapauk-
sissa voi tdla sotamarsalkan arvo. vrt. Mar-
salkka ja M a r s k i. 1/. / . //.

Sotamarski ks. Sota m a r s alkk a.

Sotaministeri ks. Sotaministeri ö.

Sotaministerit), maasotajoukon ylin hallinto

virasto; sen etupäässä on sotaministeri.
Saksassa on yliesikunta erotettu sotaministe-
riöstä, useimmissa muissa maissa, esim. Itäval-

lassa, Ranskassa, Venäjällä, se on s:n alainen
virasto.

Sotamusiikki on vanhoista ajoista ollut käy-
tä unössä kaikilla kansoilla, mutta sen taiteelli-

set ilmaisukeinot ovat luonnollisista syistä ol-

leet erittäin alkeellista laatua. S:n tarkoitus on

kiihottaa sotilaita ja hevosia rynnäkköön vihol-

lista vastaan. Siihen riittää sävelkulultaan yk-
sinkertainen ja vaikutukseltaan luonnonvoimai-
nen sotahuuto tai alkeellisimman puhallussoitti-

men toitotus. Tämänlaisena s. esiintyy luonnon
kansoilla eikä se ole yleensä paljoa pitei iille

kehittynyt sivistyskansoillakaan (vrt. Sotila-
in usiikki). /. K.

Sotaneuvosto, ylempien upseerien muodostama
kokous, jonka ylipäällikkö, armeian jouduttua
vaikeaan asemaan, kutsuu koolle kuullakseen näi-

den mielipidettä. S:oa käyttivät 18:nnella vuosis.

paljon semminkin heikot päälliköt, jotka tahtoi

vat siirtää osan edesvastuusta alempien hartioille.

S. on nykyään joutunut pois käytännöstä.

S :ksi sanotaan joissakin maissa armeian hallin-

non ylintä virkakuntaa. .1/. r. //.

Sotanäyttämö, laajemmassa mielessä se maa.
missä sotaa käydään, ahtaammassa mielessä sota

tapahtumien paikka. M. v. II.

Sotaoikeus. 1. S. laajemmassa merkityksessä -

sotatuomioistuiu yleensä; ahtaammassa merkit vk
sessä = sotatuomioistuin. joka sodan aikana (jos-

kus muulloinkin, milloin sotatila on julistettu)

käsittelee sodan yhteydessä olevia, tav. rikos-

oikeudellista luonnetta olevia asioita. — 2. Ne
oikeusohjeet, joita mainitunlaiset tuomioistuimet
sovelluttavat.

Sota- (kenttä-) oikeudellisesti käsiteltävissä

asioissa voi syytettynä olla valtion omaan sota-

voimaan kuuluva henkilö tai yksityishenkilö, joka
on tuon valtion alamainen, mutta mahdollista on

myöskin, että syytettynä on vastustajan alamai-

nen (esim. vakoilija taikka sellainen henkilö, joka

ei ole oikeutettu ottamaan osaa vihollisuuksiin).

— Sotaoikeudellinen menettely on lyhyt ja sum-
mittainen, rangaistus ankara, varsinaisen kenttä-

oikeudellisen menettelyn ollessa kysymyksessä'
hyvin usein kuolemanrangaistus. vrt. Sota-
t u o m i o i s t u i n. R. E.

Sotaopisto ks. Sotakoulut.
Sotapalvelus ks. Sotalaitos.
Sotapappi, armeian palveluksessa oleva pappi.

Suonien sotaväessä oli n. s. pataljoona n

saarnaajia. Eri maissa s:illa on eri nimi-

tykset (rykmentinpappi, divisioonanpappi, sota

kappalainen, apostolinen sotavikaari j. n. e.). -

—

Sotarovasti on vain kunnianimi. Preussissa

sotarovastit ovat armeian papiston esimiehiä :

heitä on kaksi, toinen luterilainen, toinen kato-

linen. .1/. V. II.

Sotarovasti ks. Sotapappi.
Sotasalatavara = sotakieltotavara, ks. K o n t-

r a li a n d i.

Sotasuunnitelma ks. Liikekannalle
asetta m i n e n.

Sotasähkölennätin, k e n t tätelegrafi, vii

littaa yhteyttä p niiniin ja -en alaisten joukko-
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osastojen ja etappien välillä. S.-n kuljetus, aset-

taminen ja hoito on erikoisten s.-j oukkoj en
huolena. Nämä luetaan useimmissa maissa insi-

nööri joukkoihin. Ennen käytettiin s :een pylväs-

johtoja, joiden sijalle nyt on yleisesti tullut

siihkökaabeli, jota kuljetetaan keveillä rattailla

tai automobiililla. Kaabeli juoksee rullalaitteelta

ja voidaan myös nopeasti kääriä takaisin kul-

jetusvaunuun. S :tä käytetään päämajan ja

armeiakuntien ja divisioonain esikuntien välillä,

kun taas l:sen linjan joukkojen (etuvartiolinjo-

jen, etujoukkojen y. m.) yhteyttä välittää

kenttä- 1. s o t a t e 1 e f o n i 1. -puhelin,
jonka johdon muodostaa yksinkertainen eristetty,

puihin, aitoihin, rakennuksiin y. m. sopiviin esi-

neisiin, vieläpä pitkin maatakin viritetty johto-

lanka. Puhelinkoneet ovat keveitä, helposti

mukanakuljetettavia. Kenttätelefonia käytetään
myöskin itse taistelutanterella välittämään pääl-

likön käskyjä taistelurintamaan ja vastaan-

ottamaan sieltä tietoja. — S.-joukot ovat myös
varustetut optilliseen signaleeraukseen tarvitta-

villa laitteilla, kuten peileillä, joilla merkin-
antamiseksi heiastetaan joko auringon- tai keino-

tekoista valoa. Merkinantomiehet ovat varuste-

tut moottoripolkupyörillä tai automobiileilla. —
Viime aikoina on myös kipinäsähkölennätin otettu

s:n palvelukseen. M. v. E.
Sotataito, sodankäynnissä ilmenevä taitavuus

ja sitä palvelevat toimenpiteet ja menetelmät.
Jo kreikkalaiset sotapäälliköt kehittivät s:n jär-

jestelmäksi. S:n periaatteet ovat aikojen kuluessa

suuresti muuttuneet uusien keksintöjen, aseiden

parantumisen sekä tapojen ja olojen muutoksen
mukana. Suuret päälliköt, kuten Kustaa II

Aadolf, Savojin prinssi Eugene, Fredrik Suuri,

Napoleon I, kehittivät kukin oman järjestel-

mänsä. S. ei voi asettaa yleispäteviä sääntöjä,

vaan ainoastaan yleisiä ohjeita, joita ylipäälli-

kön on kunkin yksityistapauksen vaatimusten
mukaisesti toteutettava oman harkintansa mu-
kaan. S :ssa erotetaan kaksi eri puolta. Stra-
tegian tarkoituksena on sodan saattaminen
onnelliseen loppuun, s. o. voitto. Taktiikalla
ta^s tarkoitetaan taitoa käyttää sotavoimia jon-

kun yksityisen päämäärän saavuttamiseksi, s. o.

,,taistelun voittamiseksi". M. r. H.
Sotataival, tasaisen kankaan muodostama ka-

peahko kannas Sotatunturin pohjoispuolella

Kemijoen sivujoen Vuottujoen ja Jäämeren vesiin

laskevan Nuortijoen (ks. Tulomajoki) vä-

lillä. S:n yli vedetään veneet teloja myöten ve-

sistöstä toiseen kuljettaessa. L. H-nen.
Sotatelefoni ks. Sotasähkölennätin.
Sotatiede käsittää a. pää-s:t, jotka ovat:

taktiikka, strategia ja sotahistoria; b. apu-s:t:
1. a. aseoppi (artilleria), b. linnoitusoppi (forti-

fikatsioni), c. maaperäoppi; — 2. a. hallinto-

oppi; b. sotaoikeusoppi, c. sotilashygienia ja

saniteettioppi, d. sotilasmaantiede. [Clause\vitz,

.Jlinterlassene Werke iiber Krieg und Krieg-
fiihruiig"; Pohler, ,,Bibliotheca historico-milita-

ris"; Jähns, ,,Gesch. der Kriegs\vissensohai't<Mi*'

;

Niemann, ,,Militärisehes Handlexicon" ; Leer,

,.Eueyklopädie der Militär- und Marhiemvissen-
schaften"; „Nouveau dictionnaire militaire".]

M. v. TI.

Sotatila, suhde, johon valtiot keskenään jou-

tuvat sodanjulistuksen taikka ilman sellaista

aloitettujen tosiasiallisten vihollisuustointen joh-

dosta ja joka jatkuu rauhantekoon saakka (vrt.

Sota). S:ksi nimitetään myöskin sitä valtion-
sisäistä tilaa, joka aiheutuu sodasta ja johon

kuuluu sotavoimien mobilisoiminen, erinäisten

rajoitusten asettaminen kaupankäynnille y. m.
liikenteelle, joskus myöskin erinäisiä kansalais-

ten yleisten oikeuksien ja toimintavapauden
rajoituksia. Onpa viimemainittua laatua oleva s.

eräissä maissa mahdollinen, vaikka valtio itse

ei ole toisen valtion kanssa s:ssa. vrt. Suo-
jelu s t i 1 a. R. E.

Sotatribuuni ks. T r i b u u n i.

Sotatunturi, 417 m yi. merenp. kohoava tun-
turi Sodankylän pitäjässä Vuottujoen latvoilla

(vrt. Sotataival).
Sotatuomari. Kussakin Suomen tarkkampuja-

pataljoonassa oli lainopillisen sivistyksen saanut
virkamies (auditööri), jonka tehtävänä oli patal-

joonan sotaoikeudessa pitää pöytäkirjaa sekä
antaa oikeudenjäsenille neuvoja prosessioikeuden
määräyksistä ja olla puheenjohtajan apuna asiain

käsittelyssä. Auditöörin nimitti pataljoonan
komentajan ehdotuksesta senaatin oikeusosasto.

M. v. H.
Sotatuomioistuin 1. sotilaallinen tuo-

m i o i s t u i n. tuomioistuin, joka käyttelee soti-

laallista tuomiovaltaa (ks. t.).

Sotavakuutus, sotavahinkojen varalta otettu

vakuutus. Sodan aiheuttamat vahingot saattavat

olla monenlaisia. Ensiksikin on mainittava so-

dan aiheuttamat kuolemantapaukset, sodan ai-

heuttama raajarikkoutuminen ja työkyvyttö-

myys sekä sodan aiheuttama sairaus. Kun
henki-, tapaturma-, työkyvyttömyys- ja sairaus-

vakuutus yleensä ei ole pätevä sodan aiheutta-

miin vahinkoihin nähden, on vakuutetun, saa-

dakseen turvaa myöskin niiden varalta, otet-

tava erikoinen s., joka milloin voidaan liit-

tää aikaisempaan vakuutukseen lisävakuutuk-

sena, milloin on otettava erikseen jonkun nimen-
omaan määrätyn sotavahingon varalta. Toiseksi

on mainittava sodan aiheuttamat tulipalot ja

räjähdykset, joiden synnyttämän vahingon kor-

vaaminen ei tavallisessa palovakuutuksessa yleensä

tule kysymykseen. Tällöin on vakuutusesinettä

varten otettava joko sotalisävakuutus tahi var-

sinainen s. joko palovakuutusyhtiössä tahi nimen
omaan s: ta varten perustetussa vakuutuslaitok-

sessa. Edelleen aiheuttaa sota vahinkoa meren-

kululle ja muulle tavarain kuljetukselle, jota

vahinkoa meri- ja kuljetusvakuutusyhtiöt eivät

vakuutusehtojensa mukaan korvaa muussa ta-

pauksessa kuin että on otettu sotalisävakuutus.

Vielä voi s. tulla kysymykseen muissakin vakuu-

tushaaroissa, kuten esim. n. s. maanviljelys-

vakuutuksessa y. m. -— S:ta ei useimmissa
tapauksissa voida perustaa mihinkään tilastolli-

siin laskelmiin, kuten yleensä muu vakuutus.

vaan on maksujen määrääminen monasti sangen

mielivaltaista ja saattaa vaihdella suuresti ly-

hyenkin ajan kuluessa. Tosin henkivakuutus-

yhtiöt ovat koonneet numeroita sotakuolevaisuu-

desta ja pyrkineet käyttämään niitä hyväkseen,

mutta ne ovat olleet pakotetut tunnustamaan,
että eri sodat, ovat siinä määrin erilaiset lä^-ä

siilitiessä, että numeroilla ei ole suurtakaan
arvoa. Vielä vähemmän tietysti palovakuutus ja

merivakuutus voivat käyttää hyväkseen aikai-
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semmista sodista saatuja kokemuksia vakuutus-

maksuja laskiessaan. - V. 1914 alkanut suur-

valtain sota on kehittänyt s:n käsittämään mel-

kein kaikki vakuutusalat, samalla kuin se on
luonut mitä erilaisimpia muotoja tätä vakuu-

tusta varten. Tärkeimpiä niistä ovat seuraavat.

S o t a h e n k i v a k u u t u s. Muutamilla ulko-

maalaisilla henkivakuutusyhtiöillä sisältyy ta-

valliseen vakuutusmaksuun määrätty erä sodan

aiheuttamia kuolemantapauksia varten, joka erä

pannaan erikoiseen sotarahastoon. tahi yhtiöt

kokoavat sotarahaston panemalla siihen osan
vuosivoitostaan. Sodan aiheuttamat vahingot
maksetaan sotarahaslnsta asianomaisten sodassa

vahingoittuneiden vakuutettujen tarvitsematta

maksaa mitään lisämaksuja. Yleisempää on kui-

tenkin, että henkivakuutetun siitä päivästä

alkaen, kuin hän joutuu ottamaan osaa sotatoi-

miin ja siis erityisen sotalisävaaran alaiseksi,

on maksettava erikoinen s.-maksu uhalla, että,

jos hän sen laiminlyö, vakuutussummaa ei mak-
seta sodan aiheuttamassa kuolemantapauksessa.
Sen sijaan siviiliväestö, huolimatta siitä, että se

saattaa joutua vastoin tahtoaan sotatoimien pii-

riin, esim. piiritetyssä kaupungissa, ei ole yleensä

pakotettu maksamaan sotalisämaksuja, vaan sen

vakuutukset pysyvät voimassa siinäkin tapauk-
sessa, että kuolemantapaukset johtuvat sotatoi-

mista. Niin ovat m. m. kaikki suomalaiset henki-

vakuutusyhtiöt järjestäneet sotahenkivakuutuk-
sensa. — Sotahenkivakuutus saattaa olla myöskin
henkivakuutusta yksinomaan sotakuoleman va-

ralta ja aivan riippumatonta muusta, tavalli-

sesta henkivakuutuksesta. Sellaisia sotahenki-

vakuutuksia eivät kotimaiset yhtiöt toistaiseksi

ole myöntäneet.
Sotapalovakuutus. Sotapalovakuutuk-

sia voivat myöntää myöskin tavalliset palova-

kuutusyhtiöt. Maksujen määrääminen tapahtuu
yleensä aivan summakaupalla ja mahdollisten
vahinkojen sattuessa on sellaisten yhtiöiden kor-

vattava ne yleisistä varoistaan, sikäli kuin sota-

lisävakuutusmaksut eivät riitä. Oikeampi me-
nettely on, että sotapalovakuutusta varten perus-

tetaan erikoinen keskinäinen vakuutuslaitos,

jonka säännöissä määrätään, että jos kaikkia
vakuutusmaksuja ei tarvita yhtiön hoitokustan-

nuksiin eikä vahinkojen korvaamiseen, ne mak-
setaan takaisin vakuutuksenottajille, kun taas

päinvastaisessa tapauksessa, jos maksut eivät

liitä kustannuksiin ja vahinkojen korvaamiseen,
vakuutuksenottajilta taksoitetaan lisää maksuja
tarpeellinen määrä tahi, jos taksoitus tulee ylen
raskaaksi muutoin, osa sattuneista vahingoista
jätetään korvaamatta määrättyjen, kaikille saman-
laisien perusteiden mukaan. Näin on järjestetty

suomalaisen sotavakuutusosakeyhtiö Marsin toi-

minta, jonka tarkoituksena on myöntää vakuutuk-
sia maassa oleville kiinteimistöille sodan aiheut-

taman hävityksen varalta. Mars perustettiin

huhtikuun 28 p. 1915 ja oli sen vakuutuskanta
v:n 1915 päättyessä Smk. 450,140,644:— ,

josta

rakennuksia Smk. 368,224,098:—
irtaimistoja ., 34,561,009

:

tavaravarastoja „ 34,283,4ti:'. :

-

koneita „ 13,072,074:-

liima vakuutuskanta jakaantui 5,386 vakuu-
tuskirjan osalle. Vakuutuskannasta oli kau-

pungeissa Smk. 431,263,807:— ja maaseudulla
Smk. IS. 876,837:-— . Yksistään Helsingissä oli

vakuutuskannasta Smk. 389,446,314:— . — Että
Marsin liike pääsi näin hyvään vauhtiin, johtui

huomattavalta osalta siitä, että useat rahalaitok-

set uhkasivat sanoa irti myöntämänsä kiinnitys-

lainat siinä tapauksessa, ettei kiinnitettyä omai-
siini ta vakuuteta sotapalovaaran varalta. —
Paitsi Maisia myöntävät maassamme sotapalo-

vakuutuksia erinäiset ulkomaiset yhtiöt.

S o t a k u 1 j e t u s- ja s o t a m e r i v a k u u-

tn s. Sotakuljetus- ja sotamerivakuutuksen on tur-

vattava vakuutuksenottaja mitä moninaisimpia
vaaroja vastaan, jotka sodan takia uhkaavat aluk-

sia ja niiden lastia merellä ja kuljetettavaa tava

raa maalla. Tällöin ci tule kysymykseen ainoas-

taan tavaran tuhoutuminen aluksen tuhoutuessa

miinoihin, torpeedoihin y. m. s., vaan myöskin
tavaran viipymisestä ja pilaantumisesta koituva
vatiinko. Koska kuljetus- ja merivakuutusmak
sut vaarallisimmilla reiteillä ja kuljetusteillä

kohoaisivat suhteettoman kalliiksi, jos vakuutta-
vain yhtiöiden olisi vahingoista yksin vastattava,

on suurvaltain sodan aikana monessa maassa
valtio ottanut vastatakseen suurimmasta osasia

sotavakuutetulle alukselle tahi tavaralle sattu-

vaa kuljetusvahinkoa, ja vakuutusyhtiöiden vas-

tattavaksi on jäänyt vain pieni osa. yleensä 20-

25%, koko vakuutusarvosta. Niinpä Venäjällä

ja Suomessa on voimassa armollisesti vahvis-

tettu ministerineuvoston päätös lokakuun 22

p:ltä 1914, jonka mukaan kaikki Venäjän lipun

suojassa kulkevat alukset sekä ne lastit, jotka

tuodaan Venäjälle tahi Suomeen tai viedään Ve-
näjän tahi Suomen aluksilla tahi ystävyyssuh-

teissa olevien valtojen aluksilla, sekä lastit, joita

rannikkoliikenne välittää, sekä yllämainittujen
lastien rahdit ovat turvatut niin, että valtakun-

nanrahasto vastaa 75% sattuvista sotavahin-

goista, kun taas vakuutusyhtiöiden vastattavaksi

jää vain 25%, kuitenkin korkeintaan 250.000

ruplan määrä. Jos vakuutusyhtiön vahinko nou-

see suuremmaksi, suorittaa yli sen nousevan mää-
riin valtakunnanrahasto yksinään. — Sotakulje-

tus- ja sotamerivakuutukseen liittyy joukko vai

keasti ratkaistavia kysymyksiä siitä, mitä on

pidettävä sodan aiheuttamana vahinkona ja siis

sotavakuutusvaroilla vastattavana, mitä tavalli-

seen kuljetus- tai merivakuutukseen kuuluvana
vahinkona, kysymyksiä, jotka ovat ratkaistavat

tuomioistuimissa, koska mitään kokemukseen
perustuvia menettelytapoja niiden suhteen ei

vielil ole vakiintunut. Sotakuljetus- ja sula

merivakuutuksia myöntävät maassamme, paitsi

kotimaiset kuljetus- ja merivakuutusyhtiöt, eräät

venäläiset vakuutusyhtiöt, vrt. Henkivakuu-
tus, Palovakuutus, Kuljetusvakuu-
tus ja Merivakuutus. [„Versicherung und
Krieg. Vorträge. Veröiientlichungen des Deut-
schen Yereins f ti r Versicherumrs Wissenschaft",

XXVI (1914).] O. W. L.

Sotavalta, kaksoisratsutila (alustiloineen

1 11
/in manttaalia, 1,289 ha) Lempäälän pitäjässä

Miivhäjärven rannalla 5 km kirkolta ja Lem-
päälän rautatieasemalta kaakkoon. Saha. päre-

höylä, mylly ja turvepchkumylly (kaikki höyry-

voimalla käyviä). Omistajat: 1600-luvun lopulla

ja 1700-luvulla Spofvenhjelm-, Segercrantz „af

Satevalla"- ia von Pfaler-suvut sekä seuraavalla
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vuosis. ensiksi viimemainittu ja sitten Granfelt-,

Nordensvan- ja Rickter-suvut. Nyk. omistaja

(1916) J. A. Sotavalta (Richter). Päärakennus
on viime vuosisadan puolivälistä. A. Es.

Sotavangit ks. S o t a.

Sotavaunut, tav. 2-pyöräiset, takaa avoimet,

yhdellä ajajalla ja yhdellä tai kahdella soturilla

miehitetyt \aunut, joita itämaiden ja itäisten

välimerenmaiden vanhat sivistyskansat käyttivät.

Kuva ks. Assyria, Liitekuva.

Sotavero, ylimääräinen sota-ajan tarpeita var-

ten kannettu vero; vihollisen valtaamansa
alueen asukkailta vaatima vero. ks. K o n t r i-

h u t s i o n i.

Sotaväen ampumakoulut kehittävät opettajia

ja ohjaajia tarkka-ammuntaa varten. Tällaisia

on m. m. Venäjällä sekä jalka- että tykkiväkeä
varten. M. v. H.

Sotaväenhallinto käsittää 1. sotilaalliset har-

joitus- ja kasvatuslaitokset, 2. sotaoikeuslaitok-

sen, 3. sotilassielunhoidon, 4. sotalääkiutätoi-

men, 5. sotalaitoksen taloudeu hallinnon. S. on
sotaministerin alainen. M. v. II.

Sotaväenkuljetus, joukkojen ja sotatarpeiden
kuljetus rautateitse t. vesitse. Rauhan aikana s.

(manöövereihin. rekryyttien-, varaväenkuljetus)
koetetaan suorittaa mikäli mahdollista säännöl-

listä liikennettä häiritsemättä. Sodan aikana
joukot on nopeasti kuljetettava kokoontumispaik-
koihin ja rintamaan. Tällöin yleinen liikenne

useimmiten on joko keskeytetty tai suuresti ra-

joitettu. S :ta varten on erinäisillä asemilla lait-

teita nopeaa lastausta varten. Liikekannalle-
asettamissuunnitelmaan kuuluu erikoinen (sa-

lassa pidettävä) sota-aikataulu. Jo rauhan ai-

kana on olemassa erikoisia virastoja s: ta var-

ten. Suomen sotaväen kuljetuksesta on ohje-

sääntö 11 p:ltä tammik. 1876.

M. v. H.
Sotaväenmajoitus ks. Majoitu s.

Sotaväen merkinantojärjestelmä ks. S i g-

naalit.
Sotaväenotto ks. Sotalaitos.
Sotaväki ks. Sotalaitos ja Merisota-

laitos.
Soter [sötc'rj (kreik.), pelastaja, vapahtaja. —

Soteriologia, oppi Kristuksen vapahdus-
työstä.

Sotie 1. sottie [soti'] (ransk.), narripeli,

15:nnellä vuosis. Ranskassa yleinen näyttämölli-
nen pilaesitys.

Sotiisi ks. Ecossaise.
Sotikainen, suoni enkä rj alainen kreikanuskoi-

nen runolaulajasuku, alkuisin Suistamon Loimo-
lasta, eli myöhemmin sam. pit. Lytsyn kylässä, le-

vitti runotaitoa laajalle ympäristöön, m. m. Här-
kösen 1. Heroilan ja Onoilan suvuille sekä Burus-
kan Oleksille. — 1. Ondrei Isotov S. n. s.

..Lytsyn Ondrei" (n. 1787-1865). suvun pääedus-
taja, lauloi yht. kolmattakymmentä runoa, enim-
mät eepillisiä. — 2. Palagia Sahaarein-
tytär (1834-99), edellisen pojantytär, naimi-
sissa Iivana Härkösen kanssa, lauloi isoisänsä

laulut kaikessa täydellisyydessään, osasi lisäksi

loitsuja, taikoja ja lyyrillisiä lauluja. Kävi mie-
hineen Sortavalan laulujuhlilla 1896 laulamassa.
[J. Krohn. ,,Europa'iiksen runonkeräykset I-V"
(Valvoja, 1887) ja ,,Kalevalan toisinnot" (Iii,

1S88); Iivo Härkönen. ..Suomen Karjalan runon-

laulajat" (Karjalan kirja, 1910) ja ,,Runojen ja

metsäin Karjala" (1914).] L. H-uat.
Sotilaallinen tuomiovalta, tuomiovalta, jota

erikoisten määräysten mukaan harjoitetaan soti-

lashenkilöihin nähden. Säännönmukaisesti eri-

tyistä, yleisestä oikeudenhoidosta eroavaa s:ta

t:aa käytellään vain rikosasioissa eikä niissäkään
kaikissa, vaan etupäässä sellaisissa, joilla on yh-
teyttä sotilastoimen kanssa; sodan aikana s. t.

tav. on laajempi kuin rauhan vallitessa. — S :ta

t :aa käyttelevät erikoistuomioistuimet, joita

säännönmukaisesti on eriasteisia.

Heinäk. 16 p-.nä 1886 annetun Suomen sota-

väen rikoslain 16:nnessa luvussa puhutaan sota-

tuomioistuimista ja niiden käyttelemästä tuo-

miovallasta. Ensiasteinen sotatuomioistuin oli

oleva jokaisessa erilleen jaetussa pataljoonassa
tai merijoukossa

;
ylempänä oikeusasteena (useissa

asioissa ensimäisenä ja ainoana asteena) toimi
ylisotaoikeus. Kummankinlaatuisissa tuomio-
istuimissa oli viisi jäsentä, joista yksi (audi-

tööri, yliauditööri) lainoppinut. — Paria pientä
poikkeusta lukuunottamatta olivat kaikki, vaki-
naisessa sotapalveluksessa olevien suomalaisten
sotilashenkilöiden tekemät rikokset sotatuomio-
istuinten käsiteltävät; tästä sekä tuomiovallan
jaosta eri oikeuksien kesken on määräyksiä mai-
nitun lain 17:nnessä luvussa. — Sodassa oli

eräillä edellytyksillä n. s. kenttäoikeus (ruots.

stdndrätt) eli sotaoikeus ahtaammassa merki-
tyksessä (ks. Sotaoikeus) oleva toimival-

tainen säännöllisen sotatuomioistuimen sijasta.

R. E.

Sotilaiden mitat. Eri maissa on määrätyt
alimmat mitat, jotka sotilaiden tulee täyttää.

Alin pituusmitta on erilainen kaartia ja

armeiaa sekä eri aselajeja varten. Lisäksi

on muutamissa maissa voimassa alin rin-

nan tilavuusmitta, tavallisesti puolet ruumiin-
pituudesta sekä suurin ruumiin pituusmitta eri-

Loten ratsuväkeä ja jääkäreitä varten. Alin
ruumiin pituus on Saksassa 1.54 m armeiaa
ja l,7o m kaartia varten, Italiassa ja Espanjassa
1.56 m, Itävalta-Unkarissa ja Sveitsissä 1,bb m.
Ranskassa 1,54 m. Venäjällä 1 ,53 m. Suomen
sotaväessä oli alin pituus l,ss m, jonka ohella

alussa oli voimassa alin rinnanlaajuusmitta ( =

puolet pituudesta), mikä määräys kuitenkin lak-

kautettiin, kun huomattiin, että sen nojalla

sotakelpoiset nuorukaiset tulivat tarkastuksessa

hyljätyiksi. M. r. II.

Sotilas, kaikista sotapalveluksessa olevista

asestetuista henkilöistä käytetty nimitys. S:t

muodostavat n. s. s o t i 1 a s s ä ä d y n. johon siis

luetaan upseerit, aliupseerit ja jouk-

kojen miehistö, kaikki sotalääkintäkunnan

jäsenet sekä meri-insinöörit. — Sotilashenkilöi-

hin nähden ovat erinäisissä tapauksissa voi-

massa erikoiset sekä siviilioikeudelliset ettii ri

kosoikeudellisct määräykset, minkä lisäksi puh-

taasti sotilaalliset rikokset rangaistaan erikois-

ten kurinpidollisten säädösten nojalla ja sotilas-

lakien mukaan. Myöskin valtio-oikeudellisost i

s :t ovat erikoisten rajoitusten alaisia (estettyjä

liittymästä valtiollisiin yhdistyksiin, vailla vaali

kelpoisuutta eduskuntaan y. m.). M. v. E.

Sotilasasiaintoimituskunta ks. Senaatti.
Sotilashuone (ruots. krigsmanshuset) , Ruot-

sisi vanhojen ja raihnaisten sotilasten eläke-
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laitos Vadstenassa, entisessä birgittalaisluosta-

rissa. Sillä oli tuloja u. s. sotilashuone-
taloista, kruunun kymmenyksistä y. m.;

lakkautettiin 1783. vrt. Sotilashuone-
kassa.

Sotilashuonekassa, eläkerahasto Ruot-
sissa vanhoja ja sairaita sotilaita varten. Kun
Vadstenan sotilashuone 1783 lakkautettiin, jou-

tuivat sen monenlaiset tulot suurimmaksi osaksi

kruunulle, joka puolestaan maksaa eläkkeitä so

tamiekille ja alipäällystölle. Erinäiset tähän
määrätyt vara) muodostavat siellä s:n. Suo-
messa Ruotsin vallan loputtua määrättiin
puheenalaiset varat hoidettaviksi s:n 1. sotilas-

huonerahaston nimellä. Sillä oli tuloina talon-

veroja, virkamiesten palkoista ja eläkkeistä me
nevää sentonaaliveroa, eräistä toimituskirjoista

suoritettavaa sotilaslmonemaksua y. m.; ja siitit

suoritettiin eläkkeitä sotaväen miehistölle sekä
(v:een 1906) luotsi- ja majakkapalvelijoille ja

v :sta 1886 myöskin sotapäällystölle. Mutta
kcis. as :11a 11 p:ltä helmik. 1889 siirrettiin s:n
tulot paitsi korkotuloja sotilasrahastolle ja hal-

linnollisella keis. as :11a 17 p :ltä elok. 1913 mää-
rättiin s., samaten kuin sotiSasrahastokin, lakkau-
tettavaksi mainitun vuoden päättyessä, jolloin

ne tuloineen menoineen olisivat yhdistettävät
yleiseen valtiorahastoon. V :n 1914 valtiopäivillä

anoi eduskunta tämän määräyksen lainvastaisena
kumottavaksi. K. J. S.

Sotilashuonemaksu, erinäisistä toimituskir-
joista suoritettava maksu, joka pantiin alulle

1675, järjestettiin uudestaan 1689 ja meni soti-

lashuonekassaan, kunnes 1889 siirrettiin suori-

tettavaksi sotilasrahastoon ja 1914 v:n alusta

yleiseen valtiorahastoon. vrt. Sotilashuone-
kassa.

Sotilasliuonerahasto ks. Sotilashuone-
kassa.

Sotilaskiväärit ks. A m p u m a-a s e e t.

Sotilaskonventsioni 1. militäärikon-
ventsioni (ks. K o n v e n t s i o n i) 1. -sopi-
mus, valtiosopimus, jolla kaksi valtiota yhtei-

sen tarkoituksen saavuttamiseksi järjestää keski-

näiset sotilaalliset suhteensa. On hyvin taval-

lista, että valtiot, jotka ovat keskenään tehneet
sotaliiton 1. allianssin erityisessä s :ssa sopivat

sotilaallisen menettelyn ja yhteistoimintansa yk-

sityiskohdista. Erityisesti sanotaan s:ksi sel-

laista sopimusta, jolla jokin valtio toiselle us-

koo, osittain tai täydellisesti, oman sotilashal-

lintonsa hoidettavaksi. Niinpä ovat kaikki muut
Saksan valtiot paitsi Baierin, YViirttembergin ja

Sachsenin kuningaskunnat Preussin kanssa teke-

millään s:eilla uskoneet tämän valtion käytettä-
väksi senkin sotilaallisen herruuden, mikä niille

Saksan liittovaltiosäännön mukaan kuuluisi.

r. /:.

Sotilaslait, lait. jotka koskevat kansalaisien
sotilaallisia velvollisuuksia, maa- ja meripuolus-
tusta, sotaväen rikoslait y. m. s.

Sotilaslähettiläs, ylempi upseeri, tavallisesti

yliesikuntaupseeri, joka on komennettu lähetys-

töön valvomaan maansa sotilaallisia etuja.

1/. v. II.

Sotilaslääkäri ks. Pataljoon a n 1 ii ä

kari. S a n i t e e t t i v ä k i ja Sotalää
kintätoi m i.

Sotilasmusiikki (ks. Musiikki) on aiko-

jen kuluessa kehittynyt varsinaisen sotamusii-
kin (ks. t.i alkeellisista sävelaineksista. Mutta
sen taiteellinen käytäntö kuuluu pääasiallisesti

rauhan ajan paraateihin ja muihin juhlallisuuk-
siin. S:n päämuoto on marssi (ks. t.i. Soitti-

milla ovat siinä vaskipuhalt imet etualalla; nii-

hin liittyy myös lyömäsoittimia ja puupuhaJti-
niia (ks. Sotilassoittokunta). /. K.

Sotilaspassi, todistus, mikä annetaan kaikille

niille, jotka vakinaisen sotapalveluksen päätet-

tyään päästetään kotiaan. Nämä todistukset on
alettava unikaan ja esitettävä harjoitukseen tai

sotapalvelukseen saapuessa. .1/. r. //.

Sotilaspiiri, sotilashallinnollinen alue Venä-
jällä. Näitä oli 12 (Pietarin, Suomen, Vilnon. Var-
sovan. Kiovan. Odessan. Moskovan. Kaukaasian.
Kajaanin. Turkestanin. Siperian ja Amurin
alueen). Suomen s. on nyk. yhdistetty Pietarin pii-

riin. Erikoisen sotilaallisen hallintoalueen muo-
dostavat myös Donin kasakkain alue ja Mantsu-
rian sotajoukot. S:n johdossa on ..piirin jouk-
kojen komentaja", joka esikuntansa avulla pi-

tää huolta piirin sotilaallisesta hallinnosta.

M. r. II.

Sotilaspuustelli ks. Virkatalo.
Sotilasrangaistukset, sotilaallisen rikoslain

ja kurinpitosäännön nojalla annetut rangaistuk-
set. Suomen sotaväessä noudatettiin rikoslakia

16 p:ltä heinäk. 1886. Tämän nojalla voitiin

säätää seuraavat rangaistukset: 1) kuolemanran-
gaistus, 2) kuritushuonerangaistus. 3) vankeutta.

4) virasta erottaminen, 5) erottaminen sotapal-

veluksesta, 6) sakkoja, 7) järjestysrangaistuksia.

Viimemainittu ryhmä käsitti seuraavat rangais-

tukset : Miehistöä varten : 1) kielto oles-

kella kasarmin tai asunnon ulkopuolella, 2)

työnteko ylimääräisellä vuorolla, 3) rangaistus-
palvelus. 4) yksinkertainen aresti, 5) ankara
aresti, 6) gefreitteriuarvon menettäminen. Ali-

upseereja varten tulevat paitsi edellisiä lisäksi

seuraavat: 1) muistutus ja varoitus, 2) sotilaspal-

velus. 3) uskotun toimen sekä aliupseerinarvon
menettäminen. — Upseereja varten on laissa

olemassa seuraavat järjestysrangaistukset : 1

)

suullisesti tai kirjallisesti annettu huomautus, 2)

koossaolevan upseerikunnan edessä annettu va-

roitus, 3) päiväkäskyssä annettu muistutus, 4)

rangaistuspalvelus, 5) kotiaresti, 6) päällikkyy-
destä tai toimesta erottaminen. .1/. v. II.

Sotilasrikos, sotilassäätyyn kuuluvan henki-
lön sotapalveluksessa tekemä ja sotilaallisessa

rikoslaissa määritelty rikos. S:t voivat olla joko
varsinaisia, kuten pelkuruus, karkaaminen,
salakapina, tai sotilaallisesti kvalifi-
soituja, milloin s. on tehty yleisessä rikos

laissa käsiteltyjen rikosten yhteydessä. Vielä

ovat mainittavat j ä r j e s t y s r i k o k s e t. pie-

nemmät sotilaallista järjestystä ja kurinpitoa

koskeva! rikkomukset, joista päällystö ilman tuo-

mioistuimen käsittelvii voi määrätä rangaistuk-
sen. 1/. o. //.

Sotilassaatto. Kun sotilashenkilö on kuollut.

saattaa hänen ruumistaan hautaan komennus-
kunta, joka arkkua laskettaessa tekee kunniaa.
Sillassa olleiden haudalla laukaistaan sitten 3

yhteislaukausta. Komppanianpäällikkö ja häntä
ylempiä sotilashenkilöitä saattaa hautaan koko
se joukko, jonka komentaja vainaja kuollessaan
oli. Ylempien sotilashenkilöiden hautajaisissa toi-
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meenpannaan suruparadeja ja järjestetään kun-
niakujia. Vainajan arvomerkkejä kannetaan ruu-

misvaunun edellä silkkityynyllä. M. v. H.

Sotilasseurakunta, sellainen seurakunta, jonka
jäseniä ovat sotilashenkilöt perheineen. U. P.

Sotilassiirtola ks. Siirtolat.
Sotilassoittokunta 1. sotilasorkesteri,

mus., muistuttaa kokoonpanoltaan alkuperäistä

-sotilaallista tarkoitustansa. Puhaltimineen ja

lyömäsoittimineen se kaikuu parhaiten ulko-

ilmassa. Rauhan aikana käytetään s:ia etenkin

ulkoilmaravintoloissa ja tanssitilaisuuksissa.

Tästä huolimatta ovat s:t monin paikoin kehitty-

neet huomattavalle taiteelliselle tasolle. Siihen

tarjoutuu tilaisuus esim. kunniatervehdysten yh-

teydessä, joita joka viikko esitetään päällikön

asunnon edustalla. Mutta useat s :t toimeen-
panevat myös itsenäisiä konserttitilaisuuksia.

Taiteellisen kellityksensä vauhtiin pääsivät s :t

19:nnellä vuosis., kun torvien ja trumpettien
tekniikka venttiilien keksinnän kautta kohosi

täyteen käyttökelpoisuuteen ja klarinetteja alet-

tiin käyttää kornettien lisäksi diskanttisoitti-

mina. Myöhemmin on s :ille sovitettu suuret

määrät arvokasta klassillista musiikkia. Täten
s :t ovat moniaalla korvanneet varsinaisen taide-

orkesterin puutetta ja tulleet tärkeäksi soitan-

nollisen kasvatuksen välineeksi. I. K.
Sotilastie, tie, joka rakennetaan yksinomaan

tai etupäässä sotilaallisia tarkoituksia varten.

Kuuluisiksi ovat tulleet varsinkin ne s:t, joita

roomalaiset rakensivat lyhentääksensä tai jou-

duttaaksensa joukkojen kuljetusta kaukaisiin
maakuntiin ja uhattuihin rajamaihin. Nykyajan
sotilasteistä mainittakoon Vladikavkasin tie, joka
vie Keski-Kaukaasian kautta Tiflisiin, ja Venä-
jän s:t Turkestanissa ja Amur-joella. Pääasialli-

sesti strateegisia tarkoituksia varten rakennet-
tuja sotilasrautateitä on myöskin pidettävä s:inä.

Sotilastorppa ks. Ruotujakolaitos.
Sotilasuutistalot ks. U u t i s t a 1 o.

Sotilasvala, sotapalvelukseen astuvan tai siinä

olevan henkilön vannoma erityinen uskollisuuden-
vala. Toisinaan puhutaan ..lippuvalasta". sotilaan
kun sanotaan vannovan lipulleen uskollisuutta.
— V:ii 1772 Hallitusmuodon 18 § :ssä säädetään,
että maa- ja merisotaväen ylä- ja alapäällys-

kuntineen pitää vannoa säädetyn kaavan mukai-
nen uskollisuuden ja kuuliaisuuden vala kunink.
majesteetille, valtakunnalle ja säädyille. —
Yhdistys- ja vakuuskirjan astuttua voimaan teh-

tiin valankaavaan muutoksia ja Suomessa mää-
rättiin 1817 uusi kaava käytettäväksi. Kun sit-

ten v:n 1878 asevelvollisuuslaki astui voimaan,
edellytti sen 88 §. että s. oli vannottava Hal-
litusmuodon IS §:n määräämässä muodossa,
mutta siitä huolimatta v:n 1817 kaava jäi kuin
jäikin, jonkun verran lyhennettynä, käytäntöön.

7?. E.

Sotilasvirkakunnan virkatalot ks. Virka-
t a 1 o.

Sotilasvirkamiehet, kaikki armeian ja meri-
väen palveluksessa olevat virkamiehet, joilla on
sotilasarvo, varsinaiseen sotilassäätyyn kuuluvia
(esim. sotilaslääkäreitä) lukuunottamatta. Sää
ovat siis sotatuomarit (auditöörit), sotapapit,

intendentit, sotilaseläinlääkärit, asemestarit, sota-

[><>s1 ivirkamiehet y. m., mutta .s :iin ei lueta sotilas-

Ihallintoon kuuluvia viranomaisia, joilla ei ole

sotilasarvoa (kuten sairaalain ylitarkastajia

j. n. e.). M. v. H.
Sotilasvirkatalo ks. Virkatalo.
Sotilasvoimistelu tarkoittaa paitsi ruumiin

terveyden ja yleisen kehityksen edistämistä myös-
kin sotilaan harjaantumista suorittamaan niitä

ruumiillisen joustavuuden ja voiman vaatimuksia
ja kestämään niitä ponnistuksia, mitkä kuuluvat
sotapalvelukseen. S. on täten tärkeimpiä opetus-

ja harjoitusaloja sotaväessä. Voimisteluun liit-

tyy läheisesti urheilu eri haaroineen (uinti, miek-
kailu, hiihto y. m.) ja kilpailuineen. M. v. H.

Sotis, Sirius (muinaisegyptiläisten käyttämä
nimitys). S.-tähden havaitsemisella oli tärkeä
sija egyptiläisten tähtienpalveluksessa. Koska
egyptiläisten ajanlaskussa ei ollut karkausvuosia,
vaan joka vuosi oli 365 päivää, jäivät vuoden-
ajat vuosi vuodelta ajanlaskusta n. 6 tuntia

jälkeen. Niin muodoin olivat 1,460 vuodessa vuo-

denajat kiertäneet kaikkien kuukausien kautta.

Tätä ajanjaksoa nimitetään s o t i s-j a k s o k s i.

n. r.

Sotka (Fuligula) on Fuligulidce-heimoon ja

sälönokkaisten lahkoon kuuluva suku. No-
kan kynsi kapea, ai-

noastaan pieni osa no-

kan leveydestä, käsi-

sulkien tyvi ja sisä-

höyty enemmän tai

vähemmän valkeat.

Siipipeili ei ole me-
tallinkiiltoinen, kuten
sorsilla. Takavarpaas-
sa on räpyläliuska.

Pyrstö pyöreäpäinen,
14-sulkainen. Maas-
samme tavataan pesi-

vänä 3 lajia: 1. J o u- (S. H.) Jouhisotka, koiras,

h i-s. 1. jouhitelk-
k ä (F. fuligula). Koi-
ras on musta, selkä

enemmän tai vähem-
män selvästi valkea-

pilkkuinen, alta val-

kea; niskassa pitkä
riippuva töyhtö. Siipi-

peili valkea. Koiraan
mustat kohdat ovatlS.H.) Jouhisotka, naaras,

naaraalla ruskeita. On
yleinen Keski-Suomesta Lapin perille; Etelä-Suo-
messa harvinainen. Pesii vanhan maailman pohjois-

osissa ja ehkä myös Abessiinian vuoristossa. 2.

Tunturi-s. (F. marila), koiras eroaa edelli-

sestä paraiten siinä, että siltä puuttuu selvä

niskatöyhtö; selän yli kulkee hienosti vaalean-

ja mustankirjava vyö; naaras tunnetaan taas no-

kan tyveä kiertävästä valkeasta juovasta. On
kooltaan edellistä vähän isompi. Pesii maas-
samme Lapin tunturivesien rannoilla sekä siellä

täällä Pohjanlahden saaristoissa Torniosia Ahve-
nanmaalle saakka. Tavataan myös uuden maail-
man pohjoisosissa. 3. P u n a-s :11a (F. /

'erinä) on
siipipeili harmaa ja nokka tasasoukka (edellisillä

kärkeen päin levenevä). Koiraan pää ja kaula
ovat ruskeanpunaiset, suuremmaksi osaksi mus
tan yläruumiin poikki kulkee leveä siniharmaa
ruskeaviiruinen vyö; vatsa, valkea. Naaraan pää
on punaruskea. Pesii maassamme muutamin pai-

koin etupäässä Laatokan, Suomenlahden ja Poh-
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janlahden rannoilla Hailuoto* a saakka, muualla
satunnainen. Tavataan vanhan maailman poh-

joisosassa. -— Lisäksi on maassamme äskettäin
tavattu neljäs sotkan sukuun kuuluva lintu Fu-

ligula nyroca. E. M-o.

Sotkamo. 1. Kunta, Oulun 1., Kajaanin
kihlak., Sotkamon nimismiesp.

:
kirkolle Kajaa-

nista ~>1 km italviteit.se 40 km). Pinta-ala J.CrJS.i

km2
,

josta viljeltyä maata (1910) 21,655 ha
(siinä luvussa luonnonniityt 17.000 ha). Mant-
taalimäärä 91 -"/is. talonsavuja 590, torpan-
savuja 76 ja muita savuja 881 (1907). 10,551 as.

(1914i; 1,723 ruokakuntaa, joista maanviljelys
pääelinkeinona 1,311 :llä (1901). 844 hevosta,

5,309 nautaa (1913). — Kansakouluja 12 (1915).

Säästöpankki. Kunnanlääkäri. Apteekki. —
Teollisuuslaitoksia: osuusmeijeri (sen yhteydessä
mylly) .

— Luonnonnähtävyyksiä : Vuokatti
ja Naapurinvaara (ks. n.): monien jär-

vien (Nuas järven. Sapso järven y. m.) luonnon-
ihanat rannikot; .Jliidenportin" 1. ..Louhipor-

tin" vuorenrotko luolineen (Valtimon rajalla).

— 2. Seurakunta, konsistorillinen, Kuo-
pion hiippak., Kajaanin rovastik. ; erotettu Pal-

tamon emäseurakunnasta omaksi pitäjäksi 1647.

S:oon on aikaisemmin kappelina kuulunut
Kuhmoniemi (ks. t.). — Kirkko puusta, valmis-
tui 1870. L. H-nen.
Sotkamon reitti, Oulujärveen idästä laskeva,

järvirikas vesistö, alkaa Maanselän länsireunus-
talta kolmena vesistöhaarakkeena: Lentiiran,
Sumsanjoen ja Kiekinjoen vesireitit; suurin näistä.

Lentiiran reitti, kokoaa äärimäiset latva-

vetensä (pohjoisesta Juortaman järvi y. m., kaa-
kosta Rauvanjärvi, Korkanajärvi y. m. ja luo-

teesta Kivijärvi y. m.) aluksi Ä n e t t i j ä r v e e n
(85 m yi. merenp.), siitä virtaavat vedet Änetti-
kosken ja Aittokosken kautta L e n t i i r a n j ä r-

veen, jatkuen Iivantiiranjoen kautta Ii v an-
ti i r a n

j
ä r v e e n, siitä taas L e n t u a n j ä r-

veen; viimemainittuun laskee idästä S. r :n toi-

nen alkuhaarake Sumsanjoen reitti (Viik-

simonjärvi, Maaiiselänjärvi. Alanteen järvi. Juo-
lunkajärvi, Kalliojärvi y. m.). Saatuaan vielä

kaakosta Luulajanjoen tuomat lisävedet Lentuan-
järvi virtaa Lammasjärveen (66 m yi. me-
renp.), jossa taas yhtyy tähänastisiin vesiin S.

r
:
n kolmas alkuhaarake Kiekinjoen reitti

(Kaitakiekki-, Kivikiekki-, Hukkajärvi, Kiekin-
järvet y. m. ynnä Saunajärven lisävedet) lasku-

jokenaan Saunajoki. Lammasjärvi laskee O n t o-

järveen (158 m yi. merenp.), joka saa pohjoi-

sesta Kettojärven lisävedet. Ontojärvi laskee
Ontojokea myöten K i i m a s j ä r v e e n. siitä

taas 1' i r t t i j ii r v e e n, jonka kapea salmi yh-
distää eteläpuolelle jäävään S a p s o j ä r v e e n.

Pirttijärvestä jatkuu S. r. Tenetinvirran
kautta Nuas järveen (138 m yi. merenp.).
jonka länsipäästä, Rehjänselästä koko laajan rei-

tin vedet purkautuvat K a j a a n i n j o e n neljän
kosken, Petäjäkosken. Kuurna- 1. Kalliokosken,
Koivukosken ja Ämmäkosken kautta Oulujär-
veen (122,:, m yi. merenp.). S. r. tuo Oulujärveen
keskiveden aikaan 146 m3 vettä sek:ssa (korkean
veden aikaan 329 m3

, matalan 131 m8
). - Tar-

kempi selonteko S. r:n huomattavimmista jär-

vistä, koskista y. m. erikoisartikkeleissa.

/.. I!- m ii.

Sotnja (ven., = satakunta), eskadroonaa vas-

taava kasakkaosasto. Nykyään s:aan kuuluu n.

150 hevosta. 4-6 s:aa muodostaa polkin (rykmen-
tin). .1/. v. II.

Soto, Hernando (1. Ferdinand o) de
(14967-1542), esp. sotilas ja tutkimusmatkailija,
retkeili 1528 Guatemalan ja Yucatanin ranni-
koilla, lähti 1532 300 miehen keralla Pizarron
avuksi Peruun, jossa turhaan koetti estää Ata
hualpan mestausta, matkusti 1539 700 miehen
keralla Floridaan, jossa kultaa etsien kuljeskeli

alueen ristiin rastiin, ulottaen retkensa" nyk.
Georgian ja Arkansaksen alueille. Kuoli paluu
matkalla Mississippi-virralla, jonka löytäjänä
häntä pidetään (ks. Mississippi |.).

Sott ks. S a h a r a.

Sottiisi (ransk. sottisc), tuhmuus, rivonsekai
nen pila. hävyttömyys.

Sottunga. 1. Kunta. Turun ja Porin 1..

Ahvenanmaan kihlak., Fö»'lön-Kökarin-Sottuni:an
nimismiesp.: käsittää Ahvenanmaan itäisessä

saaristossa joukon saaria, joista pääsaaren,
Storsottungan, lisäksi huoinattavimpina
mainittakoon: Mosshaga, Finnö, Husö, Ilästö ja

Kyrkogärdsö. Kirkolle Turusta n. 140 km.
Maarianhaminasta n. 60 km. Pinta-ala (maata)
21,3 km2

, josta viljeltyä maata (1910) 166 ha
(siinä luvussa luonnonniityt 111 ha). Manttaali
määrä 4 7

/ 8 , talonsavuja 23. torpansavu ja 2 ja

muita savuja 19 (1907). 407 as. (1914), kaikki
ruotsinkielisiä: 70 ruokakuntaa, joista maanvil-
jelys pääelinkeinona 22:11a. merenkulku 17:llä

ja kalastus 16:11a (1901). 28 hevosta. Hifi nautaa
(1913). -- 1 kansakoulu. — 2. Seurakunta.
Turun arkkihiippak.. Ahvenanmaan rovastik..

kuuluu kappelina Föglön emäseurakuntaan, mai-
nitaan sellaisena jo 1544; määrätty eroamaan
itsenäiseksi khrakunnaksi (sen. päät. huhtik.
1914). — Kirkko puusta, rak. 1708, korjattu ja

siirretty aikaisemmalta paikalta nykyiselle 1802.

L. H-nen.
Sou [su], ransk. vaskiraha, oli aikaisemmin

Ranskan rahajärjestelmän pohjana. = 1
/20 livreä.

nyt =5 centimea. =5 penniä.

Soubies [subtfs], Albert (s. 1846), ransk.

musiikkikirjaili ja. Toimitti 1875-80 Pariisin teat-

terikalenteria. Julkaisi useita teoksia eri mai-
den musiikkielämästä (Saksan, Venäjän, Unkarin.
Böömin. Portugalin. Sveitsin. Espanjan, Belgian,

Hollannin, Skandinaavian ja Britannian. 1896
1906) sekä. (1899) Pariisin oopperan: ..Opera

eomique"n (vv:lta 1840-87) ja ..Thöätre lyrique"n
(vv:lta 1851-70) historian.

'

'

I. K.

Soubise [sulnz]. 1. Benjamin de Ro h a n.

S:n herra (1583-1642), Flenri de Rohanin veli.

nugenottikenraali, taisteli Morits Oranialaisen
sotajoukossa Alankomaiden vapaussodassa: valit-

tiin Ludvik Xlii : n aikuisessa uskonsodassa
Poitou'n, Bretapnen ja Anjou'n maakunnissa ole-

vien hugenottijoukkojen ylipäälliköksi iti_' i ia

taisteli jonkun aikaa menestyksellä. Richelieu'n

alkamassa hugenottisodassa S. tuhosi kuninkaan
laivaston Blavet'n luona (1625). mutta joutui

sam. v. tappiolle I.Vn saaren luona: sittemmin
hän engl. laivastolla Buckinghamin herttuan
kanssa yritti tuoda apua Richelieu'n piirittä-

mälle La Rochellelle, kuitenkaan onnistumatta.
kuoli Englannissa.

2. Charles de K o li a n. S:n prinssi

(1715-87), ransk. sotapäällikkö, Pompadourin
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markiisittaren suosikki, sai seitsenvuotisen sodan
alkaessa 24,000-miehisen armeian päällikkyyden,

ja siihen yhtyi vielä, Saksan valtakunnan armeia;
mutta Fredrik IT sai siitä loistavan voiton

Rossbachin luona (1757). Tästä huolimatta S. sai

uuden armeian johtoonsa 1758, voitti Luttern-

bergin luona hessiläisen kenraalin Öbergin ja

valloitti Hessenin, jonka johdosta nimitettiin

sotamarsalkaksi ; mutta 1761 ja 1762 hän tais-

teli huonolla menestyksellä Ferdinand Braun
sclnveigilaista vastaan. K. O. L.

Soubrette ks. Subrett i.

Souffle [snflv'] (ransk.), kohokaspaistos.

Soufflet ks. S u f 1 e 1 1 i.

Soufflot [suflö'], Jacques Germaiu
(1709-81), ransk. arkkitehti, Pompejin löytöjen

herättämän, antiikkiin läheisesti liittyvän taide-

suunnan ensimäisiä edustajia Ranskassa. Opis-

keli Pariisissa ja matkoilla Italiassa ja Krei-

kassa (1749-00), rakentanut Lyonissa m. m.
riiötel-Dieu nimisen sairaalan (1737) ja suuren
teatterin 1754, kutsuttiin Pariisiin 1760, suun-
nitteli täällä kuuluisimman työnsä Ste Geneviö-
ven kirkon (nyk. Pantheon), jonka hän rakensi

sen monumentaaliseen kupoliin saakka (1764-81).

Kupolin holvasi J. Hondelet. Kirkon pohja on
84 m:n levyinen, 112 m:n pituinen kreik. risti,

Rooman Pantheonin mallisine korinthilaisine etu-

halleineen ; kupoli on ulkoa 83 m korkea, 21 m
läpimitaten ja kolmikuorinen. Notre-Damen sa-

kasti ja aarrekammio, oikeuskoulu Pantheonin
paikan äärellä ovat toisia S :n töitä Pariisissa.

l7-o. N.
Soukainen, rukoushuone Laitilan pitäjässä, n.

5 km emäkirkolta pohjoiseen. S. on todennäköi-
sesti yksi niistä 4:stä kappelista, mitkä 1596
mainitaan Laitilan emäseurakuntaan kuuluviksi.

S :n vanha kirkko rakennettiin korjaamalla uu-

destaan 1895.

Soukelojärvi, n. 10 km pitkä järvi Koutajoen
vesistössä Vienan-Karjalassa, Pääjärven pohjois-

puolella; S:een laskevat Kumajokea myöten Pää-
järveen keräytyneet laajain vesialueiden vedet,

jatkaen S:stä matkaansa Ruvajärveen j. n. e.

(vrt. Koutajoki). L. H-nen.
Soulie [sulje'], M e 1 e h i o r Frederic

(1800-47), ransk. kirjailija. Romanttiseen hen-
keen sepitetyillä näytelmillään (..Clotilde", 1831;
,.Closerie des genets", 1846 y. m.) hän herätti

suurta huomiota ja tuli melkein yhtä suosituksi
kuin Dumas vanh. ja E. Sue romaaneillaan.
Hän kirjoitti myös romaaneja, joista varsinkin
,,Les memoires du diable" (1837, 8 nid.) oli pal-

jon luettu. //. Kr-n.
Soult [suit], Nicolas Jean de Dieu

(1769-1851), ransk. marsalkka; kunnostautui
vallankumouksen ja Napoleonin sodissa; yleni

1799 divisioonakenra.aliksi, 1804 marsalkaksi;
korotettiin 1808 Dalmatsian herttuaksi. S., joka
oli Napoleonin paraimpia kenraaleja, otti sitten

vaihtelevalla onnella osaa Espanjan sotaan.

Bourbonien palattua 1814 S. tuli sotaministeriksi,

mutta meni 1815 Elbasta palanneen Napoleonin
puolelle ja oli hänen esikuntapäällikkönään
Belgiassa. MVaterloon tappion jälkeen hänen täy-

tyi lähteä maanpakoon, mistä sai palata 1819;

tuli 1827 paariksi; oli 1830-34 sotaministerinä,
1839 ulkoasiainministerinä, 1840-47 uudelleen

sotaministerinä; hänen muistelmiansa julkaistiin

1854 nimellä ,,Iiistoire des guerres de la revo-

lution"'. [Bleibtreu, ..Marschall S."] J. F.

Souper [supc'] (ransk.), illallinen.

Souru, ent. rautaruukki Karttulan pitäjässä.

Kutanjärven pohjoisrannalla, kuuluu maineen ja

metsineen (yhteensä 3,000 ha) v:sta 1913 O.-y.

H. Saastamoinen limitedille Kuopiossa. S:uun
ryhtyi 1867 masuunia rakentamaan ven. luut-

nantti A. Schleisner (valmis 1868). luovuttaen
sen ja oikeutensa valtaamiinsa suo- ja järvi-

malmilöytöihin sam. v. kansalaisilleen P. Sem-
jannikoville ja V. Poletikolle. Viimemainitut luo-

vuttivat 1870 S:n perustamalleen Venäläiselle

kone- ja vuorilaitos-o.-y :lle Pietarissa 96.00H

hopearuplasta. Seur. v. S :lle rakennettiin put-

lausuunit, höyryvasara ja valssilaitos. V. 1889
yhtiö teki vararikon ja S. siirtyi 1890 Pietarin
raudan- ja rautalanganvalmistusyhtiölle 175,000
mk:n kauppahinnasta. Viimemainittu yhtiö pu-
hallutti kaikkiaan 17,300 ton. harkkorautaa
(malmista saatiin 31-39% rautaa), arvoltaan

2,500,000 mk. V. 1899 S. kaikkineen siirtyi kuo-
piolaiselle kauppaneuvos Isak Löfille 590.000
mk:n hinnasta; v :een 1902 valmistettiin 7,400

ton. harkkorautaa (kaikki myötiin Pietariin).

Viimemainitusta v:sta S:n tila huononemistaan
huononi, kunnes raudanvalmistus 1907 kokonaan
lopetettiin. Vihdoin S. siirtyi 600,000 mk:sta
nyk. omistajalleen, jonka aikana S :11a on vain

harjoitettu sysienpolttoa. E. E. K.
Sousse [sus] (myös Susa), kaupunki Pohjois

Afrikassa, Tunisin itärannikolla, Hammametin-
lahden rannalla; n. 8,000 as., joista n. 1

/i juuta-

laisia. — Euroopp.-leimainen. Ympärillä vanhat
muurit. Satama huono. Rautatie sisämaahan
Kairouaniin sekä pitkin rannikkoa etelään ja poh-

joiseen päin. Ympäristössä öljypuu-, viini- y. m.
tarhoja. Viedään oliiviöljyä, halfaa, viljaa, vil-

laa y. m. — Vanhan ajan Iladrumetum.
South .... ks. Etelä
Southampton [saupä'mtn], kreivikunnan muo-

dostava kaupunki Etelä-Englannissa, Englannin
Kanaalin rannikolla, YVightin saaren pohjois-

puolella olevista The Solent ja Spithead nimi-

sistä, salmista luoteiseen päin pistävän, 16 km
pitkiin, syvän ja kapean S. \vater nimisen lah-

den pohjoispäähän laskevien Test ja ltchen nimis-

ten jokien välisellä niemekkeellä; 119,012 as.

(1911). — Keskikaupungin ympärillä vielä roo-

mal. -aikaisen muurin jätteitä (m. m. 4 porttia) ;

useita vanhoja taloja (m. m. King John's palace

1100-luvulta). Vanhoja kirkkoja: St MichePs ja

Holy Rood. Runoilija \Vattsin ja kenraali Gor-

donin muistopatsaat. — Oppi- ja sivistyslaitok-

sia: Hartley university college (Hartley institu-

tion; sen yhteydessä on myös kirjasto, museo,
taidekokoelma), kauppakoulu, kirjasto, teatteri.

-- Teollisuutta edustavat konepajat ja laivaveis-

tämöt. S:n päämerkitys on kuitenkin jättiläis-

satamakaupunkina, etenkin posti- ja matkustaja-

liikenteen (Länsi-Intiaan, Meksikkoon. Etelä-

Ameriikkaan, Afrikkaan, Yhdysvaltoihin y. m.i

välittäjänä. Satama Englannin paraita luonnon-
satamia; kaksinkertainen hamina-aika (Spithea-

din kautta, tulee uusi v-uoksiaalto 2 1. The Solen-

tista saapuneen varsinaisen vuoksiaallon jälkeen).

Satamassa jättiläislaivoja varten rakennettuja te-

lakoita. V. 1912 satamassa selviteltiin 14. j milj.

rek.-ton. netto (viides Englannin satamista),
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josta ulkomaisessa merenkulussa 11,4 milj. rek.-

ton. Kauppa melkoinen: tuodaan kaakaota, kah-

via, viljaa, hedelmiä, voita, munia, viiniä, soke-

ria, villaa y. m. (useat Lontoon markkinoita var-

ten), viedään kaikenlaisia teollisuustuotteita. —
S:n läheisyydessä Xetley Abbey nimisen luosta-

rin (rak. Henrik III) rauniot ja Vilhelm Valloit-

tajan perustama New Forest. — S:n paikalla oli

roomal. aikana sotilas-asema. Normannilaisaikana
S. oli Winchester in satamana. Suuren merki-
tyksen S. saavutti vasta Lontoon radan avaami-
sen (1840) vaikutuksesta. E. E. K.
South Bethlehem. [saup beplohom], kaupunki

Yhdysvalloissa, Pennsylvanian valtiossa, Lehigh-
joen varrella vastapäätä Bethlehem nimistä kau-
punkia, luoteiseen Philadelphiasta, ratojen ris-

teyksessä; 15,005 as. (1906). — Lehigh univer-

sity (per. 1865 Asa Packer, joka sille lahjoitti

n. 12,5 milj. mk.) kirjastoineen y. m. laitoksi-

neen (1,720 yliopp. lukuv. 1908-09). Protestant-
tis-episkopaalisen piispan istuin. Suuria rauta-

tehtaita ja konepajoja, myös muita teollisuuslai-

toksia (kaikkiaan valmistusarvoltaan 80 milj.

mk. 1905).

Southey [sauöi], Robert (1774-1843), engl.

runoilija, yksi kolmesta n. s. ,,järvikoulun"

(ks. t.) runoilijasta. S., samoinkuin Wordsworth
ja Coleridge. oli nuoruudessaan mielipiteiltänsä

radikaalinen, mutta muuttui vuosien kuluessa
vanhoilliseksi. Kirjailijana hän oli tavattoman
tuottelias ja mielikuvitusrikas, vaikka syvyyttä
vailla. Hänen teoksistaan, joita kaikkiaan on
toista sataa aidosta, ovat tärkeimmät: runoteok-

set „Thalava, the destroyer" (1801), ..Metrical

tales" (1804), „Madoc" (1805). „The curse of Ke-
hama" (1810), ,,Roderick, the last of the goths"

(1814), yThe vision of judgment", jonka viimeksi-
mainitun esipuheessa hän ankarasti tuomitsi By -

ronin ,,Don Juan"ia. nimittäen hänen edusta

maansa suuntaa ,,saatanan kouluksi". S:n suora-
sanaisista teoksista olivat. „Life of Nelson"

(1813), »History of Brazil" (1810-19, 3 nid.),

„History of the Peninsular \var" (1823-28). ..Li-

ves of the brittish amirals" (1833-40) suuresti

suosittuja ja paljon luettuja. [Bro\vne, ..Life of

R. S." (1859): Do\vden, ..R. S." (sarjassa ..Eng-

lisli men of letters". 1S79i.] 77. Kr-n.
South Kensington museum ks. Lontoo,

palsta 1127.

South Omaha [saup oumoha], kaupunki Yh-
dysvalloissa, Nebraskan valtion itärajalla, Mis-

souria korkealla länsirannalla. Omahan etelä-

puolella monen radan risteyksessä ; 26,259 as.

11910). — S. 0:n teurastimot ovat Chicagon ja

Kansas Oity'n jälkeen Yhdysvaltain huomatta-
vimmat. V. 1905 sen teollisuuslaitosten valmis-

tusarvo oli 350 milj. mk. (43,5% koko valtion

teollisuustuotannosta; 1909: 479 milj. mk.), josta

•7
| tuli teurastimoiden ja lihansäilyketehtai-

den osalle. — Per. 1884.

South Shields [saup sildzj, kreivikunnan muo-
dostava kaupunki Koillis-Englannissa, Tynen
suussa, sen etelärannalla, vastapäätä North
Sliieldsiä; 108,647 as. (1911). — St Hildan kirkko.

kaupungintalo, tulli y. m. Merikoulu. teatteri.

museo, kirjasto. Suuria laivaveistämöitä. kein.

ja lasitehtaita. Laaja, hyvä satama. Viedään
paljon kivihiiltä lähiseudun kivihiilikaivoksista
iks. New casl le). — S. S:n paikalla oli roo-

mal. aikana linnoitus. Suolanvientipaikkana S. S.

tuli tärkeäksi 1400-luvulla.

Southwark ks. Lontoo, palsta 1121.

Southwold [saupuould], kaupunki Englan-
nin Suffolkissa. Sen edustalla 7 p. kesäk. 1672
amiraali de Buyterin johtama holl. laivasto

(75 linjalaivaa, 36 pientä alusta. 4,484 tykkiä.
21,000 miestä) voitti Yorkin herttuan komeilta
man engl.-ransk. laivaston (98 linjalaivaa,

30 pientä alusta, 6,018 tykkiä, 35,000 miestä).
Hollantilaiset menettivät 3 laivaa ja miehistös-

tään 14%: englantilaiset ja ranskalaiset 8 laivaa

ja miehistöstään 20%. -Iskin-.

Soutien [sutia'] (ransk.), tuki, apu. puolustus.

Soutjärvi ks. S o 1 1 j ä r v i.

Soutu tarjoaa mitä monipuolisinta ja terveel-

lisintä ruumiinliikuntoa. Varsinaisen nykyaikai-
sen urheilu- 1. k i 1 p a-s:n (engl. boat-rasing)
oppiminen ja erittäinkin tasaisen s. -miehistön ke-

hittäminen on kuitenkin verraten vaikeata, josta
syystä s.-y h d i s t y k s i 1 1 ä on yleensä erikoi-

set harjoitusmestarinsa, jotka valmis-
tavat yhdistyksen joukkueita s.-k ilp ai lui-
hin 1. s.-juhliin (= r e g a 1 1 o i h i n). Usein,
varsinkin talvisin, käytetään harjoituksissa apuna
n. s. s.-k o n et ta, jossa on kilpasoutuveneen
liukuva istuin sekä teräsponsi tai kuminauha
vastaamassa veden painetta airoja vastaan. —
Kilpa-s:n kotimaa on Englanti. Ensimäinen tun-
nettu s. -kilpailu (rahapalkinnosta) järjestettiin

Thames-joella 1715. Amatööri-s. alkoi saman
vuosis. lopulla, mutta sai vauhtia vasta Oxfor-
din ja Cambridgen yliopistojen vä-
lisistä s.-kilpailuista, jotka tapahtuivat ensi

kerran 1829, toisen 1836 ja kolmannen 1839, jonka
jälkeen ne ovat säännöllisesti vuosittain jatkuneet
näihin saakka. Englannin — ja myöskin maail-

man -- huomattavin kilpasoutujuhla on II e n-

1 e y-o n-T h a m e s ro y ai ie g a t t a il. Hen-
ley-regatta), joka v:sta 1839 lähtien joka vuosi

pidetään Ilenleyn kaupungissa - Englannista
s. -urheilu levisi Ameriikkaan. joka jo 18:nnen
vuosis. loppupuolesta saakka on ollut emämaan
vaarallisin kilpailija, sekä vähitellen myös Ke-ki

Eurooppaan ja Skandinaaviaan. Suomessa
pidettiin ensimäinen yleinen kilpa-s. 1875 Kuo-
piossa ja ensimäinen s. -yhdistys, ..II el s i n gi n
s.-klubi", perustettiin 1885. Seur. v. syntyivät

Turun ja Viipurin s.-klubit, jotapaitsi B:ua on

harrastettu muutamissa muissakin maaseutukau-
pungeissa. V. 1910 perustettiin Suomen s.-

liitto, joka kuuluu sam. v. perustettuun Poh-
joismaiden s.-l i i t t o o n. Tämä järjestää

vuosittain vuoroon kunkin Pohjoismaan pääkau-
pungissa suuret s. -kilpailut Pohjoismaiden mes-

taruudesta. Samalla tavalla kilpailevat myöskin
Pohjoismaiden ylioppilaat keskenään.

(S.H.) Kaksiairoinen kilpasoutuvene.
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S :n kehitys perustuu etupäässä veneraken-
nustekniikan edistymiseen. Tärkeimpinä
parannuksina tällä alalla mainittakoon u 1 k o-

liangat (1830-luvulta), jotka sallivat veneen

kaventamisen, ja rullien avulla (rulla-istui-
m e t) tai ilman liukuvat tuhdot (ensi

kerran käytännössä 1872), jotka, liukuen souta-

jan liikkeiden mukaan edestakaisin, sallivat hä-

nen tehdä pitempiä vetoja ja tekevät s:n ruu-

miinharjoituksena monipuolisemmaksi. Soutaja

käyttää joko yhtä tai kahta airoa. Edellisessä

tapauksessa nimitetään venettä kaksi-, n e 1 i-,

kuusi- j. n. e. airoiseksi, jälkimäisessä,

engl. nimellä scullingboat, yksihankaista

single scull ja kaksihankaista double
s c u 1 1. Venheessä voi olla joko perämies tai

ohjauslaite, jota perimmäinen soutaja hoi-

taa jalallaan. — S.-kilpailut pidetään yleensä

'2,000 m:n matkalla, ja parhaat tulokset tällä

ovat 7 1
/2 ä 8 min. AI. U. S.

Soutukilpailut ks. Soutu.
Souvenir [suvonl'r], muisto, muistolahja.

Souvestre [suve'str], £ m i 1 e (1806-54), ransk.

kirjailija, Bretagnen ja sen kansan harras kuvaaja,

ilänen teoksistansa, joille lempeä vakavuus ja hert-

taisuus, joskin hiukan moralisoiva tendenssi ovat

ominaista, mainittakoon: ,,Les derniers bretons"

(1835-37, 4 nid.), „Riche et pauvre" (1836), „Le
foyer breton" (1844, 2 nid.; suom.), „Un philo-

sophe sous les toits" (1850), ,,Confessions d'un

ouvrier" (1851 ; suom.). II. Kr-n.

Sovajoki, Paanajärven länsipäähän S o v a-

järvestä (n. 6 km pitkä järvi) laskeva joki.

Sovelius [-(7], raahelainen kauppiassuku, toi-

minut Raahessa aina kaupungin perustamisesta,

1654-luvulta, lähtien; alkuperäinen nimi S o v i o.

Suvun jäsenistä mainittakoon Henrik S. (1817-

1904), laivanvarustaja ja kauppias, joka lah-

joitti m. m. (1897) 200,000 mk. Raahen rautatien

rakentamista varten, 50,000 mk. kaupungin rou-

vasväenyhdistykselle. J. F.

Sovellettu fysiikka, se puoli fysiikasta, jossa

tämän tieteen lait ja tulokset sovitetaan muiden
tieteiden ja etenkin tekniikan laajoille aloille.

Valtioneuvos Josef Pippingsköldin (ks. t.) teke-

män suuren jälkisäädöslahjoituksen nojalla on
yliopistoomme perustettu vakinainen s:n f :n pro-

fessorinvirka. Tämän omistajan ,,tulee esittää

fysiikkaa, sovelluttamalla sitä käytännöllisen elä-

män tavallisimpiinkin ilmiöihin". Opetuksen esi-

neenä on siis fysiikka, mutta on erityisesti huo-

mioonotettava yhdyskohdat fyysillisen tieteen ja

käytännöllisen elämän, s. o. sen ympäristön välillä,

missä elämme. Arvosana s:ssa f :ssa tuottaa samoja
oikeuksia kuin arvosana fysiikassa. Th. 77.

Sovellettu matematiikka ks. Matema-
tiikka.

Sovellettu taide on luonteeltaan lähinnä käy-

tännöllistä, kuten yleensä koristeellinen
taide, taideteollisuus (ks. n.) y. m. s.

Sovereign [sovordnj, engl. kultaraha, = 1

punta St.

Sovinismi (ransk. chauvinismc), kansallis-

kiihko, yksipuolinen, rehentelevä isänmaallisuus.

Sana johtuu ransk. sotilaan Nicolas C h a u-

v i n in nimestä, joka vanhoilla päivillään kers-

katen kertoi vallankumousajan ja Napoleonin so-

dista ja niin liioittelevalla tavalla ilmaisi Na-
poleonin-ihailuansa, että muistakin hänen kaltai-

sistaan ruvettiin käyttämään hänen nimeänsä. —
sovinisti, kansalliskiihkoilija, vrt. C h a r-

1 e t. J. F.

Sovinnaisrangaistus ks. Sopimussakko.
Sovinto, oikeuden edessä tai sen ulkopuolella

tehty sopimus, jolla riitapuolet tai henkilöt,

jotka voivat joutua riitapuoliksi, päättävät oi-

keusriidan tai poistavat kiistanaiheen määrä-
tyssä oikeuskysymyksessä. Muutamissa oikeus-

järjestelmissä, esim. Saksan oikeuden mukaan,
kuuluu s:n käsitteeseen molemminpuolinen myö-
tenantaminen. Tämä ei kuitenkaan välttämättä
kuulu itse s:n käsitteeseen meidän oikeutemme
niukaan. Oikeudenkäyntivaltuusmies ei saa tehdä
s:oa ilman nimenomaista lupaa. Oikeuden vah-
vistama sopimus pannaan täytäntöön kuten muu-
kin päätös. Rikosasioissa ei asianomistajan
kanssa tehty s. estä sen syyttämisoikeuden käyt-
tämistä, joka virallisella syyttäjällä lain mu-
kaan on. Jos asianomistaja tahtoo sopia vahin-

gonkorvauksesta, on hänellä siihen lupa. (Oikeu-

denkäymiskaari 20 1., 15 1. 7 §, Rikoslain voi-

maanpanoasetuksen 16 §.) El. K.
Sovintokaava (lat. Formula concordice), lute-

rilaisen kirkon viimeinen erikoistunuustus. Kun
Lutherin kuoleman jälkeen syntyneet opilliset

riitaisuudet uhkasivat hävittää kaiken sisällisen

rauhan Saksan luterilaisesta kirkosta, ryhtyi

Tubingenin yliopiston kansleri Jakob Andrea?
toimeen sellaisen oppikaavan aikaansaamiseksi,
jonka pohjalla eri puolueet voisivat yhtyä. Sak-
sin vaaliruhtinas August kannatti hanketta, ja

niin saatiin 1577 valmiiksi laajaperäinen opin

esitys. Useat Saksan ruhtinaat ja vapaakaupun-
git sekä 8,000-9,000 jumaluusoppinutta hyväksyi-
vät s:n tunnustuskirjaksi, mutta toisaalla sitä

vastustettiin jyrkästi. Ruotsi-Suomessa se sai

tunnustuskirjan arvon 1663 synkretististen rii-

taisuuksien johdosta. [K. Fr. Göschel, ,,Die Kon-
kordienformel nach ihrer Geschichte, Lehre und
kirchlichen Bedeutung" (1858), Fr. H. R. Frank.
.,Die Theologie der Konkordienformel, historisch-

dogmatisch ent\vickelt und beleuchtet" (1858-65).
|

A. J. P-ä.

Sovintokirja, luterilaisen kirkon tunnustuskir-

jain kokoelma, joka julkaistiin ensi kerran
Dresdenissä 25 p. kesäk. 1580. S. sisältää seur.

tunnustuskirjat: apostolisen, nikealais-konstanti-

nopolilaisen ja Athanasiuksen tunnustuksen,

Augsburgin tunnustuksen, Augsburgin tunnustuk-

sen puolustuksen, Schmalkaldenin uskonkappa-
leet, Lutherin vähemmän ja suuremman katekis-

muksen sekä sovintokirjan. Ruotsi-Suomessa hy-

väksyttiin koko S. 1663. [J. T. Miiller, ,,Diesym-

bolischen Biicher der evangelisch-lutherischen

Kirche" (10 :s pain. 1907).] A. J. P-ä.

Sovintolautakunta ks. S o v i t t e 1 u 1 a u t a-

k u n t a, S o v i n t o-O i k e u s.

Sovinto-oikeus (ruots. kompromissdomstol).
Jos asiakysymys on riitainen, voidaan se selvit-

tää muun muassa katselmuksella tai arviolla,

jonka uskottu mies tai asiantuntija (arbitrator,

Svhiedsmann) voi toimittaa. Jos nousee riita

oikeuskysymyksestä, ei tätä keinoa voida käyt-

tää. Ellei aineellisoikeudellista sovintoa saada
aikaan, on valittavana vain joko oikeudenkäynti
tai s:n asettaminen, mitkä yleensä ovat luonteel-

taan prosessioikeudellisia. Kuitenkin voi s:n

asettaminen olla järjestetty aineellisoikeudellisil-
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lekiii perusteille, kuten 011 laita, milloin välitys

tuomion täytäntöönpanoa on haettava oikeudessa,

jolla on valta harkita, onko tuomio myöskin
aineellisesti eikä ainoastaan muodollisesti oikea,

milloin riitapuolten tulee s.-sopimuksessa nimen-

omaan ilmoittaa tyytyvänsä välitystuomioon,

jotta tämä olisi heitä sitova, kuten oli laita

meillä ulosottokaaren 4 luvun 15 §:n mukaan,
j. n. e. Nykyjään voimassaolevan ulosottolain 3

luvun 16 §:n mukaan ovat riitapuolet ilman

muuta sidotut välitystuomioon, ellei s.-sopimuk-

-i äsa ole nimenomaan pidätetty oikeutta siitä

valittaa. Ulosottolain järjestämää s.-instituuttia

katsottaneen sentähdeD yleisesti prosessioikeudel-

liseksi laitokseksi. Tieteisopissa erotetaan asian-

osaisten keskinäinen s.-sopimus (ruots. skilje-

aftal), jolla s:n asettaminen määrätään, ja väli-

miessopimus (ruots. skiljemanna-aftal) sovinto-

tuomarin ja asianosaisten välillä. S.-sopimuksen
tulee muodoltaan olla kirjallisen ja asianosaisten

allekirjoittama. Sen pätevyyteen ei vaadita

todistajien allekirjoitusta, ja näiden läsnäololla

on merkitystä vain sopimuksen toteennäyttämi-

seen nähden. Sisällykseen nähden on huomattava,
että sopimuksessa on ilmoitettava riidanaihe ja

määrättävä' tapa. miten välimiehet eli sovinto-

tuomarit ovat asetettavat. S. -sopimuksen esineenä

voi olla ,, riita-asian luontoinen kysymys, josta

on lujia tehdä sovinto, taikka kysymys vahin-

gonkorvauksesta rikosasiassa", taikka „vastai-

set riidat, jotka johtuvat jostakin ilmoitetusta

oikeussuhteesta". Riitakysymyksen tulee toisin

sanoen olla dispositiivisen eli asianosaisten

määräysvallan alaisen, sekä yksilöllisesti määrä-
tyn. Määrätystä oikeussuhteesta johtuva vastai-

nen riita on sekin, kun aihe on syntynyt, kir-

jallisesti välimiehille esitettävä. Välimiesten

asettaminen on niin määriteltävä, että toisen

riitapuolen niskoitellessakin voidaan s. saada
asetetuksi. Asianosaisten ei nykyjään tarvitse

nimenomaan ilmoittaa, että he tyytyvät välitys-

tuomioon. S.-sopimuksessa ei saa pidättää oikeutta

valittaa välimiesten tuomiosta. Jos sellainen

oikeus on pidätetty, katsovat toiset (Wrede, Ulos-

ottolain luennot) koko sopimuksen mitättömäksi,
muita toiset (Frey, „Skiljemannainstitutet") sel-

laisen ehdon toistaiseksi ehkäisevän prosessia,

niin etteivät asianosaiset voi suorastaan haastat-

taa oikeuteen. Viimemainitun käsityksen tueksi

on esitetty, että vesioikeuslaki v:lta 1902 ja

v:n 1909 torppariasetus, joiden mukaan s:n

asettaminen eräissä riitaisuuksissa on pakollinen,

suurastaan pidättävät asianosaisille oikeuden
haastattaa asianomaiseen tuomioistuimeen. Mää-
räyksiä s:sta sisältävät muuten myöskin kauppa-
kaaren 15 luvun 4 §. merilaki v:lta 1873 243 §,

valtaus- ja kaivossääntö v:lta.l883, 16 ja 22 §§,
laki kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta
v:lta 1898. 45 ij ja asetus maalaiskuntain kun-
nallishallinnosta v:lta 1898, 96 §. Jos s. -menet-

telyssä on tapahtunut muotovirhe, kuten jos väli-

mies on ollut esteellinen tai kelpaamaton toi-

meensa, saa välitystuomiosta valittaa oikeuteen,

jota varten ei ole säädetty määräaikaa. Täytän-
töönpanonkaan ei katsota estävän valitusta.

Välitystuomion tulee sisältää määrätyn oikeus-

kysymyksen ratkaisu. Jos välimiehet sivuuttavat

jonkin seikan tai menevät toimivaltaansa uh mi-

inaksi, ei ulosotonhaltia pane tuomiota täytän-

töön. Välimiessopimuksesta ei laisia ole mää-
räyksiä. Se on muotovapaa. ja siihen tulee sisäl-

tyä ne ehdot, joilla välimiehet ryhtyvät toi-

meensa. — Vuoden 1909 torppariasetuksen säätä
mät vuokralautakunnat toimivat osaksi pakolli-

sina s:ina (katselmusasioissa), osaksi sovit-
telu lautakuntin a (ks. t.). vrt. E a u h a n

tuo in a r i. /.'/. A'.

Sovintotuomari 1. v ä 1 i m i e s, sovinto-

oikeuden jäsen. vrt. 1\ a u li a n t u o m a r i.

Sovintotuomio 1. välitystu o m i o, sovinto-

oikeuden (ks. t.) päätös.

Sovio k s. Sovelius.
Sovittaa (a r r a n gee r a t a), in/tx., muuttaa

sävellys esitettäväksi toisenlaatuisilla soittimilla

tahi lauluäänillä kuin säveltäjä alkuaan on osoii

tanut. Taitavaan sovittamiseen tarvitaan hyvä
aisti tajuta säveltäjän taiteellista tarkoitusta
sekä tarkka soittimien ja laulutyylin tuntemus
niiden keinojen keksimiseksi, joiden avulla sama
tarkoitus voidaan saavuttaa uudessa s titinnus

asussa. Tavallisimmat ovat 2- tahi 4-kätiset

pianosovitukset. Siten tulevat oopperat, oratorit.

sinfoniat y. m. merkkiteokset laajalti kotipii-

reissä tunnetuiksi. — Sovitus, alkuperäisestä

muutettu sävellyksen soitin- t. lauluasu (esim.

pianosovitus, mieskuorosovitus j. n. e.). /. K.
Sovittelulautakunta (saks. Eiriigungsamt

,

engl. board of conciliation and arbitration) työn-

teettäjäin ja -tekijäin välisten riitaisuuksien syn-

tymistä ja pitemmälle kehittymistä estämään ase-

tettu komitea, joka on valittu molempien puolten
edustajista (ks. Työtaistelut). Meillä mi

s:n välitykseen turvautuminen tehty pakolli->ek>i

vain vuokrasuhteissa, jotka ovat v:n 1909 maan-
vuokra-asetuksen alaisia. Sellaiset riidat ovat.

ennenkuin ne voidaan kihlakunnanoikeuksissa
ottaa käsiteltäviksi, käyteltävät vuokralautakun-
nissa. Vesioikeuslain 2 luvussa säädetään pakol-

lisesta sovinto-oikeuden käyttämisestä, kun met-

säntuotteiden lauttauksesta syntyy riitaisuuksia,

ks. Sovinto-oikeus. El. K.
Sovitus (lat. reconcilialio) merkitsee uskonnon

alalla toimintaa, jolla syntiänsä katuva ihminen
koettaa jumaluutta lepyttää. Tämä toiminta on

etupäässä uhraamista. Uhri (ks. t.) on

lahja, jonka ihminen antaa jumalalle hänen
suosionsa saavuttamiseksi. Jota suurempi rikos.

sitä kalliimpi lahja tarvittiin ja ihmisuhrit oli-

vatkin useilla seemiläisillä kansoilla tavallisia.
—

- Israelissa olivat ihmisuhrit kielletyt,

mutta eläinuhrit olivat laissa määrätyt. Kun
yksityinen tai kansa oli rikkonut, oli s:ksi käy
tettävä syntiuhria (3 Moos. 42 ja seur.

:

4 Moos. 15?2 seur.). Huomattava on kuitenkin.

että syntiuhrilla voitiin sovittaa ainoastaan tie-

tämättömyydestä tehtyjä rikoksia; tahalliset oli-

vat sovittamattomia. Seitsemännen kuukauden
kymmenentenä päivänä oli sitäpaitsi suuri so-

vintopäivä, jolloin ylimäinen pappi uhraamalla
sovitti Israelin kaikki synnit: silloin tuli kan-

san paastota ja. viettää sabattia (3 Moos. K)...,,-:»).

Uhraamalla hurskas israelilainen vapautui syn-

neistään ja sitä seuraavassa uhriateriassa hän
sai nauttia yhteyttä Jumalansa kanssa. — Uhrit

edellyttivät ihmisen puolelta nöyryyttä ja katu-

musta, mutta niiden hengetön, koneellinen suo-

ritus oli Israelissa yleinen. Kun säädetyt uhrit

oli toimitettu, oli Jumalan ja ihmisen viili selvä.
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Tätä katsanto- ja menettelytapaa vastustamaan
profeetat astuivat mitä ankarimmin. Amos
julistaa, ettei Herralla ole uhreihin mitään miel-

tymystä (021-24) ja Hosea kirjoittaa: ,, rak-

kautta minä tahdon, enkä uhria, jumalantunte-
mista enkä polttouhria" (66 ). Samaa teroittavat

Jesaja (ln-15), Jeremia (722-23), Miika
(66 -8> y- m. Ulkonaista uhripalvelusta nämä
profeetalliset lausunnot eivät poistaneet; se säi-

lyi edelleen. Mutta s: lie he asettivat siveelliset

ehdot : katumuksen ja mielenmuutoksen. He
vakuuttavat, että Herra on valmis anteeksianta-

maan. mutta anteeksiantoa voi nauttia ainoas-

taan se, jolla on nöyrä ja katuvainen sydän. Että
tämä oli myöskin Israelin tosihurskasten käsitys,

näkyy useista psalmeista (407 -i ; 51i8 , 19).

U :s s a T:ssa s. sidotaan Kristukseen ja

varsinkin hänen uhrikuolemaansa. Asettaes-

saan ehtoollisen Jeesus itse teroittaa, että hänen
verensä on „liiton veri, joka vuodatetaan syntein

anteeksiantamiseksi" (Matt. 262e ja seur.). Tämä
on liittymäkohtana useille apostolisille lausun-

noille Jeesuksen kuoleman sovittavasta merkityk-
sestä. Milloin ne taas liittyvät Jes. 53 luvussa
olevaan esitykseen ,,Herran palvelijan" viatto-

masta kärsimisestä kansan puolesta, milloin

Y :n T:n uhriaatteeseen yleensä. U:ssa T:ssa
ei Jumala kuitenkaan esiinny lepytettävänä;

vaan Jumala itse toimeenpanee s;n ja sovittaa

ihmiset itsensä kanssa (2 Kor. 5i8 -
2i). S. ei

siis ole tarpeellinen Jumalan mielen muuttami-
seksi, sillä itse Kristuksen lähettäminen on
todistus hänen mielisuosiostaan ihmisiä kohtaan
(Luuk. 2 14 ), vaan se on tarpeellinen sitä varten,

että jumalallinen oikeus tulisi pyhitetyksi ja

syntien anteeksianto mahdolliseksi (1 Joh. 2 2 ;

4 in t. Muuten teroitetaan, että syntien anteeksi-

saamisen ehtona ihmisen puolelta on katumus ja

syntien tunnustaminen (esim. 1 Joh. 1 8 ). Missä
Jeesus tapasi katuvaista mieltä, siinä hän antoi

synnit anteeksi (Luuk. 736 -5o)- S;n myöhemmästä
teologisesta käsittelystä ks. Sovitusoppi.
[E. Billing, .,Försoningen" (1908); A. F. Pelto-

nen. ..Mitä Raamattu opettaa sovituksesta?"

(1008M E. K-a.
Sovitusoppi. Yleisenä käsityksenä kaikilla

vanhan ajan kirkonopettajjlla oli se, että Jeesus
on uhrikuolemallaan lunastanut ihmiskunnan.
Mutta, miten tämä oli tapahtunut ja kenelle

lunastushinta oli maksettu, siitä oltiin eri mieltä.

Origenes ja G r e g o r i u s N y s s a 1 a i n e n

opettivat, että perkeleellä syntiinlankeemuksen
johdosta oli oikeus ihmisiin ; Jeesuksen kuolema
oli se lunastushinta, jolla ihmiskunta lunastet-

tiin perkeleen vallasta. Ilmenipä semmoinenkin
ajatus, että perkele tuli kaupassa petetyksi, kun
hän hinnaksi otti Yapahtajan sielun, jota hän
ei kuitenkaan voinut pitää. I r e n a' u s teroit-

taa, että sovitus on tapahtunut Jeesuksen per-

soonassa. Ihmissuku on ollut keskittyneenä Jee-
suksessa, joka on toinen Aatami, ja on hänessä
sovitettu Jumalan kanssa. — Länsimaisen juma-
luusopin perustajat, Tertullianus ja Cyp-
r i a n u s olivat lakimiehiä ja käsittivät Juma-
lan ja ihmisen välisen suhteen oikeussuh-
teeksi, jonka määrää laki. Ihminen voi täyt-

tää lain vaatimukset ja siten kelvata Jumalalle,
mutta hän voi myöskin tehdä yli sen. mitä laki

vaatii, ja siten saavuttaa ylimääräisiä ansioita.

54. VIII. Painettu »/, 16.

Niitä ovat Jeesus ja pyhimykset suorituksillaan

hankkineet ja myöhemmin opetettiin, että täl-

laisia ansioita voi siirtää toisten hyväksi. Kirkko,
joka on näiden ansioiden haltia, on oikeutettu

niitä syntien sovitukseksi siirtämään niille,

jotka osoittavat katumusta. Ensimäisen yksityis-

kohtaisen sovitusteorian laati Anselm Can-
terburylainen (k. 1109). Kirjassaan ,,Cur

Deus homo?" hän tahtoo todistaa Kristuksen
sovintokuoleman välttämättömyyden. Lähtökoh-
tana on väite, että ihmisen syntiinlankeemus on
loukannut Jumalan kunniaa. Jumalan kunnia
on äärettömän arvokas ja vaatii hyvitystä.

Jumala olisi tosin myöskin rankaisemalla ihmis-
sukua voinut tulla sovitetuksi, mutta koska se

olisi syössyt koko ihmissuvun kadotukseen, on
hän mieluummin valinnut toisen, nimittäin hyvi-

tyksen (satisfactio) tien. Sitä varten on Juma-
lan Poika tullut ihmiseksi ja kuolemallaan suo-

rittanut Jumalalle äärettömän kalliin hyvityksen.
Jeesuksen vanhurskaalla elämällä, ei ollut hyvit-

tävää voimaa, koska hän ihmisenä oli velvoi-

tettu kuuliaisuuteen; sellainen voima oli vain
hänen kuolemallaan, johon hän synnittömänä ei

ollut velvollinen. Kun nyt Jumalan loukattu
kunnia on tullut hyvitetyksi, voivat ihmiset
saada syntinsä anteeksi. — Toiselta kannalta
katseli sovitusta Abelard (k. 1142). Hänen
mielestään Kristuksen kuolema on todistus

Jumalan äärettömästä rakkaudesta, joka siten

taivuttaa ihmiset vastarakkauteen. Sovitus tar-

koittaa siis ihmisten saattamista Jumalan yhtey-
teen. — Yhdistäen Anselmin ja Abelardin esit-

tämät näkökohdat Tuomas Akvinolainen
(k. 1274) väitti, että Kristuksen kuolema ei

tosin ollut välttämätön, mutta kyllä soveliain

keino sovituksen aikaansaamiseen, jotavastoin

Du ns S co tus (k. 1308) opetti, että Jumala
ehdottomassa kaikkivallassaan oli valinnut Kris-

tuksen kuoleman sovitusvälineeksi.

Uskonpuhdistus omisti pääpiirteiltään

Anselmin opin, mutta hylkäsi hänen käyttämänsä
yksityisoikeudellisen näkökannan, jonka mukaan
Jumalan loukattu kunnia vaatii hyvitystä, ja

asetti sensijaan sen ajatuksen, että Jumalan laki

on täytettävä. Jumalan laki on rikottu ja van-

hurskaus vaatii, että rikolliset on rangaistava

ja laki pidettävä. Edelliseen verraten on tällä

kannalla se etu. että myöskin Kristuksen kuu-
liainen elämä saa sovittavan merkityksen ja

sovitus siten vedetään eetilliselle alalle, mutta
toiselta puolen alettiin Kristuksen kuolemaa yhä
yksipuolisemmin katsoa r a n g a istu s kärsimi-

seksi. Puhdasoppiset 17 :iinen vuosis. teologit

valmistivat tästä laajan oikeudellisen teorian,

joka monen mielestä vieläkin on kristinuskon

ydin. Jumala ajatellaan silloin ensi sijassa van-

hurskaaksi tuomariksi, joka syntien rangaistuk-

seksi on määrännyt sekä ajalliset että ikuiset

rangaistukset. Näistä hiin ei voi vähintäkään
antaa anteeksi, jollei joku niitä täysin suorita.

Sentähden Jeesus on kärsinyt kaikki synnin

rangaistukset keskitettyinä muutamassa tunnissa.

ja nyt kun ne ovat kärsityt, on sovitus tapah-

tunut. Tämän mukaan on Jumalan ankara van-

hurskaus varsinaisen sovituksen esine. — Ei

ollut vaikeata osoittaa aukkoja tiimiin ajatuksen-

juoksun liitoksissa. Sen tekivät s o e i n i o laiset
ja a r m i n i a a n i t. Syyttömiin rankaiseminen
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syyllisten sijasta ei soveltunut tavalliseen oikeus-

järjestykseen, ja niinikään väitettiin, että jos

kerran Kristus on maksanut kaikki synnit, niin

ne samalla ovat myös anteeksi annetut, eikä

uusia rangaistuksia enää voi tulla kysymykseen.

Tämä kritiikki aiheutti vähitellen muutoksia

s:iin. Lisäksi vaikutti suurempi syventyminen

Raamattuun sen, että s. uudemmassa teo-

logiassa sai enemmän eetillisen leiman. —
Uudemmat teologit (esim. Hofmann, Beck. Gran-

felt) teroittavat, että 1) Jumala on itse pannut
toimeen sovituksen rakkautensa vaatimuksesta,

2) että Kristuksen koko elämäntyö (kuolema sii-

hen luettuna) on sovittava, 3) että sovinto on

todellisuutena itse Kristuksen persoonassa, joten

ihmisen osallisuus sovintoon toteutuu yhteydessä

Kristuksen kanssa. Kristuksen sijaiskärsimys lei

rangaistuskärsimys) tunnustetaan olevan hänen

eetillisen elämäntyönsä huippu. Kaikki teoriat

<>v;it enemmän tai vähemmän tyydyttäviä yri-

tyksiä tunkeutua sovituksen mysteerin käsittä-

miseen. [Albr. Ritschl, ..Die christl. Lehre von

der Kechtfertigung und Versöhnung" (4:s pain.

1895-1902): M. Kähler, „Zur Lehre von der

Versöhnung" (1898); A. F. Granfelt, „Om för-

soningen i Kristus" (1882), sama, ,,Ännu en gäng
om försoningen i Kristus" (1885), sama, ,,Slutord

i försoningsfrägan" (1886) ; Erkki Kaila, ,,Sovinto-

oppi historiallisessa valaistuksessa" (1908).]

/:. K-a.

Soxhlet [sokslel], Franz (s. 1848), saks.

maanviljelyskemisti. prof. Miinchenissä. on enim-

min tunnettu maitotutkimuksistaan. S o x h 1 e-

tin rasvanmääräyskoje on hänen keksi-

mänsä.
Spa [spä], kauppala Itä-Belgiassa, Liegen pro-

vinssissa, Verviers'stä etelään, lähellä Saksan
rajaa, Vvaya-joen varrella; 7,804 as. (1905). -

Kuuluisat terveyslähteet (alkaalis-raudanpitoisia,

+ 9°-+ll°C), suurenmoiset kylpylaitokset kasi-

noineen ja hotelleineen. Vuosittain S:ssa käy
n. 20,000 kylpyvierasta, etenkin englantilaisia.

Terveysvettä myödään myös ulkomaille. — Läh-

teet olivat suuressa maineessa jo 1326.

Spaateli ( nilat, spathula < spatha - lapio),

lastain. litteällä. usein pienen lapion muotoisella

terällä varustettu esine. esim. voiteen levittämi-

seksi kankaalle.

Spadiciflorfe, puikelokukkaiset (ks. t.).

Spagnoletto [spanjole'tto], esp.-it. taidemaa-

lari, ks. K i b e r a.

Spahi (turk.. pers. sipalii, sotilas), säännötön

turk. ratsuväki; Ranskassa tätä sanaa käytetään
alkuasukkaista muodostetusta algerialaisesta ratsu-

väestä.

Spahn [spän], Peter (s. 1846), saks. laki-

mies ja politikko; v:sta 1905 ylimaaoikemlen
presidenttinä Kielissä ; v:sta 1*84 jiisenenä Sak-

san valtiopäivillä ollen katolisen keskipuolueen

johtajia; 1895-96 uutta siviililakia käsittelevän

valiokunnan puheenjohtajana hänellä oli suuret

ansiot sen perille ajamisesta; ollut ajoittain

myöskin Preussin edusta jahuoneen jäsenenä.

,/. F.

Spalatin /spa], Georg (1484-15451. saks.

pappi. Saksin vaaliruhtinaan Fredrik Viisaan

vanhimman pojan kasvattajana, sittemmin hovi-

kappalaisena ja salaisena kirjurina S. oli mukana
uskonpuhdistuksen alkuajan tärkeimmissä ta-

pauksissa, välittäen m. m. vaaliruhtinaan ja

Lutherin välistä kosketusta. V:sta 1525 alkaen

S. toimi Altenburgin kirkkoherrana ja super-

intendenttinä. vaikuttaen tehokkaasti kirkollisten

olojen järjestämiseksi uskonpuhdistuksen peri-

aatteiden mukaan. [Berbig, ..Georg S. und sein

Verhältnis zu M. Luther auf Grund ihres Brief-

\vechsels" (1906).] A. J. P-ti.

Spalato (serbo-kroata. Split 1. Spljet), kau-

punki Itävallassa. Dalmatsiassa, jonka tärkein

kaupunki se on, Canale di »S: n pohjoispuolella

olevalla niemekkeellä. Marjan nimisen vuoren

(178 m yi. merenp.) juurella; 21.407 as. (1910),

paraasta päästä roomal. -katolisia serbo-kroat-

sialaisia. — S. on harvinaisen rikas vanhan ajan

muistomerkeistä. Huomattavin on Diocletianuk-

sen palatsi (rak. 290-310 j. Kr.), 216 m pitkä,

177 m leveä, jonka sisälle suurin osa S:n vanhaa
kaupunkia on rakennettu; palatsin peristyli on
Piazza del Duomo-torina. Sen äärellä on P. Doi-

mon 1. Domniuksen (S :n ensimäisen piispan)

tuomiokirkko (alkuaan Jupiterin temppeli), bap-

tisterium (ent. yEsculapiuksen temppeli) ja cam-
panile (1300-1400-luvuilta). Dioeletianuksen ai-

kaisen vesijohdon jätteet, goot. raatihuone y. m.
Vlälukio, yläreaalikoulu, piispallinen seminaari,

muinaismuistomuseo, teatteri y. m. Piispan

i\:een 1828 arkkipiispan) istuin. Meri-, terveys-

lähde- (rikki-) kylpylöitä. — Satama erinomai-

nen, Vs km pitkän aallonmurtajan suojaama.
Laivaliikenteen suuruudessa S:n Itävalta-Unka-

rissa voittavat vain Triest ja Fiume; 1911 siinä

selvitettiin 3,i milj. rek.-ton. Viedään paljon vii-

niä, öljyä, hedelmiä, viljaa, puutavaroita y. m.
Harjoitetaan myöskin viiniköynnöksen y. m. vil-

jelyä, likööri-, saippua-, sementti- y. m. teolli-

suutta. Kauniin asemansa ja ympäristönsä takia

S. on sangen suosittu matkailijapaikka; 1912

S:ssa kävi 40,029 matkailijaa. — S;n itäpuolella

on Gripi'n linna, viimeinen jäännös venetsialais-

ten 1600-luvulla rakentamista linnoituksista.

Jonkun matkaa S;sta koilliseen oleva Salonan
kylä on ent. Dalmatsian pääkaupungin Salonren

raunioilla, joista viime vuosis. on kaivettu päi-

vän valoon suuri määrä arvokkaita kuvanvcis

toksia. kirjoituksia, saviastioita, rakennusten

tähteitä y. m. — Yllämain. Saloiuc oli jo vanha
kaupunki silloin kun roomalaiset 78 e. Kr. val-

loittivat sen tehden siitä siirtolan Colonia Mar-
ita Julia. Se oli kukoistava ja tärkeä, eikä

menettänyt merkitystään, vaikka gootit ja hun-

nit sen parikin kertaa valtasivat. .Mutta 639 sen

hävittivät avaarit. ja asukkaat muuttivat ete-

lämpänä olevaan. Dioeletianuksen palatsin ym-
pärille syntyneeseen Spalativmin kylään, josta

sitten S. kasvoi mahtavaksi kaupunkivaltioksi.

V. 1l(l."> se tuli Unkarin vasalliksi, ollen sitten

ajoittain Venetsian ja Bosnian verovelvollisena,

kunnes 1420 menetti itsenäisyytensä ja joutui

venetsialaisille. E. E. A.

Spalax ks. S o k e a h i i r i.

Spaljee (ransk. espalier), hedelmäpuiden ja

pensaiden oksien tukena oleva ristikkoaita. kujan-

reuna.

Spallanzani /-/.sv?'-/. Lazzaro (1729-99). it.

luonnontutkija, aikansa huomattavimpia, toimi

vrsta 1756 professorina Reggiossa, sitten Mode-

nassa ja v:sta 1769 Pa viassa. S. on etenkin

mainittava kokeellisen tutkimuksen tienraivaa-
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jana. Hän todisti m. m. kokeellisesti, että eläin-

ten hedelmöitys tapahtuu siittiöiden välityksellä,

selvitti mahanesteen vaikutusta munanvalkuais-
aineisiin, tutki verenkiertoa ja hengitystä y. m.

S. taisteli myös alkusyntyoppia vastaan ja osoitti,

ettei infusoreja ilmesty veteen, jos tämä keite-

tään ja astia pidetään suljettuna (vrt. Alku-
synty). — S:n kootut teokset ,,Opere di L. S."

(6 os.) julkaistiin 1825-26. (I. V-s.)

Spandau [sp-J, kaupunki Preussissa, Potsdamin
hallitusalueessa, muutamia km Berliinin länsi-

puolella (oikeastaan sen esikaupunkeja), ratojen

risteyksessä, Havelin ja Spreen yhtymäkohdassa,
Berliinistä Oderiin vievän merikanavan varrella:

84,855 as. (1910), joista n. Vio roomal. -katolisia.

Useita kirkkoja, synagoga, Fredrik III:n, Bis-

marekin muistopatsaat. Sitadelli, jonka Julius-

turm nimisessä tornissa säilytettiin Ranskan
1871 maksamasta sotakorvauksesta varattua

120 milj. Saksan mk: n suuruista sota-aarretta.

Lukio, reaalikoulu y. m. Suuret, hallituksen omis-

tamat ase-, ampumatarve- y. m. s. tehtaat;

lisäksi muita tehtaita. Harjoitetaan vilkasta

kauppaa. — S. sai kaupunginoikeudet jo 1232.

Oli useasti Brandenburgin vaaliruhtinaan hallitus-

kaupunkina, linnoitettiin 30-vuotisen sodan aikana
(linnoitukset lakkautettu 1904). Ruotsalaiset val-

loittivat S:n 1631, ranskalaiset 1806.

Spangenberg [sparjonbcrhjj, August G o t t-

lieb (1704-92), saks. jumaluusoppinut, herrn-

hutilaisen veljesseurakunnan toinen perustaja.

Haliessa olevan Francken orpokodin inspehtorin

toimesta karkoitettuna S. liittyi herrnhutilaisiin,

toimien v:sta 1762 heidän piispanaan. Teokses-

saan ,,Idea fidei fratrum" S. on esittänyt herrn-

hutilaisten opinkäsityksen. [Reichel, ,,August
Gottlieb S." (1906).] ' A. J. P-ä.

Spanieli ks. Koira, palsta 1154.

Spankkova, suom. seurakunta Inkerinmaalla
Länsi-Inkerin rovastikunnassa Hatsinasta län-

teen. S. muodostaa Kolppanan (ks. t.) kanssa
kaksoisseurakunnan. 1600-luvulla kirkko oli Tää-
kelin (Djeglino) kylässä, jonka mukaan seurakun-
taakin silloin nimitettiin. V. 1731 kirkko siir-

rettiin S:n kylään, jonka nimi, samoinkuin
seurakunnankin, johtuu saksalaisesta Spandeko\v-
suvusta, jolla oli siellä läänityksiä Ruotsin val-

lan aikana. Nykyinen kivikirkko on rakennettu
1833. Papin valitsevat seurakunnat yhdessä, vaa-

lin vahvistaa läänin kuvernööri. Väestö, 3,146

henkeä, asuu 42 kylässä. P. T.

Spann (ruots.; vrt. Pänni), vanha ruots. (ja

suom.) jyvän, suolan, kivihiilen ja kalkin mitta,

= 1
/2 tynnyriä = 73,»8i3 1. tai pituusmitta = 1 kort-

teli = 14,8 cm. Jälkimäisessä merkityksessä s. oli

alkujaan toisistaan levitettyjen peukalon ja etu-

sormen päiden välin suuruinen epämääräinen
pituusmitta (= suom. vaaksa). Engl. vastaava
mitta on span (alkujaan levitetyssä kädessä peu-

kalon ja pikkusormen päiden väli = 10,s68 inchiä;

ks. Inch). Saks. nimitys on Spanne. V. 8:n.
Spannland, suom. p a n n i n m a a, ks. Pänni.
Sparagmiitti, maasälvänpitoinen liuskeutunut

hiekkakivi Skandinaavian vuoristossa. S:t kuu-
luvat nuorimpiin prekambrilaisiin, n. s. eokam-
brisiin muodostumiin. P. E.

Sparfvenfeldt {-venfelt], Johan Gabriel
(1655-1727), ruots. oppinut, kielitaituri, matkus-
teli laajalti ulkomailla,, etsien vv. 1689-94 vie-

raissa maissa ruots. ja goottilaisia muistomerk-
kejä, vanhoja käsikirjoituksia y. m. ; oli 1694-

1712 seremoniamestarina; kirjoittanut m. m.
,,Vocabularium germanieo-turcico-arabico-persi-

cum" ja ,,Lexicon slavonicum" (käsikirjoituk-

sena Upsalan yliopiston kirjastossa).

Sparganium, p a 1 p a k k o, (S.H.)

Sparganiaccce-heimoon kuulu-
via, 1-sirkkaisia vesikasveja,

joilla on tasasoukat lehdet ja

palleroiset kukkamykeröt var-

ren latvassa, hede- ja emi-
mykeröt erikseen. Meillä 8 la-

jia. Tavallisia ovat suora-
p ai pakko (8. simplex),

joka kasvaa rannoilla ja

oj issa, kellupalpakko
(8. natans), jonka pitkiä, kel-

luvia lehtiä (akanhapsia) nä-

kee järvissä, usein yhtäjaksoi-
sina vöinä, ja p i k k u p a 1-

pakko (8. minimum), ylei-

nen laji rannoilla, lätäköissä, Sparganium simplex.

puroissa j. n. e. K. L.

Sparre on Ruotsin vanhimpia ja mahtavimpia
ylimyssukuja, jonka jäseniä mainitaan jo 1200-

luvulla. Sen vaakuna oli punainen vuoliainen
(sparre) keltaisella pohjalla. Johonkin S.-suvun
haaraan kuuluvat mahdollisesti Suomessa keski-
ajalla tavattavat asemies Erik Abjörns-
s o n, joka 1470-luvulla oli Turun maaoikeuden
jäsenenä, ja hänen poikansa Arvid Eriks-
son, Pohjois-Suomen maavouti ja Maskun kih-
lakunnan tuomari; heidän vaakunassaan näh-
dään vuoliainen ja sen alla nuoli.

1. Abjörn Sixtensson (k. 1310), Eerik
ja Valdemar herttuain drotsi, mainitaan valta-

neuvoksena 1295, tuli herttuain drotsiksi 1302
ja otti semmoisena osaa heidän Birger kunin-
gasta vastaan suunnattuihin hankkeihinsa, an-
tamalla lainoja ja perustamalla sotajoukkoja,
mutta kuoli sisällisen sodan kestäessä.

2. Nils Abjörnsson (k. 1359) , drotsi,

edellisen poika, oli 1318 valtaneuvoksena, tuli

drotsiksi 1335, oli jäsenenä siinä väliaikaisessa
hallituksessa, jonka Maunu kuningas asetti 1344
lähtiessään Norjaan. Mainitaan innolla toimi-

neen Norrlannin, Piitimen seutujen, asuttami-
seksi. Riidan syttyessä Maunun ja hänen poi-

kansa Eerikin välillä hän piti edellisen puolta.

3. Arvid Gustafsso n, valtaneuvos, oli

1361 Ruotsin lähettiläänä Lyypekissä rauhaa te-

kemässä hansa-liiton kanssa, ja 1366-76 Itämai-
den (s. o. Suomen) laamannina; kuolinvuotta ei

tunneta.

4. Karl Ulfsson (k. 1407). marski. Vii-

purin isäntä, Toftaii herra, valtaneuvos 1350.

kuului niihin ylimyksiin, jotka Maunu Eerikin-
pojan hallituksen loppuaikoina olivat Iiii nen vas-

tustajiaan ja 1363 kutsuivat Albrekl Mecklen-
burgilaisen maahan. Hänet tehtiin silloin valta-

kunnan marskiksi ja Tukholman käskynhaltiaksi.

ja hän voitti 1365 kuninkaat Mannun ja Haa-
konin Enköpingin taistelussa, jossa Maunu otet-

tiin vangiksi. Karl Ulfsson oli 1371 mukana vah-

vistamassa Albrektin käsivakuutusta, kun tämä
luovutti ylimmän vallan valtaueuvostolle. -Ia sa-

moin hiin oli niitä suurmiehiä, joiden käsiin Bo
Joninpoika Grip testamentillaan 1386 uskoi
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kaikki laajat läänityksensä ja jotka sitten kut-

suivat Margareeta kuningattaren maahan Al-

brektin sijaan. Bo Joninpojan vielä eläessä Karl
Ulfsson oli tullut Viipurin isännäksi ja tämä
tärkeä linna näyttää sitten olleen hänen bailus-

saan v:een 1399j vaikkei hän yhtämittaa näy
siellä oleskelleen. Hän oli myös Uplannin laa-

manni. Karl Ulfsson oli siten Ruotsin valtakun-

nan mahtavimpia ja merkillisimpiä miehiä aika-

naan. Hän oli saanut hyvän kasvatuksen, tul-

lut maisteriksi Pariisissa ja hänen sanotaan ol-

leen aikansa oppineimpia miehiä. On sentähden

arveltu, että luin olisi tähän aikaan syntyneen
merkillisen kirjallisen teoksen ,,Um styrilsi ku-

nunga" tekijä. Kuollessaan hänen sanotaan ol-

leen 90 v:n vanha.

5. S i g g e Ulfsson (k. 1463), piispa, tuli

1441 arkkiteiniksi. 1449 piispaksi Strengnäsissä

;

taistelussa Kaarle Knuutinpojan ja Kristian

Oldenburgilaisen välillä hänen käytöksensä en-

sin oli horjuva, kunnes hän lopulta selvästi liit-

tyi unionipuolueeseen ja asevoimin auttoi Kaar-
len karkoittamista. Hän se myös kruunasi Kris-

tianin Upsalassa.

6. Lars S i g g e s s o n (k. 1554), marski, oli

niiden nuorten ruots. ylimysten joukossa, jotka

Kristian Tyranni 1519 kavalasti vei Tanskaan,
otti senjälkeen osaa vapaussotaan, nimitettiin 1523

marskiksi ja oli sitten Kustaa Vaasan pitkällä

hallitusajalla hänen uskollisena apumiehenään.
sekä lähettiläänä että valtakunnan sisällisten

olojen järjestelijänä. Dacke-kapinan kukistami-

seen hän huomattavalla tavalla otti osaa. (Hänen
sisarensa oli H e b 1 a S., Kuitian ylpeä rouva.

Suomen senaikuisen mahtavimman miehen Eerik

Flemingin puoliso.)

7. Erik S. (1550-1600), valtaneuvos, edellisen

poika, oli saanut huolellisen kasvatuksen, tuli

1")S^ valtaneuvokseksi sekä Vestmanlannin ja

Taalainmaan käskynhalt iäksi ja kävi 1587 lähet-

tiläänä Puolassa vaikuttamassa siihen, että Sigis-

mund valittiin Puolan valtaistuimelle. S. esiin-

tyy tämän jälkeen Ruotsin ylimyspuolueen ete-

vimpänä ja vaikuttavimpana johtajana. Hän oli

terävä-älyinen. oppinut ja rohkealuontoinen hen-

kiin, mutia mieleltään kovin ylimysvaltainen.

V. 1590 hänet muiden mukana heitettiin vankeu-

teen syytettynä siitä, että olisi ,,tahtonut hävit-

tää perintösopimusta ja tehdä lopun kuninkaalli-

sesta perheestä ja sitä varten perustanut unionin
Puolan kanssa". Sigismundin tultua hallitukseen

hän uskollisesti piti tämän puolta, mutta näyt-

tää kuitenkin samalla neuvoneen häntä noudat-

tamaan Ruotsin lakia ja tunnustamaan protes-

tanttista uskontoa. Sigismundille hän 1594 teki

tunnetun esityksensä ..Postulata nohilium".

aatelissäädyn oikeuksien puolustamiseksi. Pael

tuansa Puolaan ja Stange-joen taistelun jälkeen

jouduttuansa Kaarle herttuan valtaan hänet

Linköpingisaä asetettiin säätyjen tuomioistuimen
eteen, tuomittiin kuolemaan ja mestattiin.

8. Johan S. (1551-99), valtaneuvos. edellisen

veli. antautui soturiuralle ja palveli Pontus Pe
la Gardien joukoissa Liivinmaan sodassa. Tal-

linnan kokouksessa 1589 hän oli ruots. -suoni.

sotapäällystön etunenässä, kun se Juhana kunin-
kaan suureksi harmiksi vastusti Sigismundin
palaamista Ruotsiin, ja vangittiin sen johdosta.

Sisrismund lähetti hänet 1593 ottamaan uskolli-

suusvalan Liivinmaalla, Virossa ja Suomessa.
Ilmisodan sytyttyä kuninkaan ja herttuan
välillä edellinen määräsi hänet päälliköksi tär-

keään Kalmarin linnaan, jota hän erinomaisen
urhoollisesti puolusti herttuaa vastaan, mutta
lopulta pakotettuna antautumaan hän neljä päi-

vää sen jälkeen mestattiin.

9. Lars Eriksson S. (1590-1644), maa
marsalkka, valtaneuvos Erik S:n (ks. n :o 7)

poika, tuli maaherraksi Upsalan lääniin 1634,

varapresidentiksi Svean hovioikeuteen 1640,

valtaneuvokseksi 1641: oli kahdeksilla valtiopäi-

villä aateliston maamarsalkkana.
10. Ebba S. (1626-62), kuningatar Kristiinan

suuri ja ainoa suosikki, edellisen tytär. Hän
oli tunnettu kauneudestaan ja älystään ja häntä
nimitettiin ,,la belle comtesse"ksi. Vaikutti pal-

jon kuningattareen, jonka kanssa, myös hänen
kruunusta luopumuksensa jälkeen, oli ahkerassa
kirjeenvaihdossa. Korotettiin 1647 vapaaherran-
säätyvn ja meni 1652 naimisiin valtaneuvos

Jakob Kasimir De la Gardien kanssa.

11. Per Larsson S. (1628-92), valtiomies,

edellisen veli, otti kunnolla osaa Kaarle Kustaan
sotiin Puolassa ja Tanskassa, tuli sitten maa-
herraksi. 1668 kenraaliksi ja 1674 valtakunnan
varusmestariksi. Käytettiin myös erinäisissä dip-

lomaattisissa toimissa ja korotettiin ransk.

kreivisäätyyn. Valtiopäivillä 1680 ja 1682 hän
oli vastustuspuolueen taitavimpia, enimmin
arvossa pidettyjä johtajia, joka taidokkaasti ja

pelottomasti vastusti reduktsionia ja kuninkaan
yksinvaltaa. Hän ei siitä syystä ollut mikään
suosittu henkilö Kaarle XI :n hovissa.

12. Karl S. (1723-91), valtaneuvos, otti osaa
Suomen sotaan 1741-42, ja kohosi soturiuralla

lopulta everstiksi. V. 1763 hän tuli maaherraksi
Gefleborgin lääniin, 1773 Tukholman ylikäskyn-
haltiaksi, osoittaen molemmissa näissä viroissa

erinomaista toimeliaisuutta ja edisti suuresti

Tukholman kaupungin menestymistä. Sen ohessa

hän 1775 tuli valtaneuvokseksi ja vaikutti n. s.

puolustusvalmistelukuunan jäsenenä sotalaitok-

sen parantamiseen. Valittiin 1783 Turun akate-

mian kansleriksi.

13. Fredrik S. (1731-1803), valtakausien,

edellisen veli, tuli 1756 kruununprinssin kaval-

jeeriksi, 1770 kanslianeuvokseksi, 1773 hovi-

kansleriksi ja 1781 valtaneuvokseksi ja Kustaa
Aadolfin kuvernööriksi. S. oli vähälahjainen ja

epäitsenäinen henkilö, mutta juuri tästä syystä

hän nousi valtakunnan korkeimpiin arvoihin.

Kustaa IIIzii kuoleman jälkeen näet Heuterholm
teki hänet valtakansleriksi, .,koska ei voinut

löytää ketään muuta tarpeeksi ylhäissukuista

henkilöä, jota olisi pidetty kyllin alttiina ole-

maan ainoastaan sokeana aseena kaikkivaltiaan

suosikin kädessä". Neiti Rudenschöldiä tuomit
taessa S. herätti yleistä paheksumista, vaati-

malla että hänet tuomittaisiin raippa rangaist uk-

seen, mikä lausunto hankki hänelle »raippa-

kahslerin" nimen. Korotettiin 1797 kreiviksi.

14. Per Georg S. (1790-1871). kirjailija,

ammatiltaan sotilas, oli ottanut osaa Suomen
sotaan 1808-09 ja sotaan Napoleonia vastaan

1812-15, kohosi lopulta meritykistörykmentin
everstiksi. On julkaissut romaanit ..Den .-i-te

fxiseglaren" (1832), ..Adolf Findling" (1835), „Sjö-

kadetten" iis;>i>i y. m. kaunokirjallisia teoksia.
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15. Gustaf Adolf Vive S. (1802-86),

valtioministeri, maamarsalkka, palveli Svean
hovioikeudessa, tuli oikeusneuvokseksi 1840 ja

oikeusvaltioministeriksi 1848 sekä Svean hovi-

oikeuden presidentiksi 1856, josta virasta 1867

oinasta pyynnöstään sai eron. Oli kaksilla valtio-

päivillä aateliston maamarsalkkaua ja eduskunta-

muutoksen jälkeen edustajana ensimäisessä kama-
rissa. Vv. 1857-71 hän oli Ruotsin molempien
yliopistojen kanslerina. A". G.

16. Louis Pehr S. (s. 1863), kreivi, ruots.

taidemaalari ja taideteollinen piirustaja; yliopp.

1884 Tukholmassa, jossa myös alkoi harjoittaa

taideopintoja, joita jatkoi Pariisissa. A. Gallen-

Kallelan mukana S. tuli 1889 ensi kerran Suo-

meen ja jäi tänne v:sta 1891 alkaen yli 10 v:ksi.

S. on maalannut kansanelämänkuvauksia (esim.

..Ensi lumi", Antellin kokoelmissa), joihin hän
sai aiheet matkoiltaan Suomessa, sitäpaitsi mai-
semia (varsinkin kaupunkikuvia Porvoosta ja

Helsingistä), lukuisia muotokuvia (esim. arkki-

piispa Renvall, 1898, Turun tuomiokapitulissa)

sekä m. m. uskonnollisia tauluja (..Kristuksen

hautaaminen", 1897, Vaasan kirkossa). Porvoossa
olleen taideteollisen ,,Iris" yhtiön johtajana
(1897-1900) sekä myöhemminkin S. työskenteli

innokkaasti sovelletun taiteen alalla, jossa hänellä

täällä oli suuri vaikutus taideteollisuuden kohot-

tamiseksi itsenäiseksi taiteenhaaraksi. Myöskin
etsaustaiteen harjoittajana S. oli meillä ensimäi-
siä. — V:sta 1893 S. on naimisissa koristetaitei-

lijattaren Eva Mannerheimin (s. 1870) kanssa.
Nykyään S. asuu Ruotsissa. E. R-r.

Sparta. 1. Muin. Lakonian (ks. t.) pääkau-
punki. — 2. Muin.-kreik. valtio, joka käsitti

Lakonian ja myöhemmin myös Messenian. S:n
kaupunki sijaitsi sisämaassa Eurotas-joen länsi-

puolella, tasangolla, joka kosketti Taygetos-
vuoriston koillisinta haarannetta. S. oli hämä-
rässä muinaisuudessa syntynyt useiden eri

yhteiskuntien yhtymisestä, ja siinä arvioidaan
sen loistoaikana olleen 25,000-30,000 as. Koko
mahtavuutensa ajan S. oli muuriton sotilasleiri:

vasta Nabis ,,tyrannin" hallitessa 207-192 e. Kr.
se sai ensimäiset muurinsa. S :sta on säilynyt
aniharvoja maanpäällisiä jäännöksiä, mutta
englantilaisten v:sta 1906 alkaen toimittamat
kaivaukset ovat melkoisesti lisänneet tietoamme
sen topografiasta: m. m. on selvitetty S:n
9 km:n laajuisen muurin suunta. Huomattavin
muinaisjäännös on inahtavista neljäkäskivistä

laadittu, 14 m:n korkuinen suorakulmainen
jalusta, jolla on levännyt hävinnyt muistomerkki

;

sitä on väärin sanottu ..Leonidaan haudaksi".
Jyrkältä kukkulalta (..Akropolis") ovat kaivauk-
set 1907 paljastaneet Athene Chalkioikoksen
temppelin vähäpätöiset jäännökset sekä sen

etelärinteeltä laajan teatterin rauniot. Eurotas-
jcen varrella sijaitsevat 6:nnelta tai 5 :nneltä

vuosis. peräisin olevan Artemis Orthian temp-
pelin perustukset: lähellä olevan teatterin näyt-
tämöltä on löytynyt suuri joukko alttareita, joi-

den ääressä Spartan nuorukaisten oli tapana
ruoskituttaa itseään. — Muinaisen S:n paikalla

oli vielä keskiajalla Lakedaimonia niminen kau-
punki, joka kadotti merkityksensä 1200-luvulla.

Vanhan kaupunkialueen etelälaidassa sijaitsee

nyk. Sparta (,,Uusi Sparta", Sparti), Lakedai-
monin nomoksen pääkaupunki, perustettu 1834.

Siinä on Monemvasia-Spartin metropoliitanistui-

men paikka ja 4,175 as. (1896). — S:n valtio-

järjestys, jonka säätäminen antiikkisen perintä-

tarinan mukaan liittyy Lykurgoksen nimeen,
näyttää olevan pitkällisen kehityksen tulos; se

pysyi vanhanaikuisessa muodossaan voimassa
historiallisella ajalla. S:ssa oli aina kaksi

kuningasta, toinen Agidien, toinen Eury-
pontidien kuningashuoneesta. Kuninkaat olivat

ylimpinä pappeina, tuomareina ja sotapäällik-

köinä; vähitellen heidän valtaansa kuitenkin
paljon rajoitettiin, mutta ylipäällikkyys säilyi;

sotaan lähti kerrallaan vain toinen kuningas.
Yhä suuremman vallan sai aikaa voittaen e f o-

r i e n (ks. t.) virkakunta, jonka varsinaisena
tehtävänä oli valtion ylin valvonta. Neuvostolla

(gerusia), jonka muodosti 28 60 vuotta täyt-

tänyttä, eliniäksi valittua vanhusta, oli valtion

korkein johto. Neuvoston tekemistä ehdotuksista

äänesti kansankokous (a peli a), johon kuuluivat
kaikki 30 vuotta täyttäneet vapaat kansalaiset

;

sillä ei ollut oikeutta tehdä aloitetta. — S. oli

vanhoillisuuden tyyssijana Kreikassa; varhaisim-

pina aikoina se oli eristettynä muista val-

tioista, joiden kanssa kauppa kävi vaikeaksi

in. m. sen johdosta, että S :ssa käytettiin kaupan-
välineeksi sopimatonta rautarahaa. S:n asuk-

kaista ks. Spartalaiset. S:n historiasta ks.

Kreikka (historia) , L a k o n i a, Messe-
nian sodat. E. R-n.

Spartacus [spär-J, traakialainen orja, pakeni
73 e. Kr. Capuan gladiaattorikoulusta, aikaan-

sai koko Italiassa vaarallisen kapinan orjien

keskuudessa ja voitti useat Rooman valtion sota-

joukot. Lopuksi kun S. suuren orja-armeian etu-

nenässä aikoi marssia Roomaa kohti, tuli Cras-

sus (ks. Crassus 2) ylipäälliköksi ja voitti

ratkaisevasti Apuliassa S:n, joka kaatui taiste-

lussa 71 e. Kr. S :n elämää on usein käsitelty

kaunokirjallisesta myöskin suomeksi. [Seliam-

hach, ,,Der italische Sklavenaufstand" (1872) ; G.

Rathke, ,,De Romanorum bellis servilibus"

(1904).] K. J. //.

Spartalaiset, muinaisen Lakonian vallitseva

doorilainen yläluokka, joka valloittajana oli tul-

lut maahan ja vähitellen ottanut sen val-

taansa. Ainoastaan s. olivat täysinoikeutet-

tuja kansalaisia; Lakonian muut asukkaat oli-

vat joko perioikkeja (ks. t.) tai helootteja

(ks. t.). S;ksi pääsivät kuitenkin myös sodassa

kunnostautuneet perioikit (iieodam&dai) tai s:n

ja heloottinaisten pojat, jotka olivat saaneet

spartalaisen kasvatuksen (mö'thakes). Spar-

tan valtiojärjestyksen nojalla oli s:n kesken
jaettu parhaimmat viljelysmaat yhtä suuriksi

palstoiksi, joita ei saanut ostaa eikä myydä

:

niitä hoitivat s:n puolesta määrättyä elatus-

veroa vastaan helootit, sillä s. eivät saa-

neet mieskohtaisesti harjoittaa maanviljelystä

enempää kuin kauppaa tai mitään ammattia.
He olivat yksinomaan BOtilaskasti, jolle sota oli

päätoimena ja rauha parhaasta päästä sodan

valmistelua; heidän tuli aina muistaa elävänsä

vihamielisen väestön keskellä. Senvuoksi kasva-

tuksella, joka oli kokonaan valtion käsissä, oli

silmämääränä vain sotilasavujen kehittäminen.
Yksilö eli vain yhteisöä varten. Heti lapsen

syntymästä saakka alkoi yhteiskunnan valvonta :

lapset tutkittiin ja heikot pantiin heitteille.
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7:iiteen ikävuoteensa saakka pojat saivat olla

kotonaan; siitä pitäen heitä kasvatettiin opetta-

jien johdolla sotilaallisesti järjestetyissä jouk-

kueissa. Kasvatus pyrki terästämään nuorukais-

ten ruumiinvoimia urheilulla, karkaisemaan heitä

kestämään vaivoja, totuttamaan heitä ehdotto-

maan kuuliaisuuteen esivaltaa kohtaan sekä van-

hempien henkilöiden kunnioittamiseen, kehittä-

mään heissä neuvokkuutta j. n. e. Heidän täy-

tyi maata Eurotas-joesta itse noutamillaan kais-

loilla, ja vuosittain heidän tuli kestävyytensä

osoitteeksi julkisesti ruoskituttaa itseänsä Arte-

mis Ort liian juhlassa. Älyn kehittämiseksi hei-

dän oli lupa jopa varastaa, mutta joka varkau-

desta tavattiin, häntä rangaistiin ankarasti. Hen-
kinen kasvatus rajoittui etupäässä lukutaitoon

sekä sota- ja koorilaulujen oppimiseen. 20 vuo-

den ikäisinä s. aloittivat sotapalveluksensa, ja

30:nnesta ikävuodesta alkaen s :11a oli täydet

kansalaisoikeudet. Miehet elivät edelleen yh-

dessä, 15-henkisissä telttakunnissa; yhteisiä oli-

vat myös heidän yksinkertaisuudestaan ja voi-

makkuudestaan kuuluisat ateriansa (syssitiai),

joita varten kukin suoritti osuutensa. — Tytöt

saivat samantapaisen kasvatuksen kuin pojat, ja

yhdessä näiden kanssa he suorittivat ruumiin-

harjoituksensakin. Sillä heistä piti kerran tule-

man voimakkaita äitejä. Ja avioliiton tarkoitus

olikin vain terveitten lasten, kelpo s:n, synnyt-

täminen. E. R-n.

Spartel, Kap (Cabo Espartel, Räs Isberdil),

Afrikan luoteisin kohta, Marokossa, Gibraltarin

salmen länsipäässä, 35° 47' pohj. lev. ja 5° 55'

länt. pit. Majakka. Vanhan ajan kreikkalaisten

Ampelusia, roomalaisten Cotes promontorium.
Spartium. 1. S. junccum, korkeakasvuinen.

kapealehtinen, keltaterttuinen hernekukkainen
pensas, jota kasvaa Välimerenmaissa ja Kalifor-

niassa, istutettuna myös Keski-Euroopassa, vil-

liytyneenä monin paikoin Etelä-Ameriikassa.

S: ia on jo vanhastaan käytetty kudontatöihin,

mattojen, köysien, jalkineiden y. m. tekoon.

2. ks. S a r o t h a m n u s vulgaris. K. L.

Spasmi ikreik. spasmo's), kouristus (ks. t.).

Spasmodinen (ks. Spasmi), kouristuksen-,

suonenvedoiltapa inen.
Spasowicz 1-so'vits], W 1 o d z i m i e r z (1829-

1906), puol.-ven. kirjailija ja ven. lakimies, syn-

tyisin Minskin kuvernementista, sai puol. kas-

vatuksen ja ven. kouluopetuksen. Oli 1857-61

rikosoikeuden professorina Pietarin yliopistossa

ja v:een 1864 oikeustieteellisessä opistossa,

jonka jälkeen toimi yksityisenä asianajajana.

Lakimiehenä hän on venäjäksi julkaissut m. m.

paljon käytetyn rikosoikeuden oppikirjan (1863),

saavuttaen kuitenkin suurimman kuuluisuutensa

puolustuspuhujana oikeudessa. Hän esiintyi syy-

tettyjen puolustajana useissa valtiollisissa ja

suurissa rikos- ja siviilioikeusjutuissa, joissa oli

kysymyksessä syvälle ulottuvat syyt tai sielul-

listen ongelmain tai tärkeiden oikeusperiaattei-

den selvittely. Syntyperältään ikäänkuin kah-

teen kansallisuuteen juurtuneena hän katsoi elä-

mänsä tehtäväksi puol.-ven. suhteitten selvittä-

misen. Liittyen jo aikaisin ven. liberalismin

johtomiehiin. varsinkin Kaveliniin, hiin tämän
vaikutuksen alaisena koetti saada puolalaiset sii-

hen vakaumukseen, että heidän, jättäen kaikki
entiset valtiolliset toiveensa, olisi pyrittävä ystä-

vyydessä ja yhteisymmärryksessä venäläisten

kanssa vain jonkinlaiseen kulttuuriautonomiaan.
Tältä näkökulmalta hän esitti Puolan historial-

liset ilmiöt. Suuressa monipuolisuudessaan hän
oli, paitsi lakimies, oikeuspuhuja ja publisisti,

myöskin historian* ja kirjallisuuden tutkija sekä
kriitikko. S: n historiallisista kirjoituksista on
ennen kaikkea huomattava mielenkiintoinen esi-

tys markiisi VVielopolskista (ven. 1882), kirjalli-

suuden tutkijana hän julkaisi m. m. venäjäksi

laajan ja ansiokkaan esityksen Puolan kirjallisuu-

desta Pypinin ..Slaavilaisten kansain kirjallisuu-

den historiassa" (l:nen pain. 1865, 2:nen laa-

jennettu 1881). V. 1876 hän perusti Varsovassa
puolankielisen aikakauskirjan ,,Ateneum" ja

1883 Pietarissa puolalaisen viikkolehden ,,Kraj".

Kirjallisuuden tutkijana hän on liikkunut etu-

päässä Puolan, mutta myöskin Venäjän ja länsi-

eurooppalaisen kirjallisuuden alalla ja on krii-

tikkona sangen mielenkiintoinen siksi että, vaikka
hänen esityksensä ja käsittelytapansa on kuivan
raitista ja hänen suhtautumisensa teolliseen len-

nokkuuteen kielteinen, hän kuitenkin mielellään

pysyttelee suurten intohimojen ja monimutkais-
ten, ongelmallisten sielunilmiöiden ääressä. S:n
kootut venäjänkieliset teokset (9 os.) ilmestyivät

1889-98 ja puolankieliset teokset (8 os.) 1892-1903.

J. J. M.
Spatula ks. Lapasorsa.
Speaker [spika] (engl.), ,,puhuja". Englannin

parlamentin alihuoneen ja Yhdysvaltain kongres-

sin edustajahuoneen puhemies.

Specieriksi, hopeariksi (ks. Riksi).
Species (lat.), laji. — Quattuor s., taval-

lisen aritmetiikan neljä yksinkertaista lasku

tapaa: yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku.

Species facti (lat.), asiaesitys, oikeudenkäyn-
nissä annettu kertomus tosiasiallisista seikoista.

Specietaaleri ks. T a 1 a r i.

Specimen (lat.). koe. näytetyö, tieteellinen

väitöskirja.

Speckbacher [spekbahar], Joseph (1767-

1820), 1809 syttyneen Tyrolin kapinan johtajia;

jouduttuaan lokak. 1809 tappiolle Mellekin luona

pakeni Wieniin
;

palasi sodan uudelleen aijettua

1813 Tyroliin; tunnettu nimellä „Der Mann von
Rinn" (Rinnin mies).

Spectator [-tä'-J, katselija; engl. kirjailijain

Joseph Addisonin (ks. t.) ja Richard Steelen

(ks. t.) kuuluisa viikkolehti (,,The Spectator").

Speculum (lat., = peili), tarkastustorvi t. -peili,

jostakin valoa hyvin heijastavasta aineesta,

metallista, maitolasista t. m. s. valmistettu

torventapainen esine, joka johdettuna johonkin

ruumiin onteloon on omansa sitä valaisemaan,

niin että sitä käy tarkastaminen. Aina asian-

haarain mukaan on s:lle annettu erilainen

muoto ; niinpä emätin-s.. peräsuoli-s., korva-s..

nenä-s. ovat muodoltaan hyvin erilaisia; silmä-

s:lla ja kurkku-s:lla on taaskin näistä koko-

naan eroava muoto. M. O- li.

Speditsioni (il. spedizione), lähetysvälitys.

tavarain lähettäminen, edelleen toimittaminen

toisen puolesta.

Speditsionilasku, speditöörin lasku tavaran

lähettäjälle tai vastaanottajalle speditsioni

kuluista ja -palkkiosta.

Speditööri (it. speditnre), lähetysvälittäjä,

speditsionin 'ks. t.) toimittaja.
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Spegel [spe-], Haqvin (1645-1714), ruots.

arkkipiispa. Opiskeltuaan sekä koti- että ulko-

maan yliopistoissa S. tuli maisteriksi Lundissa

1671, saaden jo sam. v. kutsumuksen leski-

kuningatar Hedvig Eleonooran hovisaarnaajaksi.

Seurattuaan 1673 hovisaarnaajana Kaarle XI:tä

hänen matkoillaan S. nimitettiin 1675 kuninkaan
rippi-isäksi. ylihovisaarnaajaksi ja Skänen
armeian superintendentiksi. Viimemainitussa omi-

naisuudessaan hän otti myöskin osaa Kaarle XI :n

sotaretkiin. V. 1679 S. nimitettiin Ronnebyn
kirkkoherraksi, kohta jälkeenpäin Gotlannin

superintendentiksi, 1685 Skaran piispaksi. Siir-

ryttyään 1691 Linköpingin piispaksi S. kutsut-

tiin Upsalan arkkipiispanistuimelle 1711. Kirkol-

lisena johtomiehenä S. harrasti kansan lukutaidon

kehittämistä ja otti osaa 1690-luvulla julkaistujen

uusien kirkollisten kirjain laatimiseen sekä n. s.

Kaarle XII:n kirkkoraamatun valmistamiseen.

Suuri osuus hänellä on v:n 1697 virsikirjassa,

jossa on m. m. 31 hänen sepittämäänsä sekä

17 hänen kääntämäänsä virttä. [H. W. Tottie,

,,Haqvin Spegel säsom kateket och homilet"

( 18.90). J

Speier ks.- S p e y e r.

Speiskoboltti ks. S m a 1 1 i i n i.

Speitz [-Is], Hartikka (1591-1651), lain-

suomentaja, oli Hauhon ja Hollolan tuomiokun-
nan lainlukijan Henrik Jaakonpojan poika, kir-

joitettiin 1614 Wittenbergin yliopistoon ja antau-

tui itse samalle alalle kuin isänsä, tullen 1620

Vehmaan lainlukijaksi, josta virasta kuitenkin

virkavirheen takia erotettiin 1624. S. on muis-
tettava ahkerasta toiminnastaan lainopillisen kir-

jallisuuden suomentajana, johon hän ryhtyi vir-

kansa menetettyään. V. 1642 hän julkaisi suo-

meksi käännettyinä Kustaa Aadolfin sota-artik-

kelit ja seur. v. samoin vuorilaitosta koskevat
asetukset. Näiden lisäksi hän valmisti koko
maanlain käännöksen, joka kuitenkin jäi paina-

matta. V. 1645 Turun hovioikeus tuomitsi hänet
kuolemaan, koska hän oli moittinut sen tuomiota
eräässä häntä koskevassa perintöjutussa, ja

seur. vuosina hän oli vankeudessa, josta kui-

tenkin lienee päässyt vapaaksi ennen kuole-

maansa. S. näyttää olleen innokas ja yritteliäs,

mutta kiivas ja riidanhaluinen mies. K. G.

Speke [splkj, John Hanning (1827-64),

engl. Afrikan tutkija, astui 1844 Intian armeian
palvelukseen, matkusteli 1854 Burtonin keralla

Somali-maassa, otti osaa Krimin-sotaan, lähti

1857 Burtonin seurassa etsimään Itä-Afrikan
suuria järviä, joista he 1858 yhdessä löysivät

Tanganjikan ja S. yksinään sam. v. myöskin
Viktoria-järven, olettaen sen aivan oikein Nii-

lin lähde] ärveksi. Todistaakseen olettamuksensa
oikeaksi hän, Grant seuralaisenaan, 1860-63 teki

Viktoria-järvelle uuden retken ja saapui 1862
sille kohdalle, jossa Niili lähtee järvestä sekä seu-

rasi sitten virtaa myöten alas Gondokoroon.
Löydöstään S. julkaisi kertomuksen ..Journal of

the discovery of the souree of the Nile" (1863).

Spektaakkeli (ransk. spectacle, < lat. spectä'-

culiim = näky) , näytelmä, ilveily.

Spektraalianalyysi, valo-opillinen tutkimus-
menetelmä, joka käsittää erilaisista valolähteistä

säteilevien valolajien kokoomuksen määräämisen
— olkoonpa säteily sitten .suoraan valolähteestä

tullutta, heijastuksen t. absorptsionin muunta-

maa — sekä saadun tuloksen nojalla johtopäätök-

sien tekemisen valoa säteilevän t. valoa muun-
tavan kappaleen aineellisesta laadusta. Tehtävä
suoritetaan tarkastamalla spektriä (lat.

spectrum = kuva), s. o. prisman läpi kulkevan
valon antamaa värillistä kuvaa (ks. Väri-
hajaantuminen). Sen perinpohjaiseen tut-

kimiseen tarvitaan tarkoituksenmukaista kojetta,

(S.H.)

Kuva 1. Kuva 2.

n. s. spektroskooppia. Kuva 1 ja kuva 2

esittävät Steinheilin täydellisentämän Bunsenin
spektroskoopin. Rautainen kolmijalka kannattaa

p i i 1 a s i p r i s m a a P, jonka taittava särmä
on pystysuora sekä kollimaattoria A,
tähystintä B ja asteikkoputkea C.

Kollimaattori on putki, jonka toisessa päässä on
pystysuora, leveydelleen ruuvilla säänneltävä
hieno rako i (kuva 2; mn kuvassa 3) ja toisessa

päässä kupera linssi o, joka taittaa raon edessä

olevan liekin lähettämät säteet yhdensuuntaisiksi.

Prisman läpi kulkeneet säteet hajaantuvat eri

väreihinsä. Samanväriset säteet ovat taittumi-

senkin jälkeen yhdensuuntaiset. Tähystimen
objektiivi b (kuva 2)

yhdistää sitä koh-

danneet punaiset sä-

teet, niin että ne
sen polttopinnassa
muodostavat punai-

sen kuvan (r) raosta,

samoin muodostavat
violetinväriset säteet

kuvan v, jolloin mui-
den säteiden luomat
vat edellisten väliin,

koista valoa, niin

(S.H.) Kuva 3.

värilliset rakokuvat joutu-

Jos valolähde säteilee val-

spektrissä on äärettömän
monta yhtenäisesti toisiinsa liittyvää eri valo-

lajia. Sellaista täydellistä spektriä sanotaan

jatkuvaksi. Eriväriset raon kuvat järjes-

tyvät kuitenkin tällä tavoin tarkkaan toisiinsa

liittyviksi, edellyttäen että raon leveys on äärel

tömän pieni. Koska käytännössä kuvilla aina

on ulottuvaisuutta leveyssuuntaan, niin eri valo-

lajit osaksi peittävät toisiaan. Spektri on niin-

muodoin sitä e p ä p u li t a a m p i. kuta leveämpi

rako on. Syntynyttä spektriä katsellaan okulaa-

rilla 0, joka suurentaa sitä kuten tavallinen suu-

rennuslasi. Asteikkoputkessa G on kuperan lins-

sin c polttovälin etäisyydellä takaa valaistava,

läpikuultava asteikko s. Linssin läpi kuljettuaan

valosäteet kohtaavat yhdensuuntaisina prisman
etupinnan muodostaen sellaisen tulokulman, että

syntyy kokonaisheijastus. Senjälkeen säteet koh-

taavat linssin b, yhtyvät sen polttopisteessä ja

muodostuvat okulaarin läpi tarkattavaksi, pitkin

spektrin reunaa ulottuvaksi asteikon kuvaksi.

Havainnontekijälle käy täten mahdolliseksi mää-
rätä, mihin kohtaan asteikkoa spektrin kukin
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(S.H.) Kuva 4.

viiri ilmestyy. Kri valolähteiden spektrejä

voidaan verrata toisiinsa kuvassa 'A esitetyllä

vertailuprismalla. Se liitetään kollimaattoriin A,

niinkuin kuvasta 1 selviää. Raon »tn leveyttä

muutellaan mielen mukaan mikrometriruuvin
avulla. Tämän raon aliosan

eleen on kiinnitetty tasasivui-

nen lasiprisma ab niin. että

valolähteen F säteet eivät voi

tunkeutua kollimaattoriin pris-

man läpi. Mutta syrjään pris-

masta voidaan kyllä asettaa

joku liekki L (kuva 4; prisma
on cdf; sillä tavoin, että sivu-

pintaa -df vastaan kohtisuorat
tulosäteet kulkien taittumatta

prisman sisään kohtaavat sen pintaa dc niin,

että" ne kokonaan heijastuvat, jatkavat matkaansa
ulos prismasta kohtisuorina pintaa cf vastaan
(siis taitt limalta i ja raosta s tähystimeen /.

Tässä nähdään niin ollen kaksi spektriä. Näkö-
alueen alaosaan kuvastuu liekin F ja sen ylä-

puolelle liekin L spektri (kuva on ylösalaisin

käännetty kuten tähtitieteellisessä kaukoput-
kessa). — Spektrin viirit voidaan hajoittaa enem-

män toisistaan, jos käy-
tetään yhden prisman si-

jasta useampia. Prismat
asetetaan silloin niin, että

taittavat särmät ovat sa-

niannepäin käännetyt ja

edellisestä tullut valo

aina sattuu seuraavalle.

Kuva 5 esittää Brovv-

ningin suunnitteleman
spektroskoopin kuusine
prismoilleen. Niistä on
vain ensimäinen kiinni-

tetty pohjaan PP. Kiin-
nityskohta on yhdessä nurkassa; toinen nurkka
on saranantapaisesti kiinni toisessa prismassa,
tämä kytketään samalla tavalla kolmanteen j. n. e.

Jokaisen asemaan liittyy lovekas metallikaistale a,

jota loven kautta kulkeva, pohjan keskuksessa
oleva nasta ohjaa niin. että kaistale voi kiertyä
nastan varassa, siirtyä sitä myöten ulommaksi
tai sisemmäksi. Prisma t; on kiinnitetty vivun //'

villityksellä mikrometriruuvilla M siirrettävään

tähystimeen Ti. Kone toimii sillä tavoin, että

kun tahdotaan havaintoja tehdessä siirtyä väristä
toiseen, niin ruuvia M kiertämällä voidaan pris-

mat yhtaikaa asetella siten, että niissä kaikissa
tutkittua viiriä vastaavien tulosäteiden poikkea-
minen 1. deviatsioni (ks. Prisma) on niitä

pienin (automaattinen spektroskooppi). Siinä
tapauksessa on näet tulokulman suuruudesta riip-

puva viiriha jaantumisen määrä ja spektrin puh-
taus melkoinen ja sitäpaitsi käytetään juuri täl-

laista n. s. symmetristä siiteen kulkua
prisman taite eksponenttia määrättäessä. Litrovv

on, lisätäkseen vielä tuntuvammin värihajaantu-
mista, rakentanut sellaisen spektroskoopin, että

säteet heijastuvat viimeisessä prismassa, käiin-

tyvät siinä takaisin ja Hipaisevat toistamiseen
kaikki prismat, vaikka nyt vastakkaisessa jär-

jestyksessä. Kojeen hajoittava vaikutus on siis

kaksinkertainen. Suoraan hajoittava
spektroskooppi kumoaa valosäteiden tait-

tumisen, jättäen värihajaantumisen voimaansa.

(S.H.) Kuva 5.

..itii

(S.H.)

t
mfr
Kuva (!.

Kuva 6 e>ittää

sellaisen Brow-
ningin suunnitte-

leman pienois

spektroskoopin pi

tuusläpileikkauk-
sen. Prismayhdistelmä P sisältää 3 tai ."> prismaa,
joista edellisessä tapauksessa kaksi, jälkimäisessä
kolme on kiuuiiulasia. muut ovat piilasia. M i k r o-

spektroskoopiksi 1. spektraali-
ni i k r o s k o o p i k s i sanotaan kaikkia kojeita,

joiden rakenteeseen on sovellutettu mikroskoopin
ja spektroskoopin periaatteita. Sillä voidaan tut-

kia hyvin pienien ainemäärien spektriä. — Kun
spekt roskoopilla tarkastellaan valkeanhehkuvien
jähmeiden ja sulien kappaleiden spektriä, niin

huomataan niiden synnyttävän jatkuvan spektrin.

Esim. kynttilöiden, öljy- ja kaasulanippujen lie-

kit antavat tällaisen spektrin, koska niiden

Valaistuskyky juuri johtuu niissä väikkyvistä
valkohehkuvista hiilihiukkasista. Jähmeää kap-
paletta vähitellen kuumennettaessa esiintyy

sen spektrissä yhä uusia valolajeja. Lämpö-
tilan ollessa 500-600° se sisältää vain pu-

naista valoa, sitten esiintyvät muut värit jär-

jestyksessä, kunnes tämä on täydellinen lämpö-
tilan noustua 1200-1600° :een (ks. liitekuvaa). Sä-

teilyn energiamaksuni siirtyy, sikäli kuin lämpö-
tila vieläkin kohoaa, yhä enemmän violettiväriin

päin. Auringonvalon (6000°] energiamaksuni on
keltaisenviheriässä. Hehkuvan kaasun spektri ei

ole enää jatkuva, vaan sisältää ainoastaan ka-

peita, poikittaisia valoviivoja tai leveähköjä
valojuovia pimeällä pohjalla. Kaasuja saadaan
valaisemaan sulkemalla ne Geisslerin putkiin iks.

t.). joiden läpi johdetaan sähkövirta. Mutta
muutamien helposti kaasuttuvien aineiden kaa-
sut saadaan hehkumaan jo väkiviina- t. Bunsenin
lampun liekissä. Kun sellaiseen viedään platina-

langan silmukassa jotakin metallisuolaa. esim.

tavallista keittosuolaa (sisältää natriumia), niin

suola hajoaa kuumuudessa ja metalli kaasuttuu
osittain. Natriumkaasu tekee valaisemattoman
liekin keltaisenvalaisevaksi ja kun liekkiii tut-

kitaan spektroskoopilla, niin nähdään siinä hy-

vin heleä keltainen viiva tummalla (tai heikosti

valaistulla) pohjalla. Natriumkaasun valo sisäl-

tää siis tuota keltaista väriä, joka on sille niin

tunnuksellinen, että määrätyssä paikassa spekt-

riä esiintyvästä keltaisesta viivasta voidaan
päinvastoin päätellä tutkitun valon sisältävän

natriumkaasua. Litiumsuola antaa samoin heh-

kutettuna litiumille tunnukselliset punaisen ja

oranssivärisen viivan. Vedyn spektriä Geisslerin
putken avulla tutkittaessa nähdään putken kaut-

taaltaan hohtavan kaunista, purppuranpunaista
valoa. Spektri käsittää punaisen, viheriän ja

sinisen valoviivan. Raskaiden metallien kaasu-

spektrit sisältävät usein hyvin suuren joukon
valoviivoja. esim. raudan 4. 000").000 viivaa. Tv-
pei spektri muodostuu suuresta joukosta leveitä

valojuovia, joita pimeät lomat erottavat toisis-

taan. .Juovat ovat toisella puolen jyrkkäpiirtei-

set ja hyvin heleät, toisella puolen himmeämmät
ja epäselvenimin rajoittuvat. Valaisevan kaasun
tiheys ja lämpötila sekä kerroksen vahvuuskin
voi muuntaa kaasujen spektrin ulkonäön niin,

että viivaspektriin voi ilmestyä lämpötilan koho-
tessa uusia valoviivoja ja juovaspektrin eri osat
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saattavat kaasun tiheyden suuresti kasvaessa laa-

jeta jatkuvaksi spektriksi. Siitä huolimatta kaa-

sujen spektrit ovat yleensä pääpiirteissään toi-

sistaan helposti erotettavissa. S :11a on sentähden

tjirkeä merkitys niin uusien alkuaineiden etsin-

nässä kuin jonkun aineen hyvin pienien mää-
rien olemassaolon toteennäyttämisessä. Kirchhoff

ja Bunsen ovat ensimäiset tiedemiehet, jotka ovat

käyttäneet s:ia tällaiseen tarkoitukseen (1859).

He löysivät sm avulla kaksi uutta alkuainetta:

cesiumin ja r u b i d i u m i n. Saman menet-

telyn avulla on sittemmin löydetty alkuaineet:

thallium (Crookes 1862), indium (Reich

ja Richter 1863), gallium (Lecoque de Bois-

haudran 1875), samarium (Delafontaine

1S78) scandium (Nilson 1879), ge r ma-
ni um |Winkler 1886). helium, neon, k ry p-

t o n, xenon (Ramsay 1895). europium (De-

marcay 1901). Myöskin radiumin löydössä

oli s:sta suurta hyötyä. Heliumin spektri oli

tunnettu auringon kaasukehätutkimuksista jo en-

nemmin kuin aine löydettiin. Kirchhoff ja Bun-
sen ovat selvittäneet, kuinka tavattoman herkkä
analysoimiskeino s. on kemialliseen analyysiin

verraten. Natriumviiva tulee jo näkyviin, kun
kaasutetaan bunsenliekissä vain Vn-ooo-ooo nig,

]>ienin litiummäärä on Veo-ooo m g- rubidium-
määrä 1

/7.ooo mg j. n. e. Käyttämällä sähkökipi-

niiä kaasuttajana riittävät vielä pienemmät mää-
rät. Natriumin spektroskooppinen herkkyys ja

sen yleinen esiintyminen luonnossa tekevät, että

sen antamaa keltaista spektriviivaa on vaikeata

välttää muiden kaasujen spektrejä tutkittaessa.

Alkalimetallien viivaspektrejä Kayser. Runge ja

Rydberg ovat perusteellisesti tutkineet. He ovat

silloin huomanneet viivojen kuuluvan kolmeen eri

sarjaan. Viivat voidaan jo ulkonäöltään luoki-

tella. Valoisimmat ja leveimmät kuuluvat n. s.

p ä ä s a r j a a n. niihin liittyvät himmeämmät
ja kapeammat viivat s i v u s a r j o i n a. Myös
monella muulla alkuaineella on spektrien viivat

voitu jakaa sarjoihin, mutta jako on niillä moni-
mutkaisempi kuin alkalimetalleilla. Sarjoihin-

jaon selittely on mahdollista, kun muistetaan,
että alkuaineen atomi nykyajan kem. katsanto-

kannan mukaan on monen alkuatomin (elektro-

nin) kokoomus, joiden kesken vaikuttaa vah-

voja, luultavasti sähköistä alkuperää olevia yh-
distäviä voimia. Tämä yhdistelmä voi joutua
värähdyksiin, jotka valoaaltoina jatkuvat eet-

terimolekyleihin. Koska viivaspektrit sisältävät

joukon erivärisiä valolajeja, on oletettava, että

atomi värähdellessään siiteilee eri pitkiä aaltoja,

samoin kuin soivan kappaleen säveleen kuuluu
pääsävel ja yliäänet. Lenard on tutkinut värilli-

sen sähkökaarilamppuliekin (teholamppuliekin)
sekä metallisuolalla värilliseksi tehdyn bunsen-
liekin säteilyä, ja hän on tullut siilien tulokseen,

että liekin reuna säteilee siinä kaasutetun ai-

neen spektrin pääsarjan, mutta sisäosa sivusar-

jat. Lenard päätteli edelleen, että koska liekin

reuna osoittautuu sähköttömäksi ja sisältöä siis

vain kokonaisia atomeja, niin kokonainen atomi
säteilee pääsarjan; liekin positiivisähköiseksi ha-

vaitun keskuksen ulkopuolisen osan atomit ovat

luovuttaneet yhden elektronin ja po&itiivisähköi-

set jäänmisatomit ovat ensimäisen sivusarjan

lähtökohtana. Alkalimetallien atomien arvellaan

menettävän toisenkin elektronin joutuessaan lie-

kin kuumimpaan ytimeen, joka sentähden luulta-

vasti on toisen sivusarjan synnyttäjä. Tämän
katsantokannan mukaan on aineen spektrillä

yleensä yhtä monta sivusarjaa kuin sen atomissa
on elektroneja. — Jos väkiviinalampun liekissä

on natriumkaasua ja spektroskoopilla havaitaan
valkohehkuvasta kappaleesta tullutta, liekin läpi

kulkenutta valoa, niin spektri on muuten jat-

kuva, paitsi että siinä natriumviivan paikalla on
musta kohta. Samoin yleensä huomataan, kaasut-

tamalla natriumiu asemasta muita aineita kaa-

sun liekissä, että jatkuvan spektrin pohjalle il-

mestyy mustia viivoja aivan samoihin kohtiin,

missä tuon aineen loistavat kaasuspektrin juo-

vat esiintyisivät. Tätä ilmiötä sanotaan viiva-

spektrin kääntymiseksi. Siitä Kirchhoff
teki sen tärkeän johtopäätöksen, että kaasu imee
itseensä valkoisesta valosta aivan samanväriset
valolajit. kuin mitä se itse hehkuvana säteilee,

edellyttäen, että säteilevän kappaleen lämpötila

on korkeampi kuin kaasun (Kirchhoffin laki).

Jos päinvastoin kaasun lämpötila on korkeampi,
niin kaasun viivaspektri kuvastuu helakoina vii-

voina jatkuvan spektrin pohjalle. Spektriä, josta

toiset valkoisen valon värit puuttuvat, sanotaan
a b s o r p t s i o n i s p e k t r i k s i (ks. liitekuvaa)

,

kun sitävastoin ennen selostettuja jatkuvia, viiva-

ja juovaspektrejä sanotaan e m i s s i o n i s p e k-

t r e i k s i. Mustien viivojen esiintymisen syitä

absorptsionispektrissä selitellään samalla tavalla

kuin resonanssi-ilmiöitä (ks. Resonanssi)
akustiikassa. Valkoinen valo sisältää näet ää-

rettömän monta aallonpituudeltaan erilaista aalto-

liikettä, joista jokainen vastaa määrättyä valo-

lajia. Läpäistessään kaasun voivat vain ne aal-

lot aiheuttaa kaasuatomien liikkeen kiihdyttä-

mistä, jotka ovat yhtä pitkät kuin kaasun heh-

kuvana, säteilemät omaperäiset aallot ja siis re-

sonanssissa jälkimäisten kanssa. Mutta kaasu-

atomien värähdyksien laajuuden lisäämiseen ku-

luu energiaa; sentähden ovat kaasun lävistäneessä

valossa ne valolajit heikentyneet, joiden ener-

giaa on hävinnyt kaasuatomien energian lisää-

miseksi. — Auringonvalon kehittämä spektri on

pohjaltaan jatkuva, jota lukuisat tummat vii-

vat (n. 16,000) katkovat poikittain. Niiden ole-

massaolon saks. optikko Fraunhofer on ensiksi

todentanut ja niitä sanotaan sentähden F r a n n-

hof erin viivoiksi. Vertailemalla niiden

esiintymiskohtia kaasujen emissionispektreihin

huomaa monen tunnetun kaasun spektriviivojen

— esim. 450 rauta-, 75 kalsium-. 57 mangaani-,

33 nikkeli-. 4 vetyviivan j. n. e. (Angströmin ja

Thalemn vertailun mukaan) — aivan tarkkaan
yhtyviin näihin auringonspektrin tummiin vii-

voihin. Siitä voidaan varmuudella päätellä, että

auringon keskuksen äärimäincn osa. n. s. f o t o-

sfääri. siiteilee valkoista valoa ja että sila \ m-

päröi vähemmän kuuma kaasukehä, joka sisältää

m. m. edellämain. aineita ja sentähden imee nii-

den säteilemät valolajit (vrt. Aurinko). Au-

ringonspektrin huomattavimpia tummia viivoja

merkitään kirjaimilla I, H. (' (kaikki spektrin

punaisessa osassa i. />,, />•_> (keltaisessa), /•' (vihe-

riässä), /•' (vaaleansininen), II\ ja //•_ (violetissa).

Niiden paikkoja spektrissä määritellään t ism il-

leen ilmoittamalla vastaavien valolajien aalto-

välejä. Mittana käytetään miljoonas milli-

metriä (/'/'). Esim. .l:n aaltoväli on 759,4o«,
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/>! :n 589,6i.-,, // t :n 396, sen fjifi. Viivat C, F ja G
vastaavat vetyä, I>t ja 7>2 ,

jotka vähän hajoitta-

vissa spektroskoopeissa yhtyvät, natriumia, E
rautaa. Viivat A ja B ovat sitä tummemmat,
kuta alempana aurinko on taivaalla, s. o. kuta

vahvempia ilmakerroksia auringonvalo läpäisee.

Siitä päättäen ne saavat alkunsa ilmakehän
absorptsionista, luultavasti sen sisältämästä hiili-

haposta. Auringonspektri sisältää muitakin ilma-

kehiin absorptsionista johtuvia i 1 m aviivo j a.

— Auringonspektrin ulottuvaisuus ei supistu

vain sen silmällä havaittavaan alueeseen. Siitä

voidaan helposti päästä varmuuteen, jos siirre-

tään herkän lämpömittarin noella mustattua
astiaa pitkin spektrin valoisaa osaa violetista

punaiseen päin ja siitä samaan suuntaan punai-

sen ulkopuolelle. Silloin huomaa lämpötilan nou-

sevan, kunnes lämpömittari on joutunut jonkun
verran pimeän alueen sisäpuolelle. Mutta siitä-

kin ulompana on lämpötila korkeampi kuin
muualla spektrin läheisyydessä. Ou siis selvä,

ettii auringonvalo sisältää sellaisia säteitä, jotka

ovat vähemmän taittuvaisia kuin valoisat säteet

ja joiden olemassaolosta voidaan tulla vakuute-
tuksi vain niiden lämpövaikutuksen tähden.

Näitä ITersehelin 1800 keksimiä säteitä sanotaan
u 1 1 r a- (inf ra-) punaisiksi 1. p i m e i k s i.

Samanlaisia säteitä lähettävät kuumennetut
(valaisemattomatkin) kappaleet. Langleyn bolo-

metrilla (ks. t.) suorittamat hyvin tarkat tutki-

mukset ultrapunaisesta auringonspektristä osoit-

tavat, että siinä on, kuten valoisassakin osassa,

tavaton määrä absorptsioniviivoja. — Koska väri-

hajaantuminen on sitä vahvempi, kuta suurempi
valolajin taittuvaisuus on. niin spektrin eri osia

synnyttävien auringonsäteiden valo- ja lämpö-
energian suhteellisesta suuruudesta ei saa oikeata

käsitystä, ennenkuin spektri on muunnettu n. s.

normaalispektriksi, jossa värihajaantu-

minen on yhtäläinen pitkin pituuttaan, toisin

sanoen jokainen väri poikkeaa suhteellisesti

aallonpituuteensa. Sellainen spektri saadaan joko

taipumishilan avulla (ks. Valontaipumi-
n e n) tai prismaspektristä laskemalla. Normaali-
spektristä ilmenee, etteivät uit rapu naista osaa
vastaavat auringonsäteet olekkaan kuumimmat,
vaan suurin lämpötilan nousu on suunnilleen
siinä kohden spektriä, missä valonvoimakkuus-
kin on suurin. Ultrapunaisten säteiden tutkimi-

seen soveltuvat niitä helposti läpäisevät kvartsi-

ja vuorikideprismat. Niiden avulla on voitu seu-

rata ultrapunaista spektriä aina sellaisiin sätei-

siin asti, joiden aallonpituus on 5,500 ////. Jää
kuitenkin vielä suuri loma pisimpien auringon-
säteiden ja lyhyimpien sähköaaltojen aallon-

pituuksien väliin (elohopeakaarilampun pisimpien
havaittujen pimeiden säteiden aallonpituus

343,000 fifi = 0,843 mm). Pisimpien ultrapunaisten
säteiden tutkiminen käy helpommin, jos otetaan

huomioon, että ne suuressa määrin heijastuvat

muutamien aineiden, kuten kvartsin, fluorisälvän,

kiilteen, sylviinin y. m. pinnalta, kun sitävastoin

muut säteet heijastuvat vain vähän. Sentähden on
monen heijastuksen jälkeen pimeistä säteistä jäl-

jellä vain ahtaaseen spektrin alaan kuuluvat,
eristettyinä helpommin tutkittavat n. s. j ä ii n

n ös säteet. Lasi ja vesi ovat pimeille säteille

hyvin läpäisemättömät. Lasi imee kaikki säteet,

joiden aallonpituus on O.ooa mm:iä suurempi, ja

vesi säteet, joiden aallonpituus on 0,ooi mni:iä
suurempi. — Auringonspektristä otettu valokuva
näyttää kemiallisen herkkyyden ulottuvan
kauaksi violettivalon ulkopuolelle n. s. ultra-
violettisäteiden alalle. Ne ovat Ritterin

1801 keksimiä. Valokuvauslevy mustuu nopeimmin
juuri niiden vaikutuksesta ja sitil hitaammin.
kuta lähempänä levyn osa on punaista spektrin
csaa. Siksipä kemiallisesti niin tehokkaita ultra-

violettisäteitä sanotaan myös kemiallisiksi
säteiksi. Niidenkin alueella on paljon

absorptsioniviivoja huomattavissa. Ilma pidättää
ultraviolettisäteitä niin suuresti, että valokuvaus-
tietä on ollut vaikeata tutustua säteisiin, joiden

aallonpituus on 200 iifi :\ä pienempi. Kiivitä

mällä kvartsi- tai fluorisälpä-spektrografeja

onnistui Sehumannin jatkaa tutkimusta aallon-

pituudeltaan 100 (.if.i-.xi pituisiin säteisiin saakka.

Silmälinssi imee kaikki säteet, joiden aallon-

pituus on 400 fifi pienempi, sentähden ultra-

violettisäteet ovat näkymättömiä. Koko auringon-
spektristä tehty kartta, sellaisena kuin se nyt

tunnetaan — ultrapunainen ja ultravioletti osa

siilien luettuna — on hyvin pitkä. Toimitetuista
kartoista sisältää Rowlandin tekemä pisimmän ja

täydellisimniän auringonspektrinkuvan : se on
kokonaista 13 m:iä pitkä (John llopkins yli-

opiston Baltimoressa painattama; 1888).

Kiintotähtien spektrejä havaitsi jo Fraun-
hofer (1817). Ne sisältävät kuten auringonspektri
tummia viivoja, mutta nämä ovat toisella tavalla

sijoittuneita, luvultaan ja vahvuudeltaan erilai-

sia. Secchi jakoi tähtien spektrit neljään ryh-

mään; H. C. Vogel ryhmitteli ne kolmeen eri

luokkaan. K i e r t o t ä h t i e n ja kuun valo

on vain auringonvalon heijastusta, niiden spektrit

ovat sentähden hyvin auringonspektrin näköisiä.

Pyrstötähdet kehittävät kolme leveätä,

heleää juovaa (hiilivedyn) heikolle jatkuvalle

spektrille pohjana. — Dopplerin prinsiipin (ks. t.)

sovelluttaminen valoilmiöihin on valmistanut
hedelmällisen maaperän s:n käyttämiselle kiinto-

tähtien suoraan maata kohti tai päinvastaiseen

suuntaan tapahtuvan liikkeen nopeuden laskemi-

seksi. [Schellen, ..Die Spektralanalvse" (3 :s pain.

1883; 2 nid.).] U. S: n.

Spektraaliaparaatti dat. spectrum = kuva, ja

aparaatti, ks. t.), spektrin synnyttämiseksi
suunniteltu valo-opillinen koje. Sellaisia ovat
spektrometri (ks. t.) ja spektro-
skooppi (ks. S pe k t r a a 1 i a n a 1 y y s i)

.

Spektraalimikroskooppi ks. S p e k t r a a 1 i-

a n a 1 y y s i.

Spektri dat. spectrum = kuva) ks. Väri-
hajaantuminen ja Spektru a. 1 i a n a

1 y y s i.

Spektritelegrafi ks. S pe k t r ot el e g r a E i.

Spektrivärit (ks. Spektri) ks. V ii r i

h a j a a n t u m i n e n.

Spektrofotometri (lat. spectrum = kuva. ja

fotometri ks. V a 1 o n m i t t a r i). koje,

jolla voidaan verrata kahden spektrin vastaavien

värien valonvoimakkuuksia toisiinsa. Tutkitta-

vien valolähteiden spektrit synnytetään samalla

prismalla. Sitä varten käytetään spektroskoop-

pia, jonka kollimaattorin pystysuora valorako on

jaettu kahteen mikrometriruuvilla leveydelleen

säänneltävään ja mitattavaan osaan. Kun valo

lähteet asetellaan niin. ettii toisen valo kuljet-
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tuaan yläpuolisen ja toisen alapuolisen raon läpi

kohtaavat prisman, niin saattaa spektroskoopin
tähystimellä nähdä spektrien vastaavat värit

päällekkäisinä. Toisen spektrin värien heleys vali-

taan yksiköksi. Toisesta raosta tulleen valon voi-

makkuutta säännellään kiertämällä mikrometri-
ruuvia, kunnes spektrien raja tutkitussa spektrin

osassa hälvenee ja valonvoimakkuudet siinä koh-
dassa siis ovat yhtä suuret. Rakojen havaittujen

leveyksien avulla saadaan värien valonvoimak-
kuuksien suhde lasketuksi (V i e r o r d t i n s.).

U. 8:n.

Spektroheliografi (ks. Spektri ja Helio-
grafi), Halen ja Deslandres'in 1889 keksimä
kone, jonka avulla saadaan auringosta valokuva
monokromaattisessa valossa. Kiikariobjektiivin

antamasta auringon polttopistekuvasta leikataan

kapealla spektroskooppiraolla kaistale, jonka va-

lonsäteet hajoitetaan spektriksi. Tämän spektrin

kohdalla on valokuvauslevy, jonka edessä kuiten-

kin on raolla varustettu levy, niin että ainoas-

taan yhtä Fraunhoferin viivaa vastaava spektrin-

paikka tulee valokuvatuksi. Jos nyt siirretään

spektroskooppia auringonkuvassa olevine levyi-

neen ja vastaavassa määrin valokuvauslevyn
edessä olevaa levyä, tulee vähitellen koko
auringonpinta valokuvatuksi esim. yhdessä kal-

sium-viivan värissä. Täten saatu auringon valo-

kuva osoittaa siis auringon ulkomuodon, jos sitä

tarkastettaisiin semmoisen lasin läpi. joka imisi

itseensä kaikki muut paitsi määrätyn kalsium-
viivan säteet. Eri viivojen valoissa otetut

s. -valokuvat, spektroheliogrammit, ovat
tärkeitä etenkin auringonsoihtujen tutkimiselle,

ja näyttävät myöskin, missä tienoin auringon-
pilkkuja on odotettavissa, ks. Aurinko, liite-

kuva II. missä alempi kuva on kalsium K-värissä
otettu spektrolieliogrammi

;

ylempi kuva on valo-

kuva; kuvien allekirjoitukset ovat erehdyksestä
vaihtuneet. H. R.

Spektrometri (lat. Spectrum - kuva, ja kreik.

metrov- mitta), spektroskooppi, jossa tähystimen
ja kollimaattorin suuntien muodostaman kulman
suuruus voidaan lukea vaakasuorasta ympyrä-
asteikosta.. S:llä saattaa siis tarkkaan määrätä
spektrin eriväristen säteiden poikkeamisen.
Spektroskooppi ks. Spektraaliana-

1 y y s i.

Spektrotelegrafi (lat. Spectrum = kuva, ja

t e 1 e g r a f i, ks. t.), valo-opillinen lennätinlaite.

Sitä käyttämällä voidaan laivasta käsin erottaa

toisistaan majakoiden valoviestit. Kun näet
majakassa asetetaan valolähteen eteen varjostin,

johon on leikattu vaakasuorasti rinnakkain
Morse-kirjaimia muodostavia aukkoja, niin voi-

daan tullutta valoa spektroteleskoopilla tutki-

malla selvästi nähdä kirjainmerkki ja siitä pää-

tellä, mistä majakasta valo on lähtöisin. Koska
laivan heiluminen estää tarkkaa spektrotelegra-

fista havaintojen tekoa, ei main. lennätinkeinoa
ole paljoakaan käytetty. U. S:n.

Spekulantti, spekulatsionin (ks. t.) harjoit-

taja, pyrkijä. — Spekuleerata, harjoittaa

spekulatsionia, pyrkiä johonkin (asemaan, vir-

kaan t. m. s.).

Spekulatiivinen (ks. Spekulatsioni),
spekulatsioninluontoinen: spekulatsioniin kyke-
nevä tai taipuvainen. — Liike-elämässä toimi-

haluinen. yritteliäs, keinotteleva.

Spekulatsioni (lat., alk. tähystely, tiedustelu,

< speculä'ri = tähystellä, < specula = töyräs,

vartiopaikka). 1. Vanhemmassa filosofisessa kie-

lessä = teoreettinen 1. tietopuolinen ajattelu, vasta-

kohtana käytännöllisille, s. o. tahtoelämääu ja toi-

mintaan kohdistuville sieluntoiminnoille ja opin-

haaroille. Sitten mietiskely, joka yrittää kohota
kokemusmaailman havainnollisten tosiasiain ylä-

puolelle, tajuamaan yliaistillisia asioita joko puh-
taalla, abstraktisella ajattelemisella tahi ,,intuit-

sionilla". s. o. sisäisellä, henkisellä ..näkemi-

sellä". — A. Gr.

2. Taloust. Liike-elämässä s:ksi sanotaan tu-

levaisten markkinasuhteiden ja niistä todennä-
köisesti johtuvan hinnanmuodostuksen edeltä-

päin laskemista ja arvioimista sekä myöskin täl-

laiseen edeltäpäin arvioimiseen perustuvaa talou-

dellista toimintaa, jonka tarkoituksena on saada
voittoa vastaisesta kintain vaihtelusta. Tällöin

on aina kysymys enemmän tai vähemmän epä-

varmojen hinnanmuodostusainesten huomioonotta-
misesta. — Kun kaiken myytäviksi aiottujen ta-

varain tuotannon, kaiken hyödykkeiden kaup-
paan laskemisen täytyy ottaa lukuun tulevainen,

aina jossakin määrin epävarma hintain muodos-
tus, sisältyy kaikkeen vaihtotalouden vallitessa

harjoitettuun taloudelliseen toimintaan s.-mo-
mentti. Viimemainittu astuu voimakkaammin
esiin, jollei oteta laskuihin ainoastaan vastaista

myyntiä, vaan jos ostetaan siinä tarkoituksessa,

että voitaisiin myydä kalliimmasta hinnasta, tai

jos myydään, jotta voitaisiin ostaa takaisin huo-
keammasta. Tällaista s:ia on sanottu kauppa-
s:ksi, puhtaaksi s:ksi taas sellaista, jossa ei

tavaran omistus tai sen maksamiseksi tarvittava

raha enää ensinkään tule kysymykseen, kun nim.
ostetaan tai myydään joksikin tulevaiseksi ajan-

kohdaksi siinä tarkoituksessa että silloin jälleen

voidaan myydä tai ostaa ja voittaa nyt sovitun

ja myöhemmin vallitsevan hinnan välinen ero-

tus. Kauppa-s. suuntautuu sellaisiin tavaroihin,

joiden hinnat ovat suurempien vaihtelujen alai-

sia, ennenkaikkea tavaroihin, joiden kysyntä on
jotenkin kiinteä, mutta joiden tarjonnan suu-

ruus vaihtelee syistä, jotka ovat ihmistoimin-

nasta jotenkin riippumattomat, niinmuodoin sa-

dosta riippuvaisiin luonnontuotteisiin, esim. vil-

jaan, kahviin, puuvillaan, sokeriin j. n. e.
;
myös

kin tulevat tässä kysymykseen sellaiset tavarat

joiden kysyntä vaihtelee yleisen liikeaseman mu
kaan, esim. rauta, vaski, kautsukki; arvopape
reistä ne, joiden kurssi vaihtelee enemmän, esim

osakkeet, vähemmin luotettavain valtioiden obli

gatsionit, paperi- ja hopea rahakannalla olevissa

maissa lunastettavat vekselit. Kansantaloudelli-

sesti s. vaikuttaa toiselta puolen tavaramäärien

ja hintain, toiselta puolen riskin jakaantumi-

sen tasoittumista. S:n harjoittaja, speku-
lantti, joka odottaa nousevia hintoja, ostaa

ja pidättyy myymästä voittaaksensa myöhem-
mistä hinnoista. Tämän johdosta hinnat nouse-

vat aikaisemmin, kulutusta supistetaan, muualla

oleva ja muualle menossa oleva tavara houkutel-

laan paikalle, spekulantti myy saadakseen voit-

tonsa ja näin estetään hintain edelleen nouse-

minen. Päinvastaisessa tapauksessa s. niinikään

vaikuttaa, että hintain vaihtelu pysyy kohtuulli-

sissa rajoissa ja että käsillä olevat varastot pi-

detään ..häilymässä" sekä suuntautuvat sinne.
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missä tarve on .suurin. — Tekemällä sellaisia

kauppoja, joiden onnistuminen riippuu .juuri sa-

tunnaisuuksista, edeltäpäin vaikeasti arvatta-

vista hintain vaihteluista, spekulantti ottaa muilta

liikenriehiltä osan tulevaiseen hinnanmuodostuk-

seen sisältyvästä riskistä. Tuottajan, kauppiaan

ei tarvitse ottaa taskuihinsa näitä vähemmin
varmoja momentteja, jos on olemassa henkilöitä,

Jotka vastaisen mahdollisen voiton toivossa ovat

valmiit heti päättämään kaupan edellisten kanssa

ja ottamaan niskoillensa tulevaisen hinnan ris-

kin. S. on siis omansa edistämään sattuman eli-

minoimista talouselämästä. Mutta s. vaikuttaa

kansantaloudellisessa suhteessa edullisesti vain

siinä tapauksessa, että s. on oikeaan osuva. Jos

se .antaa hinta- ja tavaraliikkeelle väärän suun-

nan, niin se vaikuttaa vahingollisesti, varsinkin

kun se yltyy liian suureen määrään. Liika. s. voi

silloin synnyttää liikepulan (ks. t.).

Nykyisissä liikeoloissa s. ei voi antaa hintain

muodostumiselle pysyväistä väärää suuntaa, s. o.

sellaista, joka ei vastaa kysynnän ja tarjonnan

keskinäistä suhdetta. Hetkellisesti se kyllä voi

vaikuttaa tällä tavoin. Hyötymisen tarkoituk-

sessa koetetaankin joskus saada aikaan äkillisiä

hintain vaihteluja, vieläpä epärehellisillä kei-

noilla, esim. levittämällä vääriä tietoja sekä

..la iltamalla" valtiollisia tapauksia. Tällaista ja

muuta siveellisessä suhteessa arveluttavaa s :ia oi-

keastaan tarkoittaa suonien sana keinottelu.
[Ehrenberg, ..Der Händel" ; Prion, ,.Die Preis-

bildung an der VVertpapierbörse".] J. F.

Speleologia (lat. spelceum = luola. < kreik.

spclynx, ja kreik. logVa <; logos = puhe, keskus-

telu, esitys, kirjallisuus) 1. 1 u o 1 a t i e d e. oppi

luolista, niiden fysikaalisista ja geologisista olo-

suhteisia ia elämästä, ks. Luolat. P. E.

Speltti ks. V e h n ä.

Spelunka (lat. spelu'nca), luola.

Spenaatti ks. P i n a a 1 1 i.

Spence-metalli, metallinnäköinen massa, joka

saadaan sulattamalla rauta-, sinkki- ja lvijy-

sulfidia rikin kanssa. Harmaa, sitkeä ja hie-

man kimmoinen 110-170° :ssa sulava aine. jota

käytetään tiivistysmassana, kliseiksi, pullolak-

kana, j. n. e. 8. 8.

Spencer [spehsd], Herbert (1820-1903).

engl. filosofi, s. 27 p. huhtik. 1820 Derbyissä

Keski-Engiannissa koulun-
opettajan poikana, osoitti

jo lapsena ankaraa vasten-

mielisyyttä sää n nosteli vii.

kaavamaista kouluopetus-

ta vastaan ja sai pää-
asiassa yksityisopetusta.

S. antautui insinööriksi

ja oli rautatieinsinöörin
toimissa 1837-41, ajoittain

seuraavinakin vuosina; oli

1848-5:! ..Economist" ni-

misen viikkolehden apu-

toimittajana ja julkaisi

siihen aikaan sekä edel-

leen 1850-luvun kuluessa

eri aikakauskirjoissa sar-

jan huomattavia kirjoituk-

sia, joista näkyy, miten
hänen mielessään vähitellen kypsyivät ne aat-

teet, joita hän sittemmin filosofisessa järjestel-

(SH.) H. Spencer.

mässään solmii yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Kirjoitti yhteiskuntatieteellisen teoksen ..Social

statics" (1850) sekä sielutieteensä ensimäisen

laitoksen .. Principles of psychology" (1805). V.

1860 S. rupesi julkaisemaan 10-osaiseksi suunni-

teltua esitystä tieteellisestä maailmankatsomuk-
sestaan yhteisnimellä ..Synteettisen filosofian

järjestelmä" ja suoritti ihmeteltävän johdon-

mukaisesti ja sitkeästi tämän jättiläislehtävän

loppuun 36 v:n kuluessa, pysyen pääasiassa

kiinteästi ennakolta laaditussa ohjelmassa ja

huolimatta alkuaikoina kohdanneista suurista

rahallisista vaikeuksista sekä usein kovin horju-

vasta terveydestään. Tämän hänen suuren teok-

sensa osat ovat: ..First principles" („Ensimäisel

perusteet'", valmistunut 1862: ruots. „Utveck-

lingsläran") , ..Principles of biology" (2 os.. 1864-

67), ..Principles of psychology" (2 os., 1870-72),

..Principles of sociology" (3 os., 1876-96). ..Prin-

ciples of ethics" (2 os. ; ensim. alaosasto ..The

data of ethics" 1879, — ruots. ..<Jrundema för

etiken"; muu teos 1891-93). Useat osat ovat myö-
hemmin ilmestyneet uudelleen muodostettuina.

Sen ohessa S. julkaisi teokset ..Education" (1861;

suom. ..Kasvatus" 1887 ja 1910), ..Study of socio-

logy" (1873: ruots. „Inledning tili samhälls-

läran"), useiden muiden tutkijain avustuksella

toimitetun laajan aineskokoelman ..Descriptiv

sociology" (8 os. folio-koossa 1873-81, S:n kuo-

leman jälkeen jatkettu hänen lahjoittamillaan

varoilla), y. m. Aikakauskirjoissa olleita kirjoi-

tuksiaan hän yhdisti „Essays"-kokoelmaan (3 os.,

1858-74, uusi laitos 1891) sekä kokosi elämänsä
viime vuosina muita, uusia ja vanhoja kirjoitel-

miaan „Various fragments" (1897) ja ..Facts

and comments" (1902) nimisiin kirjoihin. —
Asuttuaan melkein yhtä mittaa Lontoossa 50

vuotta S. muutti 1898 Brightoniin, missä kuoli

8 p. jouluk. 1903. Hänen kuoltuaan ilmestyi

laaja ..Autobiography" (2 os.).

• S:n filosofian johtavana perusaatteena on

kehityksen aate. Hän koettaa yhdistää

kaikkien tieteiden tulokset eheäksi, yhtenäi-

seksi maailmankatsomukseksi luonnontieteisiin

nojautuvan ja „darvinismin" tapaan käsitetyn

kehitysaatteen pohjalla (vrt. P oi veutum i s-

o p p i, Evolutsionioppi, Kehitys-
laki). Kaikkialla luonnossa ja ihmiskunnan
elämässä tapahtuu jatkuva ..evolutsioni". jonka

perusluonteen S. arvelee voivansa lausua lyhyen,

abstraktisen kaavan muodossa. Kvolutsioni 1.

kehitys on aina „integratsionia", s. o. olevaisen

1. aineen kokoontumista hajanaisesta lilasta

suurempaan yhtenäisyyteen. Hyvin usein. —
nim. milloin „integratsioni" tapahtuu mutkik-

kaissa oloissa ja sentähden hitaasti ja milloin

kehitys sen johdosta muodostuu moniperäiseksi,
— on kehitys samalla ..differentsiatsionia" 1.

erilaistumista, s. o. olevainen siirtyy yhdenlaa-

tuisesta 1. tasarakenteisesta (homogeenisesta)

olotilasta sekarakenteiseen (heterogeeniseen), ynnä
sen ohessa epämääräisestä olomuodosta tarkoin

määrättyyn ja kiinteään olomuotoon. S. koettaa

osoittaa, että niimä kehitysprosessin tunnusmerkit
ilmenevät mitä erilaisimmilla aloilla, — taivaan-

kappaleen muuttuessa verkalleen muodottomasta
ka asumassasi a elimellisen elämän asuinsijaksi,

eliöiden kehittyessä yksinkertaisista alkumuo-
doista mitä moninaisimpiin muotoihin, sielunelä-
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män varttuessa ja rikastuessa, inhimillisen yh-

teiskunnan muodostuessa yhä monimutkaisem-
maksi y. m. Kehityksen äärimäinen perustus ja

olevaisen sisin olemus on tutkimaton, kaiken
pohjana on viimeinen, suuri mysteeri; tämän
perusaatteen pohjalla S. yrittää rakentaa sovin-

toa uskonnon ja tieteen välille. Tietomme suh-

teutuu siis ainoastaan ilmiöihin. Mutta nämä
ilmiöt, jotka muodostavat maailmantapahtuman,
ovat S:n mukaan kauttaaltaan käsitettävät ja

selitettävät aineen liikuntoina, jotka noudattavat

mekaanisia lakeja. Sentähden hänen maailman-
käsityksensä saa naturalistisen leiman. — Siveys-

opissaan S. m. m. esittää sen vakaumuksen, että

luonnollisen kehityksen johdosta yksityisihmi-

sen taipumukset ja mielihalut verkalleen yhä
täydellisemmin mukautuvat sellaisiksi, että ne

itsestään edistävät yhteishyvää ja koko ihmis-

kunnan menestystä, ja samalla yhteiskunnan olot

paranevat siten, että yhä vähemmässä määrässä
tarvitaan mitään ..uhrautumista" yksilön puo-

lelta yhteishyvän eduksi. Kun nämä mukautu-
miset ovat ehtineet riittävän pitkälle, niin kukin
ihminen siis paljoa enemmän kuin nykyään luon-

taisesta halusta edistää yhteishyvää; uhrautumi-
nen muiden puolesta ..velvollisuuden" takia ei

silloin enää ole niin tarpeellinen kuin nyt eikä

sentähden tule olemaan niin tärkeänä kohtana
siveysopissa; yleinen hyvänsuouti vallitsee ihmis-

ten kesken, mutta sen ei tarvitse enää ilmaan-

tua etupäässä säälinä onnettomia kohtaan, vaan
paljoa enemmän myötäilona muiden ihmisten

nauttiman onnen johdosta. — S. vaatii jyrkästi,

että yhteiskunta on järjestettävä liberaa-
listen periaatteiden mukaan, suomalla kulle-

kin yksilölle niin täydellinen toimintavapaus
kuin mahdollista, ja vastustaa kaikenlaista val-

tion holhoojatointa. Sentähden hän suurella

mielipahalla näki sosialististen aatesuuntien ja

valtiososialismin vahvistumista ja kirjoitti niitä

vastustaakseen m. m. teoksensa ,,Man versus the

state" (1884).

Koska S:n oppi vaikuttavasti ja suurenmoi-
sesti ilmaisee aatekannan, joka hänen aikanaan
voimakkaana ajanvirtauksena pyrki vallalle tie-

teellisesti ajattelevien piirissä, niin sitä omaksut-
tiin monella taholla suurella ihastuksella. Erityis-

tieteet, joiden tuloksia ja johtavia aatteita S. teok-

sessaan kovin monessa kohden käsittelee ja sulat-

taa oppirakennukseensa, ovat kuitenkin ehtineet

sen jälkeen suuresti edistyä ja muuntua, joten hä-

nen lausumansa mielipiteet monissa tieteellisissä

kysymyksissä jo ovat vanhentuneet. Hänen oppijär-

jestelmänsä merkitys on etenkin siinä, että se

edustavasti kuvastaa maailmankäsitystä, joka
19:nnen vuosisadan loppupuolella vallitsi hyvin
suuressa tieteiden harjoittajain ryhmässä. — Yh-
teenvedon, jossa S:n suuren pääteoksen sisällys

on supistettu yhteen nidokseen, julkaisi F. H. Col-

lins. ..An epitome of the Synthetic Philosophy"
(myöskin saksaksi). [F iske, ..Outlines of eosmic
philosophy" (1S74); Hudson (S :ii yksityissihteeri).

„An introduction to the philosophy of H. S."

(1894); Macpherson, .,11. S., the mau and his

work" (1900); Gaupp, „H. S." (saks., 1897;
suom. „H. S., kehitysopin filosofi", 1911); Dun-
can. ..Life and letters of H. S." (1908); Eäber-
lin. ..1T. S:s Grundlagen der Philosoptaie" (1908,

kritiseeraa ankarasti S:n oppia).] A. Gr.

Spencer [spensa]. 1. John Charles S.

(1782-1845), engl. valtiomies; hänen isänsä

George John S. (1758-1834), oli m. m. ami-
raliteetin ensimäisenä lordina 1794-1801 ja hankki
itselleen suuren, paljon harvinaisuuksia sisältä

vän kirjaston, joka nyt on sijoitettuna Manches-
teriin. S., isänsä eläessä tunnettu nimellä lord

Althorp, valittiin alihuoneeseen 1804, mutta
vasta v:sta 1819 hän alkoi säännöllisesti ottaa

osaa valtiolliseen elämään whig-puolueen jäse-

nenä; tuli 1830 puolueen johtajaksi alihuonee-

seen ja marrask. sam. v. raha-asiainministeriksi

ottaen tehokasta Oaaa parlamentinuudistuksen ja

muiden Greyn ministeristöu reformien perille-

ajamiseen; siirtyessään isänsä kuoltua 1834 ylä-

huoneeseen S. luopui ministerinvirastaan.
2. John Poyntz S. (1835-1910), valtiomies,

edellisen veljenpoika; oli 1868-74 ja 1882-85

Irlannin varakuninkaana, 1880-82 ja 1886 neu-
voston presidenttinä Gladstonen ministeristössä

;

1892-95 ensimäisenä amiraliteettilordina, 1902-05

vapaamielisten johtajana ylähuoneessa.

Spencerin-lahti [spcnsarinj (engl. Spencrr's

gulf), iso, syvä lahti Austraalian etelärannikolla,

Yorkin- ja Eyren-niemimaan välissä. Satamia

:

Port Augusta, VVallaroo (molemmista rautatiet

sisämaahan), Port Pirie, Port Lincoln.

Spendeerata (saks. spendieren) , tarjota, olla

antelias.

Spener /spcnor], Philipp Jakob (1635-

1705), saksalaisen pietismin (ks. t.) perustaja.

S. kasvoi hiljaisessa ja hurskaassa luterilaisessa

piirissä; jo lapsuudestaan saakka häntä elähdytti

voimakas uskonnollisuus. Opiskeltuaan useissa

yliopistoissa ja viivyttyään pitemmän aikaa
Genevessä hän vihittiin papiksi Strassburgissa.

Saatuaan siirron Mainin Frankfurtiin hän ryh-

tyi siellä uudistamaan kirkollista elämää saaden
aikaan hengellistä herätystä varsinkin saarnoil-

laan ja katekisatsioniopetuksella. S. vaati per-

soonallista kääntymystä ja uudestisyntymistä.

Heränneitä hän kokosi yhteisiin hartaudenharjoi-

tuksiin (collegia pictatis), jotka vastustuksesta

huolimatta voimakkaasti edistivät pietismin asiaa.

S:n 1675 julkaisema .,Pia desideria" sisältää pie-

tismin ohjelman. S. pysyi kuitenkin kaikessa

luterilaisella pohjalla ja niinpä hänen esiinty-

misensä ei estänyt häntä saamasta kutsua Dres-

denin ylihovisaarnaa jaksi (1686). Olot Dresde-
nissä eivät kuitenkaan olleet S:lle ja hänen
edustamalleen kannalle otolliset ja niinpä hän
mielihalusta siirtyi Berliiniin P. Nikolain kir-

kon kirkkoherraksi ja konsistorin asessoriksi.

Berliinissä hän kokosi ympärilleen suuren kan-

nattajajoukon ja kuulijakunnan. Pietismin vas-

tustajat kävivät hänenkin kimppuunsa mitä
ankarimmin; Wittenbergin teologinen tiedekunta
julisti hänet 1695 vääräoppiseksi 204:stä väärää op-

pia edustavasta lauseesi;!. Hänen elämänsä loppu-

kautta synkensivät alituinen kirjallinen taistelu

ja kotoiset murheet. S:n kirjallinen tuotantoon
pääasiallisesti jumaluusopillista, mutta hänen
harrastuspiirinsä käsitti myös useita muita aloja

(eritoten genealogiaa ja heraldiikkaa). [Hoss-

bach, ,,Ph. -I. S. und seine Zeit" (2 os., Schwe-
derin toimittama 3 :s pain. 1861); Oriinberg.

..Ph. ,1. S." (1 nid., L893).]

Spenser /sinus.)/, K d m n n d (n. 1553-99), engl.

runoilija. S. opiskeli Cambridgessä, tuli sittem-
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min Loiitooseen ja pääsi Sidnevn ja kreivi Lei-

cesterin välityksellä hovipiireihin. Jonkun aikaa

lian oleskeli Irlannissa maaherran yksityissihtee-

rinä ja kirjoitti 1596 teoksen ..A view of t he

present state of Ireland" (pain. 1633). Sitä

onnen hän oli tehnyt nimensä runoilijana jo tun-

netuksi paimenrunoelniallaan ,,The shepherd's

calendar" (1579), joka sisälsi runoelman jokaista

kuukautta kohti. Näissä paimenidylleissään hän
samalla kosketteli uskonnollisia ja valtiollisia

kysymyksiä. S :n pääteos on „The faery queen".

suuri vertauskuvallinen runoelma: sen oli määrä
sisältää 12 kirjaa, mutta vain 6 valmistui (kolme

ensimäistä 1590, seuraavat kolme 1596) ja

7: miestä joitakuita osia. Tämä teos. jonka S.,

erityistä stanza- runomuotoa noudattaen, sepitti

kuningatar Elisabetin kunniaksi, kuvaa ritarin

seikkailuja keijukaiskuningattaren hovissa, ja

vertauskuvallisen esityksen takana piilee viit-

tauksia todellisiin oloihin. S. on alallaan aikansa

etevin kyky ja joskaan hän ei ole kovin tun-

nettu maansa ulkopuolella, niin Englannissa
hänen sijansa on Shakespearen rinnalla. Hänen
kieli- ja niuotomestaruutensa vaikutus on ulot-

tunut meidän päiviemme engl. runouteen asti.

— S:n muista teoksista mainittakoon: ,,Com-

plaints" (1591), ,,Colin Cloutfs come home again"

(1595), ,,Amoretti and Epithalamium" (sam. v.),

..Prothalamion" (1596). [Warton. ..Observations

on the fairy queen"' (1782); Craik, „S. and his

poetry" (3 nid. 1845) ;
H. Morley. ..S. and his

times" (1892).] //. Kr-n.

Speranskij [-a'-], Mihail Mihajlovits
(1771-18391. kreivi, ven. valtiomies, kyläpapin

poika, sai Vladimirin hen-

gellistä seminaaria käy-

dessään nimen S. (s. o.

„toivoa herättävä". < lat.

/ sperä're = toivoa). pääsi

$tf* £vJ l?88 Aleksanteri Nevskijn
luostarin hengelliseen aka-
temiaan ja päätettyään

opintonsa tuli 1792 sen

opettajaasi ja 1795 val-

vojaksi. Pian S. kuiten-

kin joutui hallinnolliselle

alalle, tullen 1796 yli-

prokuraattorin kanslian
virkamieheksi ja 1802 sisä-

asiainministerin apulai-

seksi. Näistä ajoista alkoi

hänen valtiomiesuransa.
S:n erinomaiset luonnon-

lahjat herättivät vallanpitäjien huomiota ja
hänelle annettiin tärkeitä tehtäviä: hiin sai suun-
nitella eräitä hallintolaitoksen alalla toimeen-
pantavia uudistuksia. Valtiosihteerinä hallitsijalle

esittäessään ministeriön asioita S. saavutti hänen
luottamuksensa ja ennen pitkää kohosi hänen
ensimäiseksi neuvonantajakseen. Etenkin sai S.,

joka oli ranskalaisten ihailija, suuren vaikutus-
vallan Tilsitin rauhan jälkeen, kun Venäjän poli-

tiikka muuttui ranskalaisystävälliseksi. Alin-
omaan hiin neuvotteli hallitsijan kanssa valta

kunnan tärkeimmistä asioista. Tutustuttuaan
lähemmin ransk. valtiomiehiin Erfurtissa, missä
Aleksanteri ja Napoleon kohtasivat toisensa syk-
syllä isos. s. alkoi yhä enemmän kiintyä länsi-

maisiin aatteisiin ja rupesi suunnittelemaan laa-

(S.H.) Mihail Speranskij.

joja uudistuksia, joilla hän tahtoi kohottaa hal-

lintoelinten vastuunalaisuudentunnetta ja lähen-

tää hallitusta ja kansaa toisiinsa. Päämääränä
hänellä oli perustuslaillisen valtioelämän voimaan-
saattaminen Venäjällä. S:n suunnitelmat tarkoit-

tivat myös opetuslaitoksen, raha-asiain ja verotus-

laitoksen uudistamista sekä maaorjuuden lak-

kauttamista. Laaja uudistusohjelma, joka val-

mistui lokakuussa 1809. ei kuitenkaan toteutu-

nut kokonaisuudessaan, vaan ainoastaan osittain.

Tärkeimpiä tuloksia oli valtakunnanneuvoston
uudistaminen. S. itse oli tässä laitoksessa johta-

vana henkilönä. Muista S:n johdolla toimitetuista

uudistuksista on mainittavin ministeriöiden uudes-

taan järjestäminen ja virkamiesolojen uudista-

minen. Kun Suomi yhdistettiin Venäjän valta-

kuntaan, oli S :11a mitä läheisin osuus silloisissa

tapahtumissa. Keisarin päätettyä, että Suonien
asiat olivat esitettävät hänelle suoraan, uskottiin

ne v:n 1809 alussa S:lle. Hänen johdollaan laa-

dittiin Porvoon valtiopäiville jätettävät arm. esi-

tykset ja perustuslailliset valtiokirjat. ja valtio-

päivätyön kestäessä hiin seurasi mielenkiinnolla

asiain kulkua ollen läheisessä kirjeenvaihdossa
johtavien miesten kanssa. Mutta valtakunnan
yleisten asioiden vuoksi hiin ei seur. vuosina
saattanut tarpeeksi kiinnittää huomiota maamme
asioihin, ja syksyllä 1809 perustetusta, suurim-
maksi osaksi venäläisistä kokoonpannusta Suo-
men asiain komissionista ei ollut paljon apua.

Seuraus oli, että asiat toisinaan viipyivät, toisi-

naan taas syntyi sekavuuksia. Ollen itsekin tie-

toinen esittelyjärjestyksen puutteellisuudesta S.

laati keväällä 1811 ehdotuksen sen uudistamiselta,

joka ehdotus oli sitten perustana K. M. Arm-
feltin samaa asiata koskevalle mietinnölle. Suo-
men asiain komitean ja valtiosihteerin viran

perustamisen jälkeen v:n 1811 lopulla S. luopui

Suonien asiain hoidosta. Turun akatemiau kans-
lerina S. toimi v:sta 1809 maaliskuuhun 1812.

Tänä aikana S:n asema oli alkanut horjua.

Uudistukset olivat synnyttäneet eräällä taholla

tyytymättömyyttä, yleisen mielipiteen muututtua
vihamieliseksi Ranskaa kohtaan viha kääntyi
myös S :ia vastaan, jota pidettiin ranskalais-

ystävällisen politiikan pääkannattajana : syytet-

tiinpä häntä valtiopetoksestakin, ja lisäksi tuli-

vat hovijuonet, joissa m. m. Armfelt oli mukana
ja joiden tarkoituksena oli herättää keismi Alek-

santerissa epäluuloa hänen suosikkiaan kohtaan.
Maalisk. lopussa 1812 S. lähetettiin maanpakoon
ensin Niznij-Novgorodiin. sitten Permiin. Tosin

hänen asemansa pian alkoi parantua, mutta
entistä vaikutusvaltaansa hän ei enää koskaan
saavuttanut. V. 1814 S. sai asettua lähelle Novgo-
rodia, määrättiin 1816 Penzan kuvernööriksi,
toimi 1819-21 Siperian kenraalikuvernöörinä ja

sittemmin. Pietariin muutettuaan, jäsenenä mo-
nissa komiteoissa. Keisari Nikolai l:n aikana
hänelle uskottiin Venäjän lakien kodifioimisen
johto. Työskennellen v:sta 1826 v:een 1833 S.

sai valmiiksi tiimiin suurtyön. Oli myös perintö-

ruhtinas Aleksanterin opettajana. Korotettiin

1839. vähää ennen kuolemaansa, kreivin arvoon.

[
Elämäkertoja oval julkaisseet m. m. M. Korff

(venäjäksi) ia M. •;. Schybergson 'ruotsiksi Finsk
tidskrift 1893-94. myös suomenkielinen laitos eri

kirjasena).] K. 11'. h'.

Speranza [-a'n-] lil.i. toivo.
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Spergula arvensis.

Speratus [-ä'-J, Paul (1484-1551), saks. hen-

gellinen laulurunoilija. Opiskeltuaan Pariisissa

ja Italian yliopistoissa S. vaikutti uskonpuhdis-
tuksen hyväksi eri paikoissa Saksaa, m. m. auttaen

Lutheria hengellisten laulujen kokoilemisessa.

V:sta 1529 S. toimi Pomesanian piispana.

[Tsohackert »Paul S. von Rötlen" (1891 K]

A. J. P-ä.

Spergula, h at i kk a, Ca- (S.H.J

ryophyllacece-heimoon kuuluvia
1-vuotisia ruohoja, joilla on
näennäisesti säteittäiset, hyvin
kapeat lehdet ja valkeat kukat.

Meillä 2 lajia. Peltohatik-
k a (8. arvensis) on yleinen

peltor ikka ruoho. Keski -Euroo-
passa käytetään sitä rehukas-

vina hiekkamaalla. Kevät-
hatikka (S. vemalis) kas-

vaa kallioilla eteläosissa maa-
tamme. K. L.

Spergularia, solmuhei-
n ä, pieniä, punakukkaisia,
pieni- ja kapealehtisiä Caryo-
phyllaeece-heimon ruohoja. Meil-

lä 2 lajia, joista punainen s o 1 m u h e i n ä

(S. campe8tris) on jotenkin yleinen kuivilla

teillä, pihoilla, törmillä j. n. e. K. L.

Sperkheios (IJellada, Alamana), joki Keski-
Kreikassa, lähtee Tymphrestos-vuorelta, virtaa

itäistä pääsuuntaa leveän, hedelmällisen laakson
halki, laskee laajan suistomaan kautta Thermo-
pylai'n solan kohdalla Malilaiseen-lähteen.

Sperma ks. S i i t i n n e s t e.

Spermaceti, spermaseetti, kaskelotin pään on-

1 eloissa olevaa öljymäistä rasvaa, ks. Käske-
lotti.
Spermatidi ks. Siitos.
Spermatiot ks. Siittosolut.
Spermatocyti ks. Siitos.
Spermatofoorit (kreik. sperma = siemen, ja

pherein = kuljettaa), omituisia, usein rakenteel-

taan monimutkaisia ja erikoisten suojuksien ver-

hoamia ,,siittiöpaketteja", tavataan lukuisissa

eläinryhmissä, kuten useilla madoilla, nilviäisillä,

äyriäisillä y. m. Koiras kiinnittää tällöin s.

naaraan ruumiiseen t. johtaa ne sen sukupuoli-

tiehyisiin, missä siittiöt sitten vapautuvat. Eri-

koisen merkillisellä tavalla, irtautuvan ja itse-

näisesti liikuntokykyisen suulonkeron mukana, s.

siirtyvät eräillä mustekaloilla naaraan vaippa-
onteloon (ks. H e e t o e o t y 1 u s). vrt. myös
Siitos ja Siittiö. /. V-s.

Spermatogeneesi ks. Siitos.
Spermatogonio ks. S i i t o s.

Spermatorrea (kreik. sperma = siemen, ja rhein
= vuotaa) ks. Siemenvuoto.

Spermatozoidit ks. Siittiö.
Spermatozooit ks. Siittiö.
Spermestinae ks. Loistopeipposet.
Spermiini (kreik. sperma = siemen), miehen

siemennesteessä ynnä joissakin muissa elimissä,

niinkuin kilpirauhasessa ja kateenkorvassa sekä
mahasylkirauhasessa, tavattava aine, jolla arvel-

laan olevan elimistöä elvyttävä vaikutus.

Spermogonio ks. Siittosolupesäke.
Spermophilus ks. S i i s e 1 i.

Speseriat (ransk. epiccrie, < lat. species =

laji), mausteet, yleensä siirtomaantavarat.

Spesiaali 1. s pesi el li (lat. speciä'lis < spe-

cies = laji), erikoinen, vasituinen.

Spesialisatsioni (ks. Spesiaali), erikois-

tuminen (ks. t.), erikoisaloihin jaoittelu.

Spesialiseerata (ks. Spesiaali), merkitä,

määrätä, esittää vksitviskohtaisesti, erikoistut-

taa.

Spesialisti (ks. Spesiaali), henkilö, joka

on antautunut jollekin erikoisalalle, erikoisalan

edustaja, erikoistuntija, -tutkija (tieteessä, tek-

niikassa).

Spesialiteetti (ks. Spesiaali), erikoislaatu.

erikoisuus, erikoisala.

Spesielli ks. Spesiaali.
Spesifiikki 1. s p e s i f i i k k i n e n (ransk. spe-

cifique), erityinen, omituinen, ominainen (esim.

s. -paino, ominaispaino; s. -lämpö, ominaislämpö).
Spesiiiikkilämpö (ransk. spectfique - ominai-

nen ) ks. Ominaislämpö.
Spesifiikkinen energia (ks. Spesifiikki ja

Energia), aistinhermojen ominaisuus vastata
jokaiseen kiihotukseen, olipa se mitä laatua hy-

vänsä (koneellista, kemiallista, sähköllistä j. n. e.),

aina niihin kuuluvan aistimen ominaisella aisti-

muksella; niinpä näköhermo kiihottuessaan eri

syistä aina vastaa jollakin näköaistimuksella,

kuulohermo aina jonkinlaisella kuuloaistimuk-
sella, j. n. e.

Spesifiikkinen lääke (ks. Spesifiikki),
lääke, jolla on erikoinen vaikutus jossakin mää-
rätyssä suhteessa, niinkuin esim. kiniinillä hork-

kaan, elohopealla kuppatautiin ja salisylivalmis-

teilla leinitauteihin.

Spesifiikkipaino (ks. Spesifiikki) ks.

Ominaispaino.
Spessart [spesartj, metsärikas vuoristo Länsi-

Saksassa, Mainin itä- ja pohjoispuolella, suurim-
maksi osaksi Baierin Unterfrankenin hallitus-

alueessa; korkein huippu Geiersberg vain 605 m
yi. merenp. Pääaineksena kirjava hiekkakivi.

Spessartiini, mangaanialuminiumgranaatti
(Mn3Al2Si 30i2). ks. Granaatti.
Spetsai (it. Spezzia, vanhan ajan Pityussa).

saari Kreikassa, Peloponnesoksen itärannikolla^

Argoliin- 1. Nauplian-lahden suussa; 17 km-,

4.432 as. (1896), albaanialaisia. S. on trakyyttia,

kallioista, hedelmätöntä (korkein huippu 244 m
yi. merenp.). Melkein koko asutus on keskittynyt

saaren pohjoisrannikolla olevaan S:n kaupunkiin.

Pääelinkeinona merenkulku. Kreikan vapautus-

sodassa erikoisesti S:n ja naapurisaaren Hydrai'n
asukkaat urhoudellaan ja uhrautuvaisuudellaan

saavuttivat suuren maineen.

Speusippos (395- n. 340 e. Kr.), kreik. filo-

sofi, Platonin vävy ja seuraaja Akateemian joh-

tajana, kehitti Platonin ideafilosofiaa pythagora-

laiseen suuntaan, asettaen luvut ideojen sijaan,

mutta piti, huolimatta tästä taipumuksestaan

mystiikkaan, empiiristä tietoa aistimaailmasta

suuremmassa arvossa kuin Platon. Ii. L.

Speyer [späidr], ent. välittömästi valtakuntaan
kuuluva hiippakunta Ylä-Reinin piirissä Sak-

sassa, finta-ala 18 :nnella vuosis. 1.542 km*, asukas-

luku n. 55,000. S. sanotaan frankkien kuninkaan
Dagobertin perustamaksi 7:nnen vuosis. alussa.

Vallankumoussotien aikana joutui Rein-joen va-

semmalla rannalla oleva osa S:iä Ranskalle, sit-

temmin Baierille ; muu osa 1803 Badenille. V. 1817
järjestettiin hiippakunta uudestaan. O. P..
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Speyer [späisr] (Speier), kaupunki Länsi-

Saksassa, Baierin Pfalzin hallitusalueen pääkau-

punki, Reinin vas. rannalla S. -puron suussa,

usean radan risteyksessä; 23,045 as. (1910; 1905:

21,856 as., joista protestantteja (.i.4:'.s. juutalai-

sia 476). - Vanhoja rakennuksia suhteellisen

vähän. Huomattava katolinen tuomiokirkko (rom.

tyyliä, rak. 1030-61, 147 m pitkä, 60 m leveä,

useita keisarien ja ruhtinasten hautoja; ranska-

laiset polttivat sen 1689, tiäväisten keisarihaudat,

uudestaan rak. 1772-84. toistamiseen ranskalai-

set hävittivät sitä 1794. muuttaen sen heinä-

vajaksi, sittemmin uudistettu); vanhoja ovat vielä

Alta porta niminen torni ja kauppatalo (nyk.

kaupunginvirastojen asuntona). Uusia: Protesta-

tionskirche-kirkko (valmis 1904), suurenmoinen
museorakennus. Lukio, reaalikoulu. katolinen

opettajaseminaari, pari piispallista oppilaitosta

y. m. Piispanistuin. Harjoitetaan melkoista puu-

villa-, kone-, tupakka-, jalkine-, huonekalu-

y. m. m. teollisuutta, tupakka-, nahka-, karja-

y. m. kauppaa. Jokisatama. — S. (roomalaisten

.Xoriuiinnpis. 600-luvulta alkaen Spira) on iki-

vanha kaupunki. Roomalaiset valloittivat ja lin-

noittivat sen n. 30 e. Kr. Alemannit. vandaalit

ja hunnit sitä sittemmin havittelivat, 843 se

joutui itäfränkkien valtakunnalle. Seur. vuosis.

sinne per. piispanistuin (hiippakuntaan kuului

1700-luvulla 1,542 km2
. 55.000 as.). Valtakunnan-

kaupungiksi S. kurotettiin 1200-luvulla. Useista
siellä pidetyistä valtiopäivistä ovat mainittavim-
mat uskonpuhdistuksen historiassa huomattavat
1526 ja 1529. Kolmikymmenvuotisessa sodassa
1632-35 vuoroin ruotsalaiset, keisarilliset ja

ranskalaiset valtasivat S :n. Viimein, niinikään

1688 ja 1792 saivat sen joksikin aikaa haltuunsa.

V. 1815 8. joutui Baierille.

E. E. K.
Spezia [-tsia], lujasti linnoitettu kaupunki

Pohjois- Italiassa. Genovan provinssissa, Geno-
vasta kaakkoon, maiuiosatamaisen. luoteiseen pis-

täviin S:n-l'ahden luoteisperukassa ; 76.571 as.

(arv. 1913; kuntana). — S. on v:sta 1861 Ita-

lian pääsotasatama ; suuret valtion sota varikot.

sotalaivaveistämöt, vetotelakat, 6 kuivaa telakkaa

(kaikissa yhteensä n. 4.300 työmiestä), torpedo-

ja miinatehtaat. Lisäksi yksityisiä: Vickers-

Terni'n tykkitehdas (2.000 työmiestä), Fiat San
Giorgion ja Cantieri Rinuti'n sukellusalusveistä-

möt. Myös muita teollisuuslaitoksia. Hyvän lii-

kenneyhteyden vaikutuksesta Po-joen tasangon
kanssa S:sta on kehittynyt huomattava kauppa-
kaupunki; ulkomaille \iediin oljya l',ij\i

hopeaa, viljaa, marmoria. Tuodaan kivihiiltä, rau-

taa, viljaa, puutavaroita y. m. Liikenteessä >el

vitetään vuosittain paljo yli 1 mii j. rek.-ton. —
Merikylpylät, suopea ilmasto ja kaunis ympä-
ristö oval tehneel S:sta suositun talvenvietto-

paikan. Lyseo, lukio. tekn. opisto, teatteri

y. m. — S. myötiin Genovalle 1270: kaupungiksi
se tuli 1500-luvulla. E. /•;. K.
Spezzia ks. S p et s a i.

Sphacelia segetum ks. 11 ii r k ii
j y v ii.

Sphserella nivalis ks. P u n a i n e n 1 u in i.

Sphaerotheca ks. E r y s i p h a/cese.

Sphagnum ks. R a h k a s a m m a 1.

Sphegidae, hietapistiäiset 1. ampiaiset, ks. Pe-
toampiaiset.
Sphenisciformes ks. P ingviinit.

Sphincter 1. sphinkter /-<':-/ (kreik.),

sulku- 1. kurojalihas, ks. Lihakset.
Sphinx ks. M ä n t y k i i t ä j ä.

Spiauter. 1. sinkki. — 2. Britanniametalli
iks. t.i.

Spichern [spihsm], kylä Lothringenissa, 5 km.
etelään Saarbruckenistä. Sen Lähellä olevilla kuk-

kuloilla voittivat Steinmetzin johtamat saksalai-

set Frossardin johtaman ransk. joukon o p. elok.

1870: saksalaisten mieshukka lähes 5,000, rans-

kalaisten n. 4.001). Taktillinen arvo 0,8.

Spiegel Ispvgal], Friedrich (1820-1905),

saks. orientalisti, prof . Erlangenissa 1849-90, iraa-

nilaisen kielentutkimuksen tienraivaajia. .Julkai-

suja: ..Zemlavesta" (1851-58; käännös 1852-63;

selitys 1865-69), ..Die altpersisehen Keilinschrif-

ten" (2:nen pain. 1S81). „Eranische Altertums-

kunde" (1871-78), »Vergleichende Grammatik der

alteranischen Sprachen" (1882i y. m. K. 'l'-l.

Spieker [-ik-J, .Johan (1685-1775), liikemies,

lahjoittaja: muutti 1712 Turusta Lontooseen,

missä kokosi suuren omaisuuden; lahjoitti testa-

mentissaan m. m. Turun sairashuoneelle 1,000

puntaa, Turun kaupungille 1.500 puntaa, jonka
summan koroilla oli ostettava viljaa jaeltavaksi

köyhille katovuosina.

Spielhagen [spilhägQn], Friedrich 1 1829-

1911), saks. kirjailija. Harjoitettuaan aluksi la-

kitieteellisiä opinnoita S. antautui kirjalliselle

alalle. Julkaistuaan laajan yhteiskunnallisen ro-

maaninsa ..Problematische Naturen" (1860) >ekii

sen jatkon ..Durch Nacht zum Licht" 1I8UI1 hä-

nestä tuli Saksan suosituin romaaninkirjoittaja

ja hän säilytti 20 v. tiiman asemansa. Hänen
teoksistansa. joissa hän käsittelee enimmäkseen
pääkaupungin elämää sirotellen niihin erinomai-

sia huomioitaan yksilöistä sekä yhteiskunnasta.

joskus valokuvaten todellisuutta liiankin tar-

kasti, mainittakoon romaanit; ..Die von Hohen-
stein" (4 nid. 1863). ,,In Reih' und Glied" (5 nid.

1866), jonka päähenkilön esikuvana on ollut Las

salle, ..Hammer und Amboss" (5 nid. 1868). „Was
die Schvvalbe san g" (2 nid. 1872). ..Sturmflut"

(3 nid. 1877) sekä novellit ..Ultimo" (1873) ja

„Quisisana" (1879). Myöskin draaman alalla S.

on yritellyt, joskin menestyksettä, sekä julkais-

sut kokoelman runoja. S:n kootut teokset ..Sämt-

liche Romane" (26 nid.) ilmestyivät 1890.

//. Kr-n.

Spiess [sptsj, Adolf (1810-58), saks. voi-

mistelumies, joka järjesti saks. voimistelun, erit-

täinkin sen vapaaharjoitukset, metodisessa suh-

teessa yhtenäiseksi, johdonmukaiseksi j&rjestel

maksi. Teokset : ..Die keine der Turnkunst"

(1840-46) ja ..Tumbuch fiir die Schulen."

KL U. S.

Spina [-%-] dat.), oka; pylväillä ja kuvapat-

sailla koristettu poikkimuuri roomal. sirkuk-

sessa; anat., selkäranka (s. dorsalia). — s. b i-

f i d a. selkärangan halkeama, kehityksen pysäh-

dyksestä johtuva epämuodostuma, huomattu myös
ihmisellä.

Spinaalihermot ks. S e 1 k ii y d i n.

Spinaali-irritatsioni (lat. spina = selkäranka,

ja irritäre = kiihottaa), kiihotus selkä vdinhei-

moissa (vrt. S p i n a a 1 i n e u r a 1 g i a).

Spinaalimeningitis (ks. Spin a ja M e n i n-

g i t i si . selkäydinkalvojen tulehdus (vrt. S elk ä-

ydintaudit).



1729 Spinaalinen—Spinoza 1730

Spinaalinen (lat. spina = selkäranka), selkä-

rankaa koskeva, selkärangan puoleinen, läheinen

j. n. e.

Spinaalineuralgia (ka. Spina ja Neural-
gia), hermokipu selkäytimeen kuuluvissa tunto-

hermoissa, mikä aiheutuu joko selkänikamien ja

selkäydinkalvojen tai itse selkäytimen sairauk-

sista. E. Th-n.

Spinaalipunktsioni (ks. Spina ja Punk-
t s i o n i), selkäydinkanavassa olevan nesteen tyh-

jentäminen punktsionilla (ks. t.).

Spinaalitaudit (ks. Spina) ks. Selkä-
ydintaudit.
Spinacia ks. Pinaatti.
Spinelli, miner., regulaarisesti kiteytyvä ki-

vennäinen, kemialliselta kokoomukseltaan magne-
siumaluminaatti (MgAl 2 4 ). S. on erittäin kova
(kovuus = 8), ja siitä syystä käytetään kaunisvä-

risiä muunnoksia jalokivinä. N. s. j a 1 o s. on pu-

nainen, hyvin rubiinia muistuttava ja käy kau-

passa usein tästä. Sitä saadaan etupäässä Ceylo-

nista. Ceylaniittion tummanvihreä jalokivi-s.

Epäjaloa vihreätä s:iä nimitetään p 1 e o n a s-

t i k s i. Tämä on yleistä m. m. kalkkikiven kon-

taktimuodostuksissa, esim. Korpoossa ja Lohjalla.

Sellaista s :iä, joka sisältää runsaasti vastaavaa iso-

morfista ferroyhdistystä (FeAl 2 4 ), nimitetään

herkyniitiksi. Vihreänvärinen on myös
s i n k k i-s. 1. g a h n i i 1 1 i, joka sisältää pää-

asiassa vastaavaa sinkkialuminaattia (Z11AI2O4) ja

on sinkkimalmiesiintymisissä yleinen, esim. Fa-
lussa ja Orijärvellä. Tätä lähellä on f r a n k 1 i-

niitti (ks. t.). K r o m i-s. 1. pikotiitti si-

sältää aluminiumin asemasta osittain kromia. Se
on yleistä peridotiiteissä. — S: n kanssa isomor-

fisia ovat sekä kemiallisesti analogisia vielä

kromiitti ja magnetiitti. P. E.

Spinetti (it. spinetta, < lat. spina = oka),

mus., vanhanaikainen pieni piano (ks. t.), jossa

kutakin kosketinta vastasi vain 1 kieli. /. K.
Spinifex, etupäässä austr. heiniä, joilla on kan-

keat pistävät lehdet; kasvavat m. m. Austraalian
rannikkojen hiekkadyyneillä (sitovat hiekkaa).

Spinola, Ambrosio (1571-1630), de los Bal-

bazesin markiisi, esp. sotapäällikkö, synt. Geno-
vassa, taisteli v:sta 1599 Espanjan armeiassa,

auttoi itse-pestaamallaan sotajoukolla tehokkaasti
arkkiherttua Albrektia Ostenden piirityksessä

(1602-04). Espanjan sotajoukon ylipäälliköksi

nimitettynä S. senjälkeen soti taitavasti Morits
Oranialaista vastaan. Valloitti 1620 Ferdinand
II :n hyväksi Pfalzin, sekä 1625 lujan Bredan.
Otti vielä osaa Mantovan perimyssotaan.

G. R.

Spinoza [-Ö'zaJ, alk. d' E s p i n o z a, B a-

r u c h (1. Benedict us de S., kuten myöhem-
min nimitti itseään, kääntämällä nimensä lati-

naksi; 1632-77), juut.-alankom. filosofi; syntyi

24 p. marrask. 1632 Amsterdamissa juutalaisesta

perheestä, joka oli Portugalista sinne muuttanut.
Sai ensi opetuksensa juut. rabbiinikoulussa
Amsterdamissa, mutta tutustui sen ohessa jo nuo-
rena muinaisklassilliseen ja kristilliseen filo-

sofiaan. Erotettiin 1656 vääräuskoisena juut.

seurakunnasta. Eli v :sta 1660 alk. Rijnsburgissa
Leidenin tienoilla, sitten Voorburgissa Haagin
luona ja lopulta Haagissa. Ansaitsi elatustaan
osaksi hiomalla optillisia laseja. S:n elämä kului
yksinäisesti ja hiljaisuudessa, mutta hänen ympä-
55. VIII. Painettu % 16.

rilleen oli kuitenkin kerääntynyt vähäinen piiri

oppilaita ja hengenheimolaisia. Kuoli keuhko-
tautiin 21 p. helmik. 1677.

V. 1663 julkaistiin erään
ystävän toimesta S:n teos

„Renati Des Cartes Prin-

cipia Philosophiae, more
geometrico demonstrata",
jossa hän ei esitä omia
mielipiteitään, vaan Des-
cartesin oppia, puettuna

,,
geometrisen" todistusme-
netelmän muotoon. V. 1670
ilmestyi merkillinen teos

,,Tractatus theologico-poli-

ticus" (nimilehden mukaan
,,Uskonopillis-valtiollinen

tutkimus, sisältävä kirjoi- (S.H.) B. Spinoza.

telmiä, joissa osoitetaan,

että filosofoimisen vapautta voidaan myöntää hait-

taamatta uskontoa ja valtion rauhaa, vieläpä että

juuri sen kieltäminen hävittää valtion rauhan ja

uskonnon"). Siinä hän etevällä tavalla puolustaa
ajatuksen vapautta ja esittää samalla historial-

lisen raamatunkritiikin periaatteita, osoitta-

malla teräväjärkisesti ja selvästi, kuinka Raa-
matun kirjoja on selitettävä; nim. huomioonot-
tamalla, että kussakin kirjassa kuvastuvat sen
ajan historialliset olot, jona se on syntynyt,
sekä kirjoittajan henkilökohtainen ajatustapa.

Filosofista kokonaisjärjestelmäänsä S. ensiksi

esitti (jo 1650-luvulla tai 1660 :n paik.) kirjoi-

tuksessa ,,Lyhyt traktaatti Jumalasta, ihmisestä
ja hänen onnellisuudestaan", jonka hän oli an-

tanut oppilailleen luettavaksi, mutta joka tuli

jälkimaailmalle tunnetuksi vasta 200 vuoden
kuluttua, kun löydettiin ja 1862 julkaistiin hol-

lanninkielinen, jonkun oppilaan tekemä kään-
nös S:n hävinneestä latinaisesta alkuteoksesta.

Sittemmin hän valmisti uuden esityksen filoso-

fiastaan, muodostaen sen ,,euklideen-tapaiseen"

muotoon. Tämä hänen filosofinen pääteoksensa,

,,Ethica ordine geometrico demonstrata", julkais-

tiin hänen kuolemansa jälkeen 1677 ystävien

toimittamassa jälkeenjääneiden teosten kokoel-

massa, joka ilmestyi nimellä ,,Opera posthuma"
ja sisältää paitsi sitä kaksi vähempää, kesken-

eräiseksi jäänyttä teosta, ,,De intellectus emen-
datione" ja ,,Tractatus politicus", S:n kirjeen-

vaihtoa y. m.
S:n filosofia on jyrkkää panteismiä ja rat-

sionalismia. Hän luulee voivansa näyttää toteen

kaikki väitteensä , .geometrian tavoin". Hänen
,, Etiikkansa" alkaa sentähden
,,selviöillä" ja ,, postulaateilla" :

lausutaan lyhyiden ,,väittämien"

todistetaan nojautumalla edelläkäyneisiin. jo sel-

vitettyihin väitteisiin. — Koska „Jumala"-käsit

teellä ymmärretään kaikissa katsannoissa ääre-

töntä ja itsenäistä olentoa, niin Jumala eli ehdo-

ton olevainen ei voi olla millään tavoin supistettu.

Sentähden ei voi olla mitään muuta olevaista I.

substanssia ulkopuolella Jumalaa. — sillit silloin-

han Jumalaa rajoittaisi se, mikä on hänen ulko-

puolellaan. Siis ei voi olla muuta kuin yksi tosi-

olio 1. substanssi, joka on kaikki kaikessa, -

Jumala eli yleissubstanssi eli luonto. Kaikki

äärelliset olennot ovat vain absoluuttisen sub-

stanssin ,,moodeja", ..alfektsioiieja". vaihtuvia olo-

..määrityksillä",

esitettävät opit

muodossa, jotka
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muotoja. Substanssilla on kaksi meille tajutta-

vaa ..attribuuttia" 1. ominaisuutta. ..ulottuvai-

suus" ja ,,ajatteleminen". Sen mukaisesti moo-
ditkin ovat kahta lajia: jokainen aineellinen kap-

pale on yksi yleissubstanssin olo- ja ilmenemis-

muoto, jossa sitä tajutaan ulottuvaisena ; äärel-

linen sielu kaikkine lienkisine toimintoineen on

ajattelevana käsitetyn substanssin muodostus.

Ulottuvaisuuden moodit eli aineellinen maailma
ja kaikki, mikä siinä tapahtuu, ovat yhtenäinen
syysarja eli syykutomus; sielulliset tapahtumat
muodostavat toisen syysarjan. Nämä kaksi syy-

sarjaa kehittyvät riippumatta toisistaan; ei

voida ajatella aineellisten tapahtumain vaikutta-

van sielullisia ilmiöitä eikä päinvastoin. Mutta
ne vastaavat tarkasti toisiaan, koska ne ovat

saman olevaisen ilmenemistä kahdella eri ta-

valla. Täten S. edustaa filosofista paralleliteo-

riaa (ks. t.) tai identiteettioppia (vrt. M o-

nismi). - Kaikki, mikä on olemassa, myös-
kin moodit 1. äärelliset olennot, ja siis koko
maailmankulku, johtuu välttämättä Jumalan täy-

dellisestä olemuksesta, samoinkuin kolmion kä-

sitteestä ikuisesti seuraa, että sen kulmien summa
on = kaksi suoraa. Jumala ei olisi ehdottomasti
täydellinen, jos hänen toiminnassaan jäisi vähin-

täkään sijaa mielivallalle taikka sattumalle. Ju-
malan täydellisyydestä johtuu niinikään, että hän
ei tavoittele mitään tarkoitusperiä; sillä

se. joka pyrkii tarkoitusperiin, kaipaa jotakin.

Jumala ei kaipaa mitään. Kaiken, minkä Jumala
vaikuttaa, sen hän siis toimittaa vain oman ole-

muksensa välittömästä täytymyksestä. Tässä
merkityksessä Jumala on ,,vapaa"; ei kukaan
hänen ulkopuolellaan oleva pakota häntä. Tämä
on ainoa „vapaus", joka S;n opin mukaan on
ajateltavissa. Se olento on vapaa, joka itse mää-
rää toimintansa oman luontonsa mukaisesti. —
Ihmisen kaikki mielenliikutukset ja pyrkimyk-
set johtuvat syvinnä itsensäsäilytysvietistä, joka
asuu jokaisessa olennossa sen sisimpänä ole-

muksena. Kun ihminen kohoo alemmalta täydel-

lisyyden asteelta korkeammalle, niin hän tuntee
iloa; kun hän vaipuu alemmalle asteelle, niinhän
tuntee surua. Hän pyrkii siihen ja rakastaa sitä,

mikä tuottaa iloa, välttää ja vihaa sitä, mikä
tuottaa surua. Näistä perusolettamuksista läh-

tien S. kekseliäästi ja terävästi johtaa kaikki
tunteet ja pyrkimykset. Mutta S. ottaa kuiten-

kin sitten osoittaakseen, miten ihminen voi

kohota ylevään, siveelliseen tahtomiseen ja toi-

mintaan, huolimatta siitä, että se kasvaa itsek-

kyyden perijuuresta. Ihmishenki saavuttaa nim.
korkeimman tyydytyksen, kun se oppii täydelli-

sesti käsittämään kaiken olevaisen, maailman
kokonaisuuden ja oman olemuksensa. Silloin ym-
märtää samalla kaiken, mikä tapahtuu, välttä-

mättömäksi, ja katselee sentähden maailman
kulkua filosofin mielentyyneydellä. kiivastumatta
ja vihastumatta. Silloin herää mieleen yleinen

hyväntahtoisuus kaikkia ihmisiä kohtaan, ja

lopulta syntyy henkeen suuri ja valtava ..intel-

lektuaalinen rakkaus Jumalaan", jota S. teok-

sensa lopussa kuvailee mystillisyyteen vivahtavin
värein. Selvittäessään .Jumala-käsitettä S. vas-

tustaa mitä jyrkimmin kaikkea antropomorfis-

miä ja vaatii, että Jumalaa on ajateltava ehdot-
tomasti äärettömäksi ja täydelliseksi. Sentähden
hän johtuu nimenomaan siihen väitteeseen, että

Jumala puolestaan ei voi sanan varsinaisessa

merkityksessä ..rakastaa". Sillä Jumala ei ole

ulkoa tulevien vaikutuksien alainen eikä voi

siirtyä suurempaan tai vähempään täydellisyy-

teen; sentähden hän ei voi tuntea iloa eikä surua
eikä rakkautta inhimillisessä mielessä. Mutta
toisessa, korkeammassa ja mystillisessä sanan mer-
kityksessä Jumala rakastaa itseään ja tuottei-

taan, m. m. ihmisiä, ..äärettömällä intellektuaa-

lisella rakkaudella", ja ihmisen ,, intellektuaali-

nen rakkaus Jumalaan" on osa tästä Jumalan
rakkaudesta. — S:n oppi vie johdonmukaisesti
kieltämään ihmissielun yksilöllisen kuolematto-
muuden, mutta hän koettaa asettaa sen sijaan
jonkinmoisen yli-yksilöllisen kuolemattomuuden.
Ihmissielu on liäviäväinen. mikäli se on äärelli-

nen ,,moodi"; S. opettaa nimenomaan, että ihmi-
sen kaikki muistot erikoisista elämäntapahtu-
mistaan ovat mahdolliset ainoastaan niin kauan
kuin hänen ruumiinsa on olemassa. Mutta mi-
käli henki on kohonnut järjenmukaiseen ja vielä

korkeampaan ., intuitiiviseen" tietämiseen ja sii-

hen on herännyt intellektuaalinen rakkaus Juma-
laan, sikäli se on kuolematon. Sillä sen toiminta
on silloin laadultaan ikuinen eikä kuulu enää
äärelliseen olemassaoloon; se sulautuu silloin

Jumalan omaan ajattelemiseen.

S:n filosofia esittää suurenmoisin piirtein

naturalistisen panteismin maailmankatsomuksen.
Naturalistisen luonteen hänen oppinsa saa eten-

kin sen johdosta, että sen mukaan maailman-
kulku ei tähtää mihinkään arvokkaiksi käsitet-

tyihin tarkoitusperiin, vaan kaikki johtuu ainoas-

taan kausaalisesta, mekaanisesta välttämättömyy-
destä. Ihmeellisellä mielenrauhalla S. kuvailee

tämän katsantotavan mukaista maailmankuvaa
ja osaa siinäkin löytää jotakin suurenmoista ja

mieltäylentävää. Mutta S;n todistelut eivät ole

onnistuneet. Koko hänen todistejärjestelmänsä,

jolla hän luuli todistaneensa oppinsa ehdotto-

man varmaksi, perustuu useihin hyvin epäiltä-

viin perusedellytyksiin.

S :n valtio-oppi lähtee johdonmukaisesti
samoista naturalistisista edellytyksistä kuin hä-

nen siveysoppinsakin : ihmisen kaikki toiminta
johtuu perinnä itsensäsäilytysvietistä, siis itsek-

kyydestä. Hänen valtio-oppinsa on sentähden
perustavassa osassaan läheistä sukua Hobbesin
(ks. t.) oikeusfilosofialle. Mutta S. ei siitä johdu
kannattamaan yksinvaltaa, vaan puoltaa paljoa

enemmän kansan oikeuksia ja kansanvaltaa.
Kauan aikaa S:n filosofia oli kovin huonossa

maineessa kammottavana jumalattomuutena.
Vasta Saksan spekulatiiviset, panteismiin taipu-

vaiset filosofit v:n 1800 seuduilla arvostelivat

sitä myötätuntoisemmin. muutamat suurella ihai-

lulla. Nykyaikana naturalistinen maailmankatso
mus, joka luulee nojautuvansa luonnontieteiden

kumoamattomiin tuloksiin, on tajunnut hengen-

heimolaisuutensa S;n kanssa; monet sen edusta-

jat ihailevat häntä suurimpana kaikista filo-

sofeista.

Täydellisin S:n teosten painos on van Vlotenin

ja Landin julkaisema ..Opera quotquot reperta

sunt" (2 os., 1882-8:!: huokeahint. painos, 3 os.,

1895). [J. Freudenthal. ,.Hie Lebensgeschichte

S:s in Quellenschriften. Urkunden und nichtamt-

lichen Nachrichten" (1898: Lähdekokoelma)
;
sama,

..S., sein Leben und seine Lehre" I (1904); Bolin,
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,.S. Ein Kultur- und Lebensbild" (1894); Erhardt.

.,Die Philosophie des S. im Lichte der Kritik"

(1908; sisältää ankaran kritiikin S:n oppi-

järjestelmän loogillisesta todisterakennuksesta).

B. Anerbach (1837) ja O. Hauser (1907) ovat

romaanien muodossa esittäneet S:n elämää.]

A. Or.

Spinthariskooppi (kreik. spinth&r = kipinä, ja

skopein = katsella), koje, jolla tutkitaan radio-

aktiivisten ot-säteiden (ks. Radioaktiivi-
suus) fluoressenssivarjostinta kohdatessa aikaan-

saamaa valontuikalulusilmiötä. S. on toisesta pääs-

tään sinkkikiilteellä päällystetyllä levyllä, toi-

sesta suurennuslasilla suljettu putki. Levyä koh-

taavat putkeen suljetusta vähäisestä radium-
hromidimäärästä lähtevät oc-korpuskelit aikaan-

saavat mainitun, suurennuslasilla havaittavan

ilmiön. U. 8:n.

Spioneerata ks. S p i o n i.

Spioni (it. spione), vakoilija, urkkija. —
Spionaasi, vakoilu, urkinta. — Spionee-
rata, vakoilla, urkkia.

Spiraali (lat. splra = rengas, kierre). 1. Matem.
S. 1. kierukka, tasokäyrä, joka kiertyy ääret-

tömän monta kertaa saman kiinteän pisteen, n. s.

navan ympäri, loitoten yhä kauemmaksi siitä.

Tästä pisteestä piirretty suora leikkaa siis s:ia

äärettömän monessa pisteessä. Yksinkertaisin s.

on Arkhimedeen s., jonka navasta lähtevää

sädettä pitkin tasaisella nopeudella liikkuva piste

muodostaa, kun tämä säde samalla kääntyy navan
ympäri tasaisella kulmanopeudella. Jos liikkuvan
pisteen polaariko'orclinaatit ovat r ja f, ja a vakio.

(iooni'.

(S. H.) 1. Saniaisen lehtikärki. — 2,3,4. Spiraaliornamentti-
karvoja. — 5. Pronssisolki (löydetty Itil-Preussista). —
6. Yoluutti (Epidauroksen Tholoksesta). — 7. Ruusukkee-

seen päättyvä rooraal. akanttikierukka.

niin Arkhimedeen s:n yhtälö on : r = av. Muista
s :eista mainittakoon 1 o g a r i t m i-s. (yhtälö

r = av
), parabolinen ja hyperbolinen s.

U. 8.:n.

2. Tärkeä ornamentaalinen aihe, jolla luonnossa
on vastineensa niuutamain kotiloiden kuoressa,

sa.niaiskasvien käpristyvissä lehtikärjissä, ke-

väällä palko- ja käynnöskasvien karhissa y. m.
Olleti vanhalle kivikaudelle vieras s. esiintyy

uudemmalla kivikaudella Välimerenmaissa ja

Keski-Euroopan ,,löss"- (tomumaa-) alueella spi-

roali-meander-keramiikassa, sittemmin vaskikau-
della spiraalimaisesti kiertyvissä vaski- ja kulta-

nauhakoristeissa
;
pronssikaudella, etenkin myke-

neläisellä ajalla metallinauhakoristeena ja orna-
menttina kultalevyissä, pronssiastioissa ja aseissa

y. m. Raudan yleistyessä s.-koristus yleensä hä-

viää, klassillinen meander (ks. t.) ja sen muun-
nokset jäävät sijalle; mutta se pysyttelee myös-
kin kaikissa myöhemmissä kehittyneissä orna-
menttityylcissä köynnösornamentin täytehaaroina
ja ennen kaikkea joonilaisen ja korinttilaisen

tyylin kapiteelivoluuteissa. vrt. Esihisto-
rialliset ajanjaksot (liitekuva II, kuva
7; liitekuva III, kuva 15), Meander, Pai-
ni e t l i, Voluutti, Ornamentiikka.

V-o N.
Spiraalikaira (ks. Spiraali) 1. -p o r a =

kierukkapora. ks. Pora ja Kaira.
Spiraaliporras ks. Kierreportaat.
Spirsea, angervo, s p i r e a, ruusukasvi -

heimon suku. Ruohoja t. pensaita, joiden valkeat

t. punaiset kukat ovat tertuissa t. huiskiloissa.

Hedelmä tuppilo. Noin 50 lajia, pohjoisessa lauh-

keassa vyöhykkeessä. Mesiangervo (S. uima-
ria 1. Uimaria pentapetala) on yleinen kosteilla

niityillä, lihavissa korvissa ja purojen varsilla.

Koristepensaita on useita kymmeniä, meillä ylei-

simmät punervakukkainen pajunlektinen
s p i r e a (S. salicifolia) ja valkokukkainen p i h-

lajanlehtinen spirea (S. sorbifolia).

K. L.

Spirantit (lat. spirä're = hengittää, puhaltaa) 1.

frikatiivit (lat. fricä're = hangata), rako-
äänteet, on nimenä niillä konsonanteilla, joita

äännettäessä keuhkoista tuleva ilmavirta kuulu-

vasti hankautuu (suuaukossa olevien) ääntimien
muodostaman raon 1. ahdingon seinämiin. S:eja

ovat esim. .s, z, s, z, f, v, l, j, h.

Spirillum, spirilli ks. Bakteerit.
Spiritismi (lat. spiritns = henki) on se oppi.

että henkiolennot, erittäinkin vainajien henget,

omituisilla keinoilla saattavat ilmaista ihmisille

läsnäolonsa ja antautua ajatustenvaihtoon heidän

kanssaan. Tämä seurustelu on s;n mukaan mah-
dollinen vain määrättyjen henkilöiden, ..mee-
dio i d e n", välityksellä, jotka soveltuvat henkien

lähettämien vaikutteiden vastaanottajiksi. Toisi-

naan kuullaan koputuksia, joilla henget, käyt-

täen sovittua merkkijärjestelmää, vastaavat teh-

tyihin kysymyksiin; toisinaan ne kirjoittavat

tiedonantojaan. käyttäen psykografia (ks. t.)

;

toisinaan meedio suorastaan kirjoittaa paperille

..automaattista kirjoitusta", s. o. hänen kätensä

kirjoittaa, vaikka hän ei tietoisesti ohjaa kat-

tilan eikä tiedä, mitä kirjoitus sisältää; toisinaan

henki ilmaisee sanottavansa meedion suun kautta.

Sen ohessa selitetään henkien vaikuttamiksi

monenlaisia muita spiritistien koeistunnoissa
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vaarinotettuja ilmiöitä, esim. sitä että elottomat

esineet liikkuvat, kohoavat paikaltaan ja leijai-

levat ilmassa, soittokoneet soivat, kenenkään niitä

koskettamatta, y. m. Vielä tapahtuu ,,materiali-

satsioneja" 1. „aineistumisia, s. o. henki esiin-

tyy näkyvässä ja käsin koskettavassa muodossa
ja puhelee läsnäolevien kanssa. Näiden ilmiöiden

tapahtuessa meedio tav. on vaipuneena hypnoosin-

tapaiseen ,,trance"-tilaan. Merkillisimmät ilmiöt

esiintyvät melkein aina vain huoneen ollessa

pimeä.

Suuri osa spiritistisistä ilmiöistä voidaan

selittää meedioiden vaikuttamaksi, tarvitsematta

olettaa mitään tahallista petosta näiden puolelta.

Tietämättään tai puolitietoisesti he ohjaavat

psykografia ja ohjaavat oman kätensä liikuntoja

automaattista kirjoitusta kirjoitettaessa. ,,Hen-
kien vastaukset" siis muodostuvat meedion mie-

lessä, vaikka hän ei itse sitä huomaa. Tämä on

mahdollista sellaisissakin tapauksissa, jolloin

,,henkisanoman" sisällys ilmaisee ajatustoimin-

taa, joka näyttää olevan aivan vieras meedion
omalle ajatuselämälle, sen johdosta, että meediot

usein ovat henkilöitä, joihin on muodostunut

,,
piilotajuisia" 1. ,, alitajuisia" ajatuksia (ks.

Piilotajunta, Tajunta) sekä „kaksois-

tajuntaa" (ks. t.). Tämmöisiä kokeita tehtäessä

meediot kuitenkin joutuvat suureen kiusaukseen

myötävaikuttaa tahallisesti ilmiöiden esiintymi-

seen. Monta kuuluisaa meediota onkin
,,
paljas-

tettu" petoksen harjoittamisessa. Aineistumis-esi-

tyksissä on meediota tutkittaessa häneltä usein ta-

vattu vaatekappaleita y. m. esineitä, joiden avulla

hän on pukeutunut hengeksi; tahi on, kun istunto

on yhtäkkiä keskeytetty ja huone valaistu, mee-

dio suorastaan saatu kiinni näyttelemästä hengen
osaa. Kenties meedio ei ole kumminkaan aina

tällaisissakaan tapauksissa harjoittanut tahal-

lista petosta; hän on voinut todellisessa trance-

olossa t. kaksoistaj unnan tilassa näytellä hengen
osaa, hänen säännöllisen itsetajuntansa tietämättä

siitä mitään. — Muutamat vaarinottajat luulevat

huomanneensa, kun koputusilmiöt tapahtuvat

siten, ettei voida keksiä niiden syytä, että mee-

diot todella saavat ne aikaan ruumiinsa nive-

liä, esim. varpaitansa, omituisesti naksuttamalla.

Toiset taas arvelevat että koputukset, samoin
kuin elottomien esineiden liikkuminen ja leijai-

leminen ilmassa, ovat selitettävät siten, että mee-

dioiden hermostosta säteilee omituisia, mekaani-
sesti vaikuttavia voimia, joiden vaikutustapaa ja

lakeja ei vielä ole selvitetty (vrt. O d ; ks. myös
ruot.s. lääkärin Poul Bjerren teosta ,,Fallet

Karin", 1905).

Se usko, että henget toisinaan näyttäytyvät

ihmisille, on ylen vanha, sitä tavataan esim.

aivan yleisesti raakalaiskansoissa, ja se on muo-
dossa tai toisessa esiintynyt kaikkina aikoina.

Se oli sangen levinnyt esim. renesanssin aikana.

,,Valistusajan" henki yleensä vastusti sellaisia

olettamuksia, mutia ne saivat silloinkin uutta

virikettä m. m. S\vedenborgin (ks. t.) tuttavalli-

sesta seurustelusta henkien kanssa vv. 1745-72.

19:nnen vuosis. spiritistinen liike sai pääasialli-

sen alkusysäyksensä v. 1848, jolloin Fox'in-

sisaret Ameriikassa kuulivat omituisia koputuk-

sia ja luulivat huomaavansa, että niitä aiheutti

frään vainajan henki, joka halusi ruveta aja-

tustenvaihtoon heidän kanssaan. Samaan aikaan

A. J. Davis (ks. t.) julkaisi samansuuntaisia
aatteita edistäviä teoksiaan. Liike levisi nopeasti,

pian saatiin eri keinoin hyvin runsaasti henki-

sanomia. S:n levittäjänä Ranskassa saavutti

mainetta Allan Kardec (,,Livre des esprits",

1853; tekijän varsin, nimi oli H. L. D. Rivail,

hän eli 1803-69). Muutamat etevät tiedemiehet-

kin uskoivat, asiata tutkittuaan, s :n totuuteen

ja ovat sitä teoksissaan puolustaneet, esim.

kemisti Crookes, antropologi Wallace, tähtitietei-

lijä Zöllner sekä aivan viime aikoina kuuluisa
lääkäri ja antropologi Lombroso. Engl. ,,Society

for psychical research" on ,,Proceedings"-sarjas-

saan julkaissut, m. m. viime vuosinakin, uusia
vaarinottoja ja huolellisia tutkimuksia, joissa

yritetään mitä ankarimmalla kritiikillä selvittää,

missä määrin vaarinotetut tosiasiat antavat tukea
,,henki hypoteesille" eli sille olettamukselle, että

vainajien henget myötävaikuttavat ilmiöiden syn-

tyyn. Myöskin muutamat tosikriitilliset tutki-

jat puolustavat vielä tätä mielipidettä. M. m. on
eräissä tapauksissa vaarinotettu n. s. ,, risti-

korrespondenssia"; s. o. jokin ajatteleva olento

näyttää lähettäneen eri meedioille, jotka eivät

tienneet mitään toisistaan, sanomia, jotka ovat

yhteydessä toistensa kanssa ja omituisesti täy-

dentävät toisiaan. [Wallace, „Miracles and
modern spiritualism" (1876) ;

Alex. Aksäko\v,
,,Aninismus und Spiritismus" (2 os., 4:s pain.

1905) ; C. B. von Vesme, ,,Geschichte des Spiri-

tismus" (3 os., 1898-1900; tekijän nimi oik.

,,di Vesme", teos alk. italiankielinen) ; Myers,
,,Human personality and its survival of bodily

death" (2 os., 1903) ; Hennig, „Wunder und
Wissenschaft", 2:nen osa: ,,Der moderne Spuk-
und Geisterglaube" (1906); Lombroso, „Hypno-
tische und spiritistische Forschungen" (1909, alk.

it.) ; Schrenck-Notzing, ,,Materialisationsphaeno-

mene" (1914); ks. myöskin K. du P r e 1 in

teoksia.] A. Gr.

Spirituaalit (lat. spiritus = henki, sielu). 1. Luos-

tarien, pappisseminaarien y. m. katolisten laitos-

ten jäsenten sielunhoitajat. — 2. Fransiskaani-
munkkikuntaan kuuluva puolue, joka vaati Fran-
ciscuksen periaatteiden, nimenomaan köyhyys-
vaatimuksen ankaraa noudattamista. V:n 1245

jälkeen, jolloin paavi eräällä bullalla lievensi

Franciscuksen periaatteiden sitovaisuutta, s:n

liike sai suuren voiman varsinkin Joakim Floris-

laisen „ikuisen evankeliumin" vaikutuksesta.

Bonaventura suojeli heitä kenraalina ollessaan

(1257-74) höllien periaatteiden kannattajia vas-

taan, mutta seur. aikana viimemainitut pääsivät

jälleen täydellisesti valtaan. S. saivat eristäy-

tymishalunsa vuoksi kärsiä paljon vainoa, kunnes
suurin osa heistä palasi veljeskunnan yhteyteen

1329. [K. Balthasar, ,,Geschichte des Armuts-
streits" (1911).] A. J. P-ä.

Spiritualismi (nilat. spirituali'smus, < spiri-

fws = henki), ..henkisyydenoppi". 1. Se mielipide,

että kaikki olevainen on henkeä (monistinen s.,

vrt. Monismi). Aineelliset kappaleet ovat sen

mukaan kokoumuksia alkuosasista, jotka sisäi-

M-ltä olemukseltaan ovat sielullisia (ks. M o n a il i.

Leibniz), tahi selitetään niitä jollakin muulla

tavalla paljaastaan tajuavien sielujen mieli-

kuviksi (vrt. esim. B e r k e 1 e y, J. G. F i c h t e).

— 2. Laajemmassa merkilyksessä s. osoittaa

kaikkia, oppeja, joiden mukaan sielu on ainee-
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ton, itsenäinen henkiolento, vaikkapa olettavat

sen rinnalla olevan aineellisiakin tosiolioita.

Tämän mukaisesti voidaan puhua ,,dualistisesta

s:sta", jommoista edustaa Descartesin filosofia.

— 3. Spiritistit nimittävät usein spiritismiä

s :ksi ; englannin kielessä tämä kielenkäytäntö

on melkein vallitsevana. A. Gr.

Spiritualiteetti (ks. Spiritualismi), hen-

kisyys, henkevyys.
Spirituelli (ransk. spirituel, < lat. spirituiVlis

= henkinen), henkevä, älykäs.

Spirituosa [-&'-] (lat. spiritus = henkäys ; myö-
hemmässä merkityksessä myös: väki viina), väke-

vät juomat, juovutusjuomat.
Spiritus [spl-J (lat.), henki, helposti haihtuva

neste, sprii. S. s a n c t u s, Pyhä henki. —
S. v i n i, tavallinen alkoholi ; s. sethereus,
alkoholin ja eetterin seos, Hofmannin rohdot;

s. camphoratus, kamferttisprii; s. n i t r i,

salpietarikappo ; s. sali s ammoniaci caus-
ticus, ammoniakki; s. fuman Libavii,
tinakloridi. Edv. Hj.

Spiritus rector (lat.), johtava henki, mää-
räävä henkilö.

Spirochseta (kreik. speira = käyrä, ja khaite
- karva), todennäköisesti protozooeihin kuuluva,
usein myös bakteereihin (ks. t.) luettu, spirillin

näköinen, käärmeen tai korkkiruuvin tavoin käy-

ristynyt mikrobi. Sangen monta eri lajia, monet
tauteja synnyttäviä, kuten S. obermeieri (keksitty

1873) palaavan kuumeen (typhus recurrens), S.

pallida syfiliksen, S. Vincenti, Vincentin anginan
synnyttäjä. (J. J. K.)

Spirochaete = Spirochseta (ks. t.).

Spirogyra ks. Viherlevät.
Spirometri (lat. spträ're = hengittää, ja kreik.

metron = mitta), hengityksenmittaaja, koje, jolla

mitataan hengityksen laajuutta, esim. kuinka pal-

jon ilmaa jokin henkilö kykenee kerrallaan keuh-
koihinsa vetämään ja niistä puhaltamaan.
Spirometria, hengityksenmittaus, ks. Spiro-

metr i.

Spitaalisairaala ks. L e p r a.

Spitaalitauti ks. L e p r a.

Spithead J-hedJ, lahti Englannin eteläranni-

kolla ks. Portsmouth.
Spitsyn, Aleksandr Andre jevits (s.

1858), ven. muinaistutkija, v:sta 1891 Venäjän
keis. muinaistieteellisen toimikunnan jäsen ja

nyk. myös luennoitsija Pietarin yliopistossa ja

arkeologisessa instituutissa. — S. on tavattoman
tuottelias tutkija, jolla on mitä laajin Venäjän
muinaistieteellisen ainehiston tuntemus, mutta
joka vertailuainehiston puutteellisen tuntemisen
takia on julkaissut pääasiassa aineskokoelmia.
Hänen julkaisunsa käsittävät etenkin Itä-, Keski-
ja Pohjois-Venäjää, ja ne ovat kaikkien niiden
seutujen muinaistutkimuksen perusteoksia. Niistä

mainittakoon — paitsi muinaistieteellisen toimi-

kunnan vuosikertomuksia, joita S. toimittaa, seu-

raavat: ..Ljutsinskij mogiljnik" (1893), ,,Kur-

gany St.-Peterburgskoj gubernij v raskopkah L.

K. Ivanovskago" (1896), ,,Drevnosti bassejnov rek
Oki i Kami" (1901), ..Drevnosti Kamskoj tsudi"

(1902), ,,Samanskija izobrazenija" (1906), „Glja-

denovskoe kostistse" (1901), ,.Galitsskij klad"
(1903), „Arheologitseskija razvedki" (1908),

.,Arheologitseskija raskopki" (1910) sekä ,,Oboz-

renie nekotoryh gubernii i oblastej Rossii v ar-

keologitseskom otnosenii", joka viimemain. on
jatkuva sarja ja sisältää kuvernementeittäin tie-

dot kunkin alueen muinaisjäännöksistä. A. M. T.

Spitta fsp-]. 1. Karl Johann PhilippS.
(1801-59), saks. hengellinen runoilija. S., joka oli

syntynyt Hannoverissa, opiskeli jumaluusoppia
Göttingeuissä ja toimi sitten papillisella alalla.

Hänen virsikokoelmistaan on arvokkain ,,Psalter

und Harfe" (1833), johon sisältyvät virret ovat
yhtä eteviä sisällyksen kuin muodon puolesta.

Myöhemmin on julkaistu ..Nachgelassene geistliche

Lieder" (1861). [Miinkel, „Spittas Leben" (1861).]

E. Ka.
2. Philipp S. (1841-94), edellisen poika, saks.

musiikintutkimuksen uranuurtajia. Toimi opet-

tajana Tallinnassa (1864-66), Sondershausenissa
sekä Leipzigissä (1874-75), jossa otti osaa Bach-
yhdistyksen perustamiseen (1874). Siirtyi sieltä

Berliinin taideakatemiaan musiikinhistorian pro-

fessoriksi sekä sikäläisen musiikkikorkeakoulun
opettajaksi ja hallinnonjohtajaksi. Julkaisi kuu-
luisan ja perusteellisen Bach-biografiansa (1873-

80), Buxtehuden urkuteokset 1875-76, Schutzin
kootut teokset (1-16), valikoiman Fredrik Suuren
sävellyksiä y. m. S:n oppilaita ovat olleet useat

Saksan nykyisistä etevimmistä musikologeista.

/. A".

Spittler [spitlsr], Ludwig Timotheus
von (1752-1810), vapaaherra, saks. historioitsija-,

oli professorina Göttingenin yliopistossa 1779-97,

kutsuttiin sitten syntymämaansa Wurttem-
bergin opetuslaitoksen johtajaksi; kohosi lo-

pulta ministeriksi; julkaissut m. m. henke-

viä sekä maailman- että kirkkohistorian kat-

sauksia: ..Grundriss der Geschichte der christ-

lichen Kirche" (1782), ,,Ent\vurf der Geschichte

der europäischen Staaten" (1793), „Vorlesungen
iiber die Geschichte des Papsttums" (1824-28),

,,Geschichte der Kreuzziige", ,,Geschichte der Hie-

rarchie von Gregor VII bis auf die Zeiteu der

Reformation" (1827-28), „Geschichte der dä-

nischen Revolution" (1796). J. F.

Spitzweg [spitsveh], Karl (1808-85), saks.

taidemaalari; opiskellut taidetta enimmäkseen
ominpäin, työskennellyt Munchenissä. Paitsi ro-

manttisen haavemaisia maisemia S. maalasi Bieder-

maier-ajan elämästä pienikokoisia ja tarkkapiir-

teisiä humoristisen idyllimäisiä laatukuvia, joissa

hän tavallisesti esittää määrättyjä tyyppejä (yksi-

näisiä runoilijoita, oppineita, yövartioita, era-

koita y. m. s.). V:sta 1844 liiin oli ..Fliegende

Blätter"in innokkaana ja ansiokkaana avusta-

jana. S:n teoksista on julkaistu ,,S.-Mappe"

(1887-88) ja ..S.-Album" (1896). E. R-r.

Splanknologia (kreik. splatfknon = sisähnvk-

set, ja logos = sana, puhe. tiede), sisälmysoppi.

Spleen [splin] (engl.), raskasmielisyys, hypo-

kondria (ks. t.).

Splen [-e-] (kreik.), perna.

Splenalgia (kreik. splrn = perna, ja atgo.t =

kipu), pernassa esiintyvä kipu.

Splendidi (lat. splendidtis). loistava, upea.

Splintti ks. Sokkana ui a.

Splugen [splyggn] (retoromaanin kielellä fifpe-

luga), alppisola Kaakkois-Sveitsissä. Graubtindenin
kanttonissa, Italian rajalla. 2.117 m yi. merenp.
Yhdistää Hinterrheinin ja Addan laaksot. Ttäv.-

lombardialainen hallitus rakensi 1812-22 solan

kautta 38 km pitkän ajotien.
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Spodumeni 1. trifaani, monokliininen ja

muodoiltaan pyrokseeneja muistuttava väritön

kivennäinen, jonka kokoomus on LiAlSioOe- S:ia

käytetään litium-valmisteisiin ja sitä saadaan
Ruotsissa Utöstä, Massachusettsissa Norwichista

sekä Dakotassa Ettan kaivoksesta, mistä on ta-

vattu aina 36 jalan pituisia s. kiteitä. Suomessa
s:ia on löydetty Tammelan pegmatiiteista.

P. E.

Spohr [spörj, Ludwig (1784 1859), saks. sä-

veltäjä ja viulutaituri. Esiinnyttyään konsertti-

soittajana monin paikoin ja toimittuaan aika

ajoin myös orkesterinjohtajana (Gothassa 1805-

06, Wienissä 1812-16. Frankfurtissa 1817-20) hän
tuli Kasseliin hovikapellimestariksi (1822-57).

S:n sävellykset kuuluvat n. s. romanttiseen tyy-

liin, mutta niiden erikoisuutena on liiallisesta

muunnossävelten käytöstä johtuva hempeäsävyi-

syys. Vapaimmat tästä puutteesta ovat hänen
viuluteoksensa. S. sävelsi 10 oopperaa (,,Faust"

1816, ..Jessonda" 1823 y. m.). 5 oratoria (.,Viimei-

set tapaukset" 1826 y. m.). 9 sinfoniaa. 12 viulu-

konserttoa, 34 jousikvartettia. 4 klarinettikon-

serttoa y. m. S:n oppilaita oli Pacius. /. 7v".

Spokane [spoukein], kauntin pääkaupunki
Yhdysvaltain koillisosassa. Washingtonin valtion

itäosassa, monen radan im. m. Northern ja Great
northern paeifie-radat) risteyksessä S.-j o e n

(Columbia-joen lisäjoki) molemmin puolin:

104,402 as. 1.1910; 1900: 36.848 as., joista 7,833

ulkomailla syntynyttä, joukossa suomalaisia). —
Komea liittorakennus. kaupungintalo, oikeus-

palatsi, pari teatteria y. m. Roomal. -katolinen

Gonzaga college ja luterilainen S. college, Car-

negie-kirjasto; protestanttis-episkopaalisen piis-

pan istuin. — S.-joen koskista (2 koskea kau-

pungin rajain sisäpuolella, yht. 35,000 hevosv.

matalalla vedellä) saadaan käyttövoimaa nopeasti

kasvavan teollisuuden palvelukseen. Sahoja, myl-

lyjä, olutpanimolta, valimoita y. m., joiden val-

mistusarvo 1909 oli 98 milj. mk. (126 % suu-

rempi kuin 1905). S. on Pohjois- ja Keski-

Idahon, Itä-Washingtonin ja Itä-Oregonin kulta-,

hopea- ja lyijyalueiden sekä ympäröivän rikkaan
maatalousseudun päämarkkinapaikka. — Ensimäi-
nen asutus S:n paikalle syntyi 1874. Kaupunki
v:sta 1881. Pääosa paloi 1*889' E. E. K.

Spole [spu-J, Anders (1630-99), ruots. mate-
maatikko ja tähtientutkija, tuli, tehtyänsä laa-

joja opintomatkoja ulkomailla, 1667 matematii-
kan professoriksi uuteen Lundin yliopistoon ja

1679 samaan virkaan Upsalaan. Teki 1695 tähti-

tieteellisessä tarkoituksessa matkan Tornioon.
S:ea pidettiin sangen etevänä opettajana ja hän
on julkaissut suuren joukon väitöskirjoja sekä

almanakkoja. K. G.

Spoleto [-1&-], kaupunki Keski-Italiassa.

Umbriassa, Perugian provinssissa, Roomasta
pohjoiskoilliseen, korkealla kukkulalla ja sen

rinteellä (303-453 m yi. merenp.) Tiberiin laske-

van Topinon laaksossa, rautatien varrella;

24,642 as. (1901; kuntana). — Harvassa Italian

kaupungissa on niin paljo roomal.- ja keski-

aikaisia rakennuksia ja rakennusten jätteitä kuin
S:->;i: roomal. teatteri, amfiteatteri, silta, riemu-
portti (Drusuksen ja ( lermanicuksen kunniaksi
pystytetty), temppeli, forum (nyt Piazza del Mer-
catol. yksityispalatsi (ehkä Vespasianuksen äidin

omistama), 10-kaarinen vesijohto (vielä käytän-

nössä). Nuorempia: tuomiokirkko S. Maria
Assunta (uusittu jo 1158; Filippo Lippi'n fres-

koja ja hänen hautansa), Sant' Agostino (1. San
Salvatore, 400-800-luvuilta) , San Pietro (per. 419;

kaupungin ulkopuolella), San Michelo Arcangelo
(osaksi 400-luvulta) y. m. kirkkoja, kastelli

(1356; nyk. vankilana), Palazzo della Signoria

(1300-luvulta; nyk. siihen on sijoitettu arkeo-

loginen museo» y. m. Lyseo, lukio, seminaari,

tekn. opisto, kirjasto, tiet. akatemia; arkkipiis-

pan istuin. — Harjoitetaan öljy-, silkki-, säilyke-

It ry f feleitä) y. m. teollisuutta, kauppaa. —
S., vanhan ajan Spoletium, oli Umbrian tärkeim-

piä kaupunkeja, tuli roomal. siirtokunnaksi

241 e. Kr., torjui 217 Ilannibalin hyökkäyksen.
Totilas hävitti sen. Tuli 570 itsenäisen lango-

bardilaisen ruhtinaskunnan (käsitti melkoisen
csan Keski-Italiaa) pääkaupungiksi. V. 1155 sen

hävitti Fredrik Barbarossa, sitten se oli vuoroin
\velfien ja ghibelliinien hallussa, kunnes 1354
joutui paavinistuimelle. V. 1860 sen valloittivat

Sardinian joukot. (E. E. K.)

Spolia (lat., mou. < spolium = eläintalja) , ta-

petulta viholliselta riistetty sotisopa aseineen

;

myöh-. keskiajalla kirkkoihin asetetut sotapuvut
ja asevarukset, toisinaan kirkolle joutuneet hen-

gellisten miesten omistamat jäämistöt. A". J. II.

Spondee 1. spondaio (kreik. sponde'ios),

kaksipitkä, on runojalka, joka muodostuu kah-
desta pitkiistä tavusta (— — ).

Spondyliitti (kreik. spondijlos = selkänikama,

ja lithos = kivi); nikamatulehdus, luonteeltaan

enimmäkseen tuberkuloottinen, vrt. P o 1 1 i n

t a u t i.

Spongia ks. Sienieläimet.
Spongiini ks. Sienieläimet.
Spongiittikalkki, fossiilisia sienieläimiä (8cy-

phia) runsaasti sisältävää Jura-muodostuman
kalkkikiveä.

Spongilla ks. Sienieläimet.
Sponneck, Wilhelm Carl E p p i n g e n

(1815-88), kreivi, tansk. valtiomies; tuli 1838

virkamieheksi ylitullikamariin. niissä yleni no-

peasti; julkaisi 1840 kirjan ..Om toldvsesen".

jossa kannatti näihin aikoihin valtaan pääsevää

vapaakauppateoriaa, ja vaikutti suuresti siihen,

että tullimaksut 1846 muutettiin sen mukaisesti.

Oltuaan alkuansa valtiollisissa kysymyksissä van-

hoillinen hän v:n 1848 murroskautena muutti

kantaa; oli komissaarina molemmissa säätyko-

kouksissa 1S48 ja kuninkaan valitsemana jäse-

nenä perustuslakia säätävässä kokouksessa, tuli

marrask. 1848 raha-a.siainministeriksi
;

järjesti

tässä toimessa ollessaan verolaitoksen, teki aloit-

teen ensimäisten sähkölennätinlinjäin perustami-

seen ja postimerkkijärjestelmän toimeenpanemi-

seen, y. m. Kannatettuaan ensin n. s. Eider-po-

litiikkaa hän pian siirtyi n. s. kokovaltio-poli-

tiikan puolelle ja rupesi 1852 raha-asiainministe-

riksi Bluhmen konservatiiviseen ministeristöön

;

tämän ministeristön kukistuttua 1854 S. tuli

ylitullitirehtööriksi. ja v:n 1863 tullilaki on pää-

asiassa hänen aikaansaamansa. V. 1863 S. lähti

Yrjö kuninkaan mukana Kreikkaan, mutta kreik-

kalaiset olivat tyytymättömiä hänen saavutta-

maansa vaikutusvaltaan, ja 1865 hän palasi Tans-

kaan. Vv. 1866-69 hän oli folketingin jäsenenä,

v:sta 1868 pankinjohtajana. J. F.

Spontaaninen (lat. 8pontä'neus) , vapaaehtoi-
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nen, tahaton; itsestään, ilman ulkonaista syytä

syntyvä t. tapahtuva. — S p o n t a n i t e e 1 1 i,

vapaaehtoisuus, tahattomuus.
Spontini [-tl'-], Gasparo (1774-1851), it.

oopperasäveltäjä, PiccinFn oppilas. Esitettyään

Italiassa nuoruudenteoksiaan 1796-1803 S. tuli

Pariisiin ja saavutti siellä 1807 loistavan menes-

tyksen vakavampaan tyyliin sävelletyllä ooppe-

rallaan ,,Vestan neitsyt". Tätä seurasi 1809 ,,Fer-

dinand Cortez". S. toimi sitten oopperanjohta-

jana Pariisissa 1810-12, nauttien Napoleonin eri-

tyistä suosiota. Keisarin kukistuttua hän pääsi

Ludvik XVIII :n suosioon, joka nimitti hänet
hovisäveltäjäkseen 1814. Siirtyi 1820 Berliiniin

samaan asemaan, valliten itsekkäänä itseval-

tiaana sikäläistä musiikkielämää. V. 1842 hän
vetäytyi syrjään, katkeroittuneena alinomaisten

hankausten tuottamasta lopullisesta nöyryytyk-
sestä. Hänen lukuisista oopperoistaan esitetään

nykyään tuskin muita kuin edellämainittuja, ja

niitäkin harvoin. /. K.
Spoof [spuv], Carl Johan (1773-1808), so-

turi; hänen sanotaan ottaneen osaa jo vv. 1788-

90 sotaan; tuli sittemmin aliupseeriksi Porin
rykmenttiin ja oli mukana Pommerin sodassa

1807 ja Suomen sodassa 1808; otti kesällä 1808

osaa Bothin partiojoukon pikkusotaan Buove-
dellä ja lähipitäjissä johtaen m. m. Tamperetta
vastaan järvenpuolelta tehtyä hyökkäystä, ks.

Both, J. J. J. F.

Spoori (< kreik. sporos = kylvö, siemen, itu),

itiö, ks. t.

Sporadinen (kreik. aporadiko's < speirein =

sirottaa), erillisenä, satunnaisena ilmenevä.

Sporadit (kreik. Spora'des nesoi, s. o. ,,haja-

saaret"), Aigeian-meren itäosassa, pohjoisessa

Kinoksesta alkaen pitkin Vähän-Aasian länsi-

rannikkoa ulottuva saarisarja, vastakohtana kes-

kempänä Aigeian-merta oleville Kykladeille; tär-

keimmät ovat Khios, Nikaria, Samos, Patmos,
Leros, Kalymnos, Kos, Nisyros, Tilos ja Bhodos.
Usein luetaan vielä näiden länsipuolella olevat,

Kykladeihin kuulumattomat Karpathos, Kasos,
Astropalia 1. Stampalia (jopa joskus tav. Kykla-
deihin luetut Thera 1. Santorin, Amorgos, Ios

1. Nios ja Anaphi) S:hin, jolloin edellisiä nimi-
tetään Itäisiksi, jälkimäisiä Eteläisiksi
S:ksi. Erillään varsinaisista S :sta ovat Eu-
boian saaren koillispuolella olevat Pohjoi-
set S. (ks. t.). — S. ovat ylimalkaan sangen
vuorisia, ilmastollisesti erittäin suotuisia, mutta
usein vedettömiä. Ne, joilla on vesistöjä, ovat
sangen hedelmällisiä, tuottaen etenkin viiniä ja

etelänhedelmiä. Kreik.-syntyiset asukkaat ovat
taitavia merenkulkijoita. — Vanhan ajan kreik-

kalaiset tarkoittivat S :11a ahtaammassa merki-
tyksessä vain saaria Nikariasta Bhodokseen.

(E. E. K.)

Sporangio (sporangium), itiöpesäke (ks.

t.).

Sporocarpium ks. I t i ö p e s ä k e k o t e 1 o.

Sporofylli, itiölehti, ks. Sanikkaiset.
Sporogonium, sammalen itiöpoivi. vrt. Sam-

malet.
Sporozoa, sporozooit 1. i t i ö e 1 ä i m e t

ovat alkueläimiä (ks. t.), jotka elävät yksinomaan
loisina ja tämän elintavan vaikutuksesta osoit-

tavat suurta yhtäläisyyttä keskenään ravitsemuk-
seensa, liikuntoonsa ja lisääntymiseensä nähden.

Hyvin useat niistä elävät ainakin jonkun ajan
elämässään solujen sisässä (soluloisina). Ne käyt-

tävät yksinomaan nestemäistä ravintoa, ottaen

sitä osmoosin avulla, ja ovat niin ollen aina
vailla solusuuta y. m. laitteita jähmeän ravin-

non ottamista varten. Tav. sporozooit ovat myös
vailla erikoisia liikuntoelimiä; kuitenkin voi ajoit-

tain esim. iduilla ja parveilusoluilla esiintyä

pseudopodi-muodostus (amcebamainen liikunto)

tai liikkuvia siimoja (flagelleja). Sukupolven-
vuorottelu on yleinen, usein yhdistyneenä isäntä-

eläimen vaihdokseen. Ennen hedelmöitystä esiin-

tyy n. s. moninkertainen (multiplinen) jakautu-
minen 1. schizogonia, jolloin loinen edelläkäyneen
kasvamiskauden jälkeen jakautuu yhtäaikaisesti

lukuisiin jako-osiin, jako-ituihin 1. merozoiittei-

hin. Tällainen suvuton lisääntyminen voi uudis-

tua perättäin lukuisat kerrat ja siitä on yleensä

seurauksena, että loinen lisääntyy isäntäeläimensä
kudoksissa (autoinfektsioni). Hedelmöityksen jäl-

keen seuraa sporozooeille erittäin luonteenomai-
nen itiömuodostus (sporogonia, sporulatsioni)

:

tämä on aina yhdistetty koteloitumiseen, mikä
yleensä sporozooeilla on keinona tulla kuljete-

tuksi uusiin isäntäeläimiin. Kotelon sisässä

muodostuu itiöitä, spooreja, jotka tav. ovat kiin-

teän keton peittämiä. Itiöt sisältävät puolikuun-
muotoisia tai sirppimäisiä pikkuitiöitä, sporo-

zoiitteja, jotka myös voivat olla keton suojaa-

mia ja jotka muodostavat lähtökohdan äsken-

mainitulle suvuttomalle lisääntymiselle. Hedel-

möitys tapahtuu useimmiten ennen koteloitu-

mista, harvoin kotelokuoren jo muodostuttua.
Keskenään yhteensulavat parveiluyksilöt (gamee-

tit) ovat joko samankokoisia ja -muotoisia (iso-

gameetteja), t. useimmiten erilaisia (anisogameet-

teja), nim. isoja liikkumattomia makrogameetteja
(naarassoluja) ja pieniä liikkuvia mikrogameet-
teja (koirassoluja). Tämä suvullinen kaksimuo-
toisuus (dimorfismi) on usein jo esiasteina huo-

mattava edelläkäyvissä sukupolvissa (gametocy-

teissä). Kaikissa hedelmöitystä valmistavissa ja

heti sitä seuraavissa jakautumisissa jääosaproto-
plasmaruumista käyttämättä n. s. jäännöskappa-
leeksi. — Sporozooit ryhmitellään seuraavasti

:

1. G r e g a r i n i d i t, verraten isoja, selkä-

rangattomien eläinten, esim. kastemadon ja

erinäisten hyönteisten, suolessa t. sukupuoli-

elimissä, joskus myös ruumiinontelossa eläviä

loisia (ks. Gregarin»). — 2. C o c c i d i t.

soluloisia sekä alemmissa eläimissä että luuran-

koisissa, pääasiallisesti epitelisoluissa, kuten mak-
san, munuaisten y. m. (ks. Coccidium). —
3. Hemosporidit elävät punaisissa veri-

soluissa ja niiden kehitys on yhdistynyt isäntä

eläimen vaihdokseen. Ihmisellä tavataan malaria-

plasmodeja 1. veriamcrboja (hemamoeboja), jotka

aiheuttavat horkkataudin. Punaisiin verisoluihin

tunkeutuneet loiset kasvavat näissä ja lisään-

tyvät suvuttomasti, multiplisesti jakautuen. Jako-

osat (merozoiitit) vapautuvat sitten verisolujen

hajottua (kuumekohtaus) ja tunkeutuvat uusiin

verisoluihin lisääntyen siellä samalla tavalla.

Täten tapahtuu auloinfektsionia pitkät ajat. kun-

nes verisoluihin tunkeutuneet loiset alkavat jakau-

tumatta kasvaa n. s. puolikuunmuotoisiksi kappa-
leiksi, jotka erilaistuvat sukuyksilöiksi, makro-
ja mikrogameeteiksi. Hedelmöitys tapahtuu verta

imevää Anop/ieZea-sääsken suolessa (ks. Horkka-
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(S.H.) Malariaplasmodin kehitys: 1 loinen ihmisen punaisen
verisolun sisään tunkeutuneena, 2-3 loisen lisääntyminen su-
vuttomasti (3:ta astetta seuraa verisolun hajoaminen), 4-5

makrogameetin, G mikrogameettien syntyminen, 7 siitosta-

pahtuma, 8 o'okineetti, 9 alhaalla sääsken keskisuoli, jonka
seinämässä koteloituneita o'okineettejä

t
ylhäällä sääsken

sylkirauhanen. 10-12 kotelon osia, 10 sporoblastien synty,
11-12 sporozoiittien synty sporoblastissa, 13 kappale sääsken

sylkirauhasta täynnä sporozoiitteja.

sääski). Täällä hedelmöitetty makrogameetti
(zygootti, o'okineetti) vaeltaa sääsken suolen sei-

nään, kasvaa suureksi ja koteloituu. Kotelossa
valmistuu jakautumalla ketottomia itiöitä (sporo-

I 'lasteja) ja jokaisessa näistä hyvin runsaasti

sirppimäisiä sporozoiitteja, jotka sitten kokoon-
tuvat sääsken sylkirauhasiin ja ovat valmiit

sääsken pistäessä joutumaan ihmisen vereen (ks.

myös Horkka). — 4. Myxosporidit elä-

vät kaloissa, tav. kudosloisina, esiintyen usein

isoina rakkoina, täynnä kuorellisia itiöitä (n. s.

psorospermejä). Näillä on kaksipuoliskoi-

sen kuoren sisässä 2-tumainen pikku-itu 1. sporo-

zoiitti ja tav. kaksi napakoteloa, joiden sisässä

on ulosponnahtava kiinnityslanka. Yleinen meillä

on m. m. Henneguya zscholckei (siian lihaksis-

tossa). — 5. Mikrosporidit muistuttavat
edellisiä, mutta itiöillä on vain yksi napakotelo
ja siinä kiinnityslanka. Kuuluisin laji on
Nosema bombycis, joka aiheuttaa n. s. pebriini-

taudin silkkiperhosen toukissa, ja N. apis, vat-

surin synnyttäjä mehiläisissä. — 6. S a r e o-

sporidit esiintyvät pussimaisina joukkioina
(,,Rainey-Mieseherin pussit") luurankoisten, eten-

kin nisäkästen poikkiviivaisessa lihaksistossa,

esim. Sarcocystis miescheriana (erittäin yleinen

sianlihassa). K. M. L.

Sporozooit ks. Sporozoa.
Sportata (ks. Sportti), urheilla.

Sportteli (lat. sportilla = vasu ; lahja klien-

teille), sivutulo, sivusaatava, virkasivutulol

(ks. t.).

Sportti (engl. sport) ks. Urheilu.
Sposalizio [-zali'tsio] (it.. ..hääfi. kuvaama-

taiteissa Marian ja Joosefin kihlauksen esitys.

Spotsylvarria-Court-House [-silve'ini9 Jcöt-

haus], paikkakunta Yhdysvalloissa, Virginiassa,
Richmondista 70 km pohjoiseen. Siinä toukok.
8-12 p. 1864 Grantin johtamat unionin joukot
(100,000) voittivat Leen komentamat Etelävalto-

jen joukot (50,000). Voittajain mieshukka 18,5%,
voitettujen 18 %. Taktill. arvo 0,5. -Iskni-.

S. P. Q. R. = Senatus Populusque Romanus
(lat.), senaatti ja Rooman kansa.

Spree [sp-J, Elbeen laskevan Havelin lisäjoki

vas.. suurimmaksi osaksi Brandenburgissa, läh-

tee Saksin kuningaskunnan itäosasta, läheltä Itä-

vallan rajaa, virtaa aluksi etupäässä luoteista

pääsuuntaa, muodostaen Spreevvaldin (ks. t.), sit-

ten etupäässä läntistä suuntaa, virraten Ber-

liinin halki, yhtyy Spandaun kohdalla Haveliin

;

365 km, josta kuljettavaa 176 km. Lisäjokia:
Riidersdorfer Kalkflies (kuljettava) ja Panke oik.,

Berste. Dahme (kuljettava) vas. Vesialue
9,470 km 2

. Kanavia: Oder-S., Friedrich-Wilhelm-
1. Miillroser- ja Berliinin-Oderin-kanava.

Spreewald [sprevdlt], rämemäinen alankoseutu
Preussissa, Brandenburgissa, Berliinistä kaak-
koon. Sen rämeluonteen aiheuttaa moneen haa-

raan ja kanavaan jakaantunut Spree. S:n pää-

osa Oberer S. on n. 30 km pitkä. 10 km le-

veä, lisäksi on Unterer S.. 15 km pitkä. 6 km
leveä. Oberer S:n itäosissa asuvat vendit puhu-
vat vielä vendin kieltä. Harjoittavat karjanhoi-

don ja kalastuksen ohella huomattavaa vihannes-

ten viljelyä.

Sprengel [sprerjgl], Christian Konrad
(1750-1816). saks. kasvitieteilijä, toimi opetta-

jana Berliinissä, sitten koulun rehtorina Span-
daussa. S. on n. s. kukkabiologian (vrt. Pöly y-

t y s) varsinainen perustaja, hän nim. sai sel-

ville hyönteisten merkityksen pölyytyksen välit-

tämisessä, ja osoitti lukuisissa tapauksissa miten
kukan rakenne yksityiskohtia myöten on sopu-

soinnussa eri pölyytystapojen kanssa. S:n ha-

vainnot eivät kuitenkaan saavuttaneet mitään
huomiota aikalaisten kesken; vasta Darwin saat-

toi ne oikeaan arvoonsa. Pääteos ..Das entdeckte

Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruch-

tung der Blumen" (1793. uusia painoksia 1893 ja

1894). (I. V-s.)

Sprenger [sprerjorj, AI oy s (1813-93), saks.

orientalisti, toimi 1S43-58 Itä-Intiassa, 1858-81

professorina Bernissä, julkaisi arab. ja pers. teks-

tejä ja kirjoitti „Leben und Lehre des Mohammed''
(1861-65), ,,Die alte Geographie Arabiens" (1875)

y. m. A'. Tl.

Sprengtporten (Sprengtport), ruots.-

suom. aatelissuku, joka polveutuu everstiluutnantti

Volmar Jakob Rolandtista (k. 1689). Tämä lie-

nee ollut syntyisin Liivinmaalta, ja aateloitaessa

1651 hän otti nimen Sprengtport. Hänen
poikansa oli

1

.

Magnus Wilhelm Sprengtport
(1685-1744), soturi, meni suuren pohjan sodan
alkaessa vapaaehtoisena sotapalvelukseen, joutui

vangiksi Narvassa 1704, mutta pakeni seur. v.

Moskovasta Puolassa olevaan Ruotsin armeiaan;
korotettiin 1708 luutnantiksi, oli mukana
Holovtsinin ja Smolenskin taisteluissa, joutui

vangiksi Pultavan tappelussa ja vietiin Kasaanin
lähellä olevaan Svjaskiin. Täällä hän otti osaa
vangittujen upseerien kesken suunniteltuun suu-

renmoiseen kapinayritykseen (1710); kun se oli

kukistettu, pantiin S. rautoihin ja oli 17 kuu-
kautta eräässä pimeässä tornissa Kasaanissa, josta

hänet vietiin Toboljskiin. Päästyään 1722 vapaaksi
hän palveli Uudenmaan rakuunat ykmentissä, oli

mukana 1741-42 vuoden sodassa ja tuli viimemai-
nittuna vuonna Porvoon komppaniaan päälliköksi

;

valtiopäivillä hattupuolueen kannattajia.

2. Carl Henrik S p r e n g t p o r t f 1 687-

1776), edellisen veli, soturi, meni 12-vuotiaana

sotapalvelukseen, oli mukana m. m. Narvan tap-

pelussa, tuli 1711 Turun jalkaväen luutnantiksi,

nimitettiin 171.'! kapteeniksi ja otti osaa m. m.
Pälkäneen tappeluun; 1718 hiin Uudenmaan
rakuunain majurina oli Armfeltin Norjan-ret-

kellä. S. esiintyi kiivaana hattupuolueen mie-
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henä vapauden ajan valtiopäivillä kuten veljen-

säkin; oli sitten mukana 1741-42 vuoden sodassa

ja muutti sodan loputtua Ruotsiin, missä 1746

tuli Smälandin ratsuväen everstiksi ja 1755 ken-

raalimajuriksi.

3. Jakob Magnus S. (1727-86), soturi,

Magnus Wilhelm Sprengtportin poika, meni 1739
vapaaehtoisena sotapalvelukseen, tuli kapteeniksi

1755, otti osaa Viaporin linnoitusrakennuksiin,

oli Pommerin sodassa herättäen siellä huomiota
rohkeudellaan ja taidollaan, jonka johdosta koro-

tettiin majuriksi 1759 ja everstiluutnantiksi 1761.

V. 1766 Suomen puolustusta suunnittelemaan ase-

tetun komissionin jäsenenä hän teki ehdotuksen
maamme puolustuksesta, joka hyväksyttiin ; koro-

tettiin 1766 vanhimman veljensä Johan Vil-
helm S:n kanssa yhdessä vapaaherran arvoon,

jolloin he rupesivat käyttämään Sprengtporten
nimeä; 1769 valtiopäivillä hän sekreettivaliokun-

nan jäsenenä puuhasi Suomen puolustuslaitoksen

vahvistamista ja Suomen joukkojen järjestämistä

kevyeksi väeksi: nimitettiin sam. v. Hämeen ja

Uudenmaan rakuunarykmentin sekä Karjalan es-

kadroonan päälliköksi, järjesti täällä 1771 joukon
kevyitä rakuunoita. S. kuului hattupuolueen johto-

miesten joukkoon, mutta keväällä 1772 hän rupesi

lähentelemään kuningasta, esiintyi johtajana

..Svenska botten" nimisessä klubissa, jossa valmis-

tettiin säätyhallituksen kukistamista-, laati suun-

nitelman, jonka mukaan vallankumous oli pantava
toimeen, ja tähän kuului, että hän itse lähtisi

Suomeen saadakseen täällä olevan sotaväen puo-

lelleen ja tullakseen sitten Tukholmaan kunin-
kaan avuksi. Kustaa III:n valtuutus mukanaan
S. lähti heinäkuun lopussa Suomeen, puhutteli

täällä salaa etevimpiä upseereja, meni mukanaan
pieni joukko kevyitä rakuunoita Viaporiin, sai

sen ilman vastarintaa valtaansa; upseerit ja

sotamiehet tekivät uuden uskollisuusvalan kunin-
kaalle. Rohkeudellaan S. sai pian koko Suomen
sotaväen yhtymään vallankumoukseen. Sitten hän
n. 800 miestä mukanaan lähti Ruotsiin, mutta
vastatuulen vuoksi hän pääsi Sandhamniin vasta
elok. 30 p. ja Tukholmaan syysk. 7 p. Vaikka
kuningas oli jo kahta viikkoa aikaisemmin pan-
nut vallankumouksen toimeen, hän kuitenkin run-

saasti palkitsi S:ia; hänet nimitettiin kenraali-

luutnantiksi ja henkivartioväen everstiksi, ja

Aug. Ehrensvärdin kuoltua hänelle uskottiin Suo-
men linnoitustöiden johto. Mutta kuninkaan ja

S:n välinen ystävyys loppui pian: S. oli kiivas

ja luulevainen sekä kunnianhimoinen, uusi hal-

litusmuoto ei häntä miellyttänyt eikä hovissa val-

litseva kevyt henki ; erään vähäpätöisen rettelön

johdosta hän äkkiarvaamatta pyysi eron 1774.

4. Yrjö Maunu S. (1740-1819), soturi

ja valtiomies, edellisen velipuoli, nimitettiin

1756 linnoitusväkeen konduktööriksi ja otti v:sta
1757 osaa Viaporin linnoitustöihin; oli myöskin
Aug. Ehrensvärdin mukana Pommerin sodassa,

jossa osoitti kekseliäisyyttä ja rohkeutta, tuli 1761

kapteeniksi. Sodan loputtua S. oleskeli Suomessa,
nimitettiin 1770 velipuolensa johdossa olevan Hä-
meen-Uudenmaan rakuunarykmentin toiseksi ma-
juriksi, auttoi velipuolensa vallankumoushank-
keita Suomessa, lähti hänen mukanaan Tukhol-
maan ja nimitettiin everstiluutnantiksi. V. 1775
S. korotettiin everstiksi ja sai komentoonsa Savon
rykmentin. Karjalan rakuunat sekä Kynrinkar-

tanon ja Rautalammin pataljoonat, jotka jou-

kot yhdistettiin n. s. Savon prikaatiksi; hänen
johdossaan se muodostui
yhtenäiseksi armeiaosas-
toksi, joka uutterilla har-

joituksilla saavutti malli-

kelpoisen sotakuntoisuu-
den; upseereja totutet-

tiin tiedusteluretkeilyihin

ja kartoittamiseen; S:n
virkataloon Brahelinnaan
järjestettiin sotakoulu

nuorempia upseereja var-

ten. Tässä toiminnassa
lienee jo piillyt erikois-

harrastusta, ja Kustaa
III :kin katseli sitä jon-

kun verran epäluulolla.

Ennen pitkää S. rii- , c „ , _ „ _
, . m • i -i (S.H.) V M. Sprengtporten.
taantuikin kuninkaan
kanssa, sillä hän oli m. m. tyytymätön siitä,

ettei kaikkia hänen ehdotuksiaan hyväksytty.
Huhtikuussa 1778 tehtiin kyllä sovinto, mutta
senkin jälkeen S. oli katkeralla mielellä. Teh-
tyään ehdotuksen kadettikoulun perustamisesta
Savoon S. lähti maaliskuussa 1779 ulkomaanmat-
kalle kulkien Pietarin, Warsovan ja Berliinin

kautta Pariisiin. Täältä hän aikoi erään ranska-
laisen joukon mukana lähteä Pohjois-Ameriikkaan
ottaakseen qsaa siellä paraillaan riehuvaan vapaus-
sotaan lähettäen Ruotsiin eronpyynnin virastaan,

joka myönnettiin 1780. Vahingonlaukauksella
kätensä haavoitettuaan hän ei sinne päässytkään
lähtemään.

Palattuaan Suomeen 1782 S. asettui omistamal-
leen Seestan tilalle Nastolaan ja rupesi ajamaan
itsenäisyystuumaansa, joka hänessä oli kypsynyt;
Suomi oli erotettava Ruotsista ja muodostettava
Venäjän suojeluksen alaiseksi valtioksi; joukko
upseereja ja aatelismiehiä, kuten Johan Anders
Jägerhorn (ks. t.), Karl Reinhold von Essen,

Robert Vilhelm de Geer (ks. t.) yhtyi häneen.

V. 1785 S. matkusti Hollantiin ottaakseen osaa
siihen sotaan, joka oli syntymäisillään Itävallan

kanssa, mutta sotaa ei syntynytkään, jonka vuoksi

S. palasi Ruotsiin, jätettyään Hollannissa olevalle

Venäjän lähettiläälle Kolitseville suunnitelman
Suomen itsenäisyydestä. Tukholmaan tultuaan

1786 hän otti osaa silloin koossa olevien valtio-

päivien kokouksiin liittyen kuninkaan vastusta-

jiin, antoi samaan aikaan Venäjän Tukholmassa
olevalle lähettiläälle Markoville ranskankielisen

kirjoituksen, jossa hän esitti suunnitelmaansa.
Tämän johdosta Venäjän keisarinna kehoitti S :ia

antautumaan Venäjän palvelukseen, ja v. 1786

hän muuttikin Pietariin, saaden siellä paljon

suosionosoituksia, m. m. hänet nimitettiin ken-

raalimajuriksi. Kun Kustaa III aloitti sodan

Venäjää vastaan 1788. sai S. toimekseen muodos-
taa osaston, jonka piti Aunuksen kautta hyö-

kätä Suomen-puoleiseen Karjalaan; mutta kun
J. A. Jägerhorn saapui Pietariin, kutsuttiin S.

sinne neuvotteluihin, joista ei kuitenkaan mitään
tuloksia syntynyt. Sittemmin S. oleskeli Suomen
rajalla voidakseen keskustella Suomen upseerien

kanssa; mutta 1789 hän oli siinä armeiassa. joka

hyökkäsi Savoon, haavoittui Porrassalmen tappe-

lussa (kesäk. 13 p.), ja koska hän vielä oli Ruot-
sin alamainen, tuomitsi Turun hovioikeus hänet
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menettämään henkensä, aatelisarvonsa ja omai-

suutensa (1790). — Sodan jälkeen S. oleskeli etu-

päässä ulkomailla, palasi Pietariin 1798, ja Paa-
vali keisari käytti häntä valtiollisissa toimissa

;

niinpä hiin 1800 oli lähettiläänä Napoleon Bona-
parten luona sopimassa Maltasta. Paavalin kuol-

tua hän taas joutui syrjään, kunnes 1808 vuoden
sodan aikana jälleen siikeltautni esille; hän laati

sotasuunnitelmaehdotuksen, valmisteli Suomeen
levitettäviä julistuskirjoja, oli Buxhoevdenin
mukana valtiollisissa asioissa neuvoja antaak-

seen; maaliskuusta 1808 alkaen jonkun aikaa

syrjäytettynä hän taas pääsi vaikuttamaan, kun
suomalainen lähetyskunta. jonka aikaansaamiseen
hän oli myötävaikuttanut, saapui Pietariin: hän
laati ehdotuksen Suomen vastaista hallintoa var-

ten, joka pääasiassa hyväksyttiin, ja hänet itse

määrättiin jouluk. 1 p. Suomen kenraalikuver-

nööriksi tullen Hämeenlinnaan helmikuun alussa

1809. Täällä hän ärtyisän luonteensa vuoksi jou-

tui pian selkkauksiin keisarin luottamusmiesten
kanssa, ja kun hän eräästä vähäpätöisestä asiasta

oli riitaantunut ylipäällikön Knorringin kanssa
ja sen johdosta saanut nuhteita keisarilta, pyysi

hän eron, joka myönnettiinkin kesäk. 17 p. 1809.

Lopun ikäänsä S., joka v. 1809 oli korotettu krei-

vin arvoon, vietti etupäässä Hietala nimisellä

tilallaan lähellä Viipuria, ja osaksi myöskin Pie-

tarissa, jossa kuoli. [Yrjö Koskinen, ..Yrjö Maunu
Sprengtportenista ja Suomen itsenäisyydestä",

sama, kirjoituksia Kirjallisessa kuukauslehdessä
1878. 1879 ja Valvojassa 1882; K. K. Tiger-

stedt. „G. M. S.", Finsk tidskriftissä 1877-88;

K. W. Rauhala, ,,Y. M. S:n perustuslakiehdotus

v:lta 1786" (Hist. arkisto 21).] A". O. L.

Sprii (ruots. sprit < lat. spiritus, ks. t.) ks.

Väkiviina.
Spriinkontrolleerauskone ks. Väkiviina.
Spriipurjeet ks. P r i i.

Spinger [spriTjgrJ, Anton Heinrich
(1825-91), saks. taidehistorioitsija, synt. Praa-
gissa, oli taidehistorian professorina Bonnissa,

Strasslmrgissa ja Leipzigissä. S., jolla aikanaan
oli huomattu sija Saksan taidetutkiinuk.M>ssa, on
julkaissut filosofisia, valtiollisia ja useita taide-

historiallisia teoksia, joista tunnetuimpia ovat
..Kaffael und Michelangelo" (2 os., 3 :s pain. 1895)

ja ..Itandbuch der Kunstgeschichte" (5 os., 8;s

pain. 1907). (E. R-r.)

Springer, K r i s t o f e r (1704-76), ruots.

kauppias ja puoluemies. Myssypuolueeseen liit-

t\n\t S. tuli tunnetuksi varsinkin siitä, että hän
174:1 kiivaasti ajoi n. s. prinsipalaattikysymystä
ik>. t.) ; vangittiin ja tuomittiin kuolemaan, muita
pakeni 17~>2 Venäjälle, missä hänet nimitettiin

kauppakollegin asessoriksi; peläten ettei hän
täälläkään olisi turvassa, S. pakeni Venäjältäkin
ja a-ettui lopulta Lontooseen.

Springfield f-filcl}. 1. Kaupunki Yhdysval-
loissa. Illinoisin valtion pääkaupunki, jokseenkin
keskellä valtiota Sangamon nimisen joen var-

rella, monen radan risteyksessä: 51,678 as. (1910;

1900: 34,159, joista 4,654 ulkomailla syntynyttä
ja 2.227 neekeriä). — Valtion kapitoli (rak.

1868-88, kustannukset n. 25 milj. mk.), pari
oikeuspalatsia, kaupungintalo, arsenaali, Lincol-

nin (jonka kotikaupunki S. oli) haudalle pysty-
tetty mahtava muistomerkki, Lincolnin kotitalo.

Goncordiaseminaari (evankelinen), Ursuline ja

Sacred Heart akatemiat .(roomal. -katolisia)

,

useita kirjastoja. Harjoitetaan melkoista tasku-
kello-, saha-, mylly-, automobiili-, kone- y. m. teol-

lisuutta (1905 valmistusarvoltaan n. 30 milj.

mk.). — Ensimäinen asutus S:n nyk. paikalle

syntyi 1818, kaupungiksi S. tuli 1832, pääkau-
pungiksi 1837. — 2. Kauntin pääkaupunki Yh-
dysvalloissa, .Massachusettsin valtiossa, lähellä

Connecticutin rajaa, Connecticut-joen vas. ran-

nalla, monen radan risteyksessä; 100.375 as.

(1914; 1900: 62,059, joista 14,381 ulkomailla

syntynyttä). - Monta huomattavaa rakennusta:
raatihuone, oikeuspalatsi, kaupunginkirjasto (liki

200,000 nid.), Church of the unity, Christ church,

Memorial church y. m. kirkkoja, asematalo,

kaksi sotilasmuistomerkkiä y. m. American in-

ternational college, French-american college,

useita kirjastoja, taide- ja luonnonhist. museo.
Komea hallituksen arsenaali, asetehdas. Harjoite-

taan monenlaista teollisuutta: teurastimoita, säi-

lyke-, paperi-, kone-, automobiili-, ase- (Smith-

Wessonin revolvereita) y. m. tehtaita, joiden val-

mistusarvo 1909 oli 165 milj. mk. — Per. 1636.

Intiaanit hävittivät sen melkein kokonaan 167").

Kukoistuskausi alkoi 1839 Bostonin-Albany n ra-

dan valmistuttua. — 3. Kauntin pääkaupunki
Yhdysvalloissa, Missouri'n valtion lounaisosassa,

Wilson's creekin varrella, ratojen risteyksessä:

38,685 as. (1914). — Liittohallinnon palatsi. Lo-

retto akatemia ja Drury college. Harjoitetaan
melkoista mylly- ja vaunuteollisuutta (koko teol-

lisuus 1909 valmistusarvoltaan 28 milj. mk.) sekä
vilkasta kauppaa rikkaan (vuorityön tuotteita,

viljaa, puutavaroita, karjaa) maaseudun kanssa.
— Ensimäinen asutus S:n paikalle syntyi 1833.

Orjasodan aikana S. oli strateegisesti tärkeimpiä
paikkoja Missouri'n länsipuolella. V. 1861 16

km. S:stä etelään Wilson's creekin varrella Ben-
jamin McCullochin ja Sterling Pricen johtamat
etelävaltioiden joukot (10,000 miestä) saivat ve-

risen voiton Nathaniel Lyonin johtamista unio-

nin joukoista (5,500 miestä). V. 1863 eteläval-

tioiden joukot turhaan koettivat saada S :iä hal-

tuunsa. — 4. Kauntin pääkaupunki Yhdysval-
loissa. Ohion valtiossa, Columbuksesta länteen

Mad riverin ja Lagonda creekin yhtymäkohdas>a.
usean radan risteyksessä; 50,058 as. (1914). —
Liittorakennus, oikeuspalatsi, kaupungintalo, kir-

jasto. Luterilainen Wittenberg college. Lagonda
creekin koskista saadaan käyttövoimaa teollisuiiN

laitoksiin (maatalouskone- y. m. konepajoja, vali-

molta, myllyjä), joiden valmistusarvo 1909 oli

100 milj. mk. Vilkasta kauppaa rikkaan maaseu-
dun kanssa. — Per. 1801. E. E. K.

Sprinkleri (engl. sprinkler = sirottaja, pirs-

koittaja), itsetoimiva palosammutuslaite, jota

käytetään varsinkin tulcnvaarallisissa tehtaissa

(ks. Palo varma), on nykyajan tehokkain
palosammutuslaite. Sitä varten voimassa olevat

erittäin yksityiskohtaiset määräykset ovat mel
kein kansainväliset. — Laitokseen kuuluu eri

tyisessä turvallisessa (kivisessä) tornissa oleva

suuri vesisäiliö, sammutuksen ensi tarvetta

varten, voimakas, suojellussa paikassa sijaitseva,

aina höyryn paineen alaisena oleva vesi-
pumppu ja suojattavien rakennuksenosien ka-

tossa oleva putki järjestelmä. Putket ovat

yhteydessä sekä säiliön että pumpun kanssa ja

asetetut kattoon n. 3 nam päähän toisistaan.
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(S. H.) Tehtaaseen asetettu sprinkleri-laito. Vasemmalla al-

haalla vesilähde, siitä ylempänä pumppuhuone, siitä oikealle

tehtaan holvattu kaksikerroksinen osa, vesisäiliön torni

(tav. samalla porrashuone) ja tehtaan puukattoinen osa,

jossa yksi s.-pää on kuvattu auenneeksi. Kuvattua ikku-
naa tornissa ei saifii olla sillä kohdalla; palo-ovet samassa

seinässä ovat itsestääu sulkeutuvia.

Niissä on sitten taas n. 3 m:n päässä reikiä,

joissa kussakin on n. s. s.-pää (pirskoittaja),

joka lämmön noustessa — tulipalon syttyessä —
itsestään avautuu ja suihkuttaa veden 7 1/2-9 m 2

suuruiselle lattia- ja kattopinnalle, jota se on
pantu suojelemaan. Tav. s. avautuu -j-72°C läm-

mössä, mutta kuivaushuoneissa y. m. käytetään
vielä kolmea lajia s:eitä suuremman lämmön va-

ralle. Juottoaineena jo main. lämpömäärää varten

käytetään metalliseosta, joka sisältää 12 % (pai-

nosta) tinaa, 25 % lyijyä, 50 % vismuttia ja 13 %
kadmiumia. — Jos tuli pääsee leviämään suurem-
malle alalle, aukeaa sitä mukaa useampia s:eitä.

— Niinpian kuin yksikin s. on avautunut, al-

kaa pumppu voimakkaasti ajaa vettä torviin; sa-

malla alkaa ulkoseinässä oleva hätäkello soida,

kutsuen apua sammutukseen ja keskeyttämään
veden ruiskuttamisen. — Kylmissä, huoneistoissa

ei vettä voi pitää putkissa, vaan niissä käytetään
puristettua ilmaa ja vesi- ja ilmaputkien välille

asetetaan sopiva venttiili. Kun s. aukeaa, virtaa

ilma ulos, venttiili aukeaa, ja vesi pääsee putkeen
ja syöksee palavalle kohdalle avonaisesta s:stä.

— llöyrypunipun asemasta kä}'tetään myös ve-

dellä tai sähköllä käypää pumppua ; vesisäiliön

asemesta voi käyttää sopivaa vesijohtoa (kaupun-
geissa). Jos tornin rakentaminen on liian vai-

kea, käytetään säiliön asemasta alempana olevaa
umpinaista ponninsäiliötä, joka on osaksi täy-

tetty puristetulla ilmalla ja painaa veden putkiin.

Vesisäiliön pohjan pitää olla vähintään 5-10 m
ylintä s:iä korkeammalla; pienin torvimitta on
22 mm. jollaiseen putkeen saa panna vain yhden
s:n; 50 mm :n putkeen saa panna 10 kpl., 150
mm:n putkeen 200 kpl. Yhden s:n ruiskuttama
vesimäärä on lähes 50 1 minuutissa. — S. -laite on

kotimaassaan Ameriikan Yh-
dysvalloissa kehittynyt revite-

tystä putkesta, ja saanut ny-

kyisen muotonsa pääasialli-

sesti F. Grinnellin toimesta jo

yli 30 v. sitten. Tämä jär-

jestelmä on käytännössä meil-

läkin. Ameriikan tilasto näyt-
Grinn

n"l
I

l,L
,Se

v
imiva

tää, että 13,500 tulipalosta
spnnkleripria. '

. }

(S. H.) s:llä varustetuissa tehtaissa

63 % tuli täysin sammutetuiksi, 32 c
/ :ssa palo

ei päässyt leviämään ja 5%:ssa s. ei autta-

nut. Näissä paloissa tuli n. 4,000 tapauksessa
vain yksi s. käytäntöön, yli 2.000 :ssa kaksi, lä-

hes 1,400 :ssa kolme j. n. e.; 384:ssä tapauksessa
oli yli 100 s:iä toimessa. — Suomessa on jo

(1916) toistakymmentä s. -laitetta ja monta on äs-

kettäin päätetty laittaa; ensimäinen asetettiin

1893. — Palovakuutuslaitokset myöntävät s:n
vuoksi suuren alennuksen palovakuutusmaksuissa
(40-70 %,), riippuen tehtaan laadusta, rakenteesta
ja muista varmuustoimenpiteistä. — A v o n a i-

s e ii s.-j ärj estelmän putkissa ei ole aina
vettä, vaan vesi lasketaan vaaran uhatessa. Niitä

käytetään suojelemaan ikkunoita (myös katolla

olevia ikkunoita), torneja y. m. sellaisia ulkoa-

päin uhkaavalta palovaaralta. Suomessa ei näitä

ole käytännössä. A. P-s.

Spruner [spränar], Karl von Merz (1803-

92), saks. historiantutkija, kartografi, runoilija.

S. kohosi Baierin armeiassa kenraaliksi ; tun-

nettu varsinkin historiallisista karttateoksistaan,

joista mainittakoon ,,Historisch-geographiseher

Handatlas" (pääteos, 1837-52), ,,Histor.-geograph.

Schulatlas" (1856) ;
julkaissut myöskin paavin-

vastaisia runoja ,,Jamben eines greisen Ghibelli-

nen" (1876) ja ,,Aus der Mappe des greisen Ghi-

bellinen" (1882). J. F.

Spurgeon [spödzan], Charles Haddon
(1834-92), engl. baptistisaarnaaja. Bunyanin
,,Kristityn vaelluksen" vaikutuksesta S. 1850 liit-

tyi Cambridgen baptistiseurakuntaan ja alkoi

sen jälkeen saarnata. Hänestä tuli pian

Lontoon kansanomaisin saarnamies, joka valta-

van suureen ,,Metropolitan tabernacleen" sun-

nuntaisin kokosi enemmän kuin 4.000 kuulijaa.

Jokapäiväisen elämän alalta otetut rohkeat ver-

taukset antoivat hänen puheilleen erikoisen lei-

man. S :n saarnoja on julkaistu useita kokoel-

mia. [G. Kaxverau, ,,S., ein Prediger von Gottes

Gnaden" (1892): Eav, „The life of Ch. H. S."

(1903); „Autobiographie" (1897-1900).] E. K-a.

Spurila, rälssitila Paimion pitäjässä, yhdys-

viljelyksessä Lopen kartanon (ks. t.) kanssa.

Eerik Puranpoika, joka eli 1300-luvun lopulla

ja 1400-luvun alussa, omisti S:n ja Lopen kar-

tanot, jotka kuuluivat sittemmin hänestä pol-

veutuvalle Spore- (Spära-) suvulle, kunnes 1500-

luvun alussa naimisen kautta siirtyivät Krister

Pietarinpojalle. Hänestä polveutui Ruotsin ritari-

huoneen jäseneksi 1625 otettu Jägerhorn af Spu-

rila-suku, jonka hallussa sekä S. että Lopen kar-

tano olivat 1700-luvulle saakka. Viime vuosi-

sadalla molemmat tilat olivat m. m. von Essen-

suvulla ja kauppaneuvos von Rettigillä. Nyk.
omistaja (1916) maanviljelijä K. O. Knuutila.

A. Es.

Spurtti (engl. spurt = voimanponnistus), ur-

heiluterminä = „p i n n i s t y s", s. o. vauhdin pa-

rantaminen; loppu-S., nopeuden lisäys juoksu-

t. ajokilpailun lopussa. Kl. U. S.

Spy-ihminen ks. I h m i n e n, palsta 830.

Spyri [spy-J. Johanna (1827-1901). sveits.

nnorisonkir jailijatar, omaa sukua lleusser.
Kirjoitti harrasmielisiä iiuorisonkirjoja, joita on

käännetty monille eri kielille. Tunnetuimmat
ovat ,.lleiniatlos", ,,Aus Nah und Fern", „Heidis

Lehr- und Wanderjahre" (suom. ..Pikku Heidi"

1905; ..Heidi osaa käyttää oppiansa". 1907). ,,lm
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Rhonetal", „Aus unserem Lande". „Aus den

Schweizer Bergen" y. m. E. Kr-n.

Späre [spö-], suom. aatelissuku, jonka eri haa-

rojen sukulaisuus keskenään ja yhteys kuitenkin

on epäselvä. Seu vanhin jäsen Eric Puran-
poica mainitaan jo 1381 Paimiossa ja hänen
kilvessään nähdään kaksi kannusta (,,sporre").

Hänen pojanpoikansa oli ,.vanha" Jöns Spora,

1470- ja 1480-luvuilla Turun maaoikeuden jäsen,

ja tämän tyttärenpoika Erik Späre (ks.

alempana). Mutta millä tavalla ritarihuoneeseen

kirjoitetut suvut Späre ja Silfverspäre,
jotka myöskin tahtoivat johtaa sukuperänsä siitä,

ovat keskiaikaisen suvun kanssa yhteydessä, on
epäselvää; korkeintaan ne naiskannalta polveutu-

vat siitä.

1. Erik S. (k. 1565), käskynhaltia, tuli 1514
ylioppilaaksi Rostockissa, on 1534-37 linnanisän-

tänä Savonlinnassa, 1542 Tukholman linnueessa.

1550 Porvoon läänin käskynhaltiana, ja saa sem-
moisena toimekseen pitää huolen uuden perustet-

tavan Helsingin kaupungin rakennuttamisesta.

Hän pitikin sitten asuntoa Helsingin kuninkaan-
kartanossa. Venäjän sotaan 1555 hän otti osaa
suomalaisen ratsuväen ratsumestarina. Oli sit-

temmin uudestaan käskynhaltiana Savonlinnassa
ja viimeksi Hämeenlinnassa, jossa kuoli. S. oli

siten aikanaan hallituksen monessa toimessa käyt-

tämä luottamusmies Suomessa.
2. Henrik S. (1664-1747), soturi, rupesi 1683

sotapalvelukseen ja oli suuren Pohjan sodan syt-

tyessä vääpelinä Porin rykmentissä, otti kunniak-
kaasti osaa Väinäjoen. Ljesnan ja Pultavan y. m.
taisteluihin, kohoten kapteeniksi. Pultavan tais-

telun jälkeen vangiksi joutuneena hänet vietiin

Siperiaan, Toboljskiin ja Tjumenjiin, josta vasta

rauhanteon jälkeen palasi, saaden everstiluutnan-

tin eläkkeen. Hän eli sitten Kouvossa Vesilah-

della ja on jättänyt jälkeensä arvokkaita muis-
tiinpanoja sotavaiheistansa.

3. Gustaf Adolf S. (1816-78), kirjailija,

tuli senaatissa palveltuansa 1860 Pirkkalan kihla-

kunnan kruununvoudiksi. Otettuansa eron viras-

taan hän harjoitti genealogisia ja biografisia tut-

kimuksia, joiden tuloksena julkaisi huolellisesti

suoritetun teoksen ..Biografiska anteckningar om
Senatens för Finland ledamöter oeh tjenstemän"
lensimäinen laitos 1863, toinen 1878). A'. G.

Spöring [-o-], Herman Diedrik (1701-

47). lääkäri, syntyisin Tukholmasta, saavutti

Ruotsissa liiäket. tohtorin arvon (1726) väitös-

kirjalla ,,Theses medica; inaugurales". V. 1728
S. nimitettiin lääket. professoriksi Turkuun,
jossa hän sitten toimi opettajana ja lääkärinä.

Hän oli jonkin aikaa lääket. tiedekunnan ai-

noana opettajana ja aikanansa myöskin ainoana
lääkärinä Suomessa. S. vaikutti suuresti liiiiket.

opintojen kehittymiseen meillä, m. m. kiinnittäen
paljon huomiota anatomian oppimiseen, jota koe-

teltiin tukea myöskin ruumiinleikkauksilla. vaikka
se vielä kohtasi suurta vastarintaa yleisen mieli-

piteen puolelta. Hänen julkaisuistaan mainitta-
koon lisäksi ,.Medioina Salernitana in usuni prse-

lectionum" (1733). S. kirjoitti myöskin lyhyen
esityksen panentarokon istuttamisesta ihmiseen,
siten ensimäisenä edistäen rokotuksen käytäntöön
ottamista Suomessa. M. 0-B.

Squalidae, haikalat (ks. t. ja Rusto-
kalat).

Squamipinnes (myös Bquamipennes) , suomu-
eväiset (ks. t.i.

Squarcione [skvartsö'nc], Francesco (n.

1394-1474). it. taidemaalari, synt. Padovassa,
jonne perusti maalarikoulun, missä annettiin ope-

tusta antiikkisten esikuvien (etenkin veistoksien)

mukaan ja missä padovalaisen maalaussuunnan
varsinainen luoja Mantegna (ks. t.) oli hänen
oppilaanansa. S:n omista vähäpätöisistä maalauk-
sista on vain jokunen säilynyt (esim. Donatellon
vaikutuksen alainen Madonnan kuva Berliinin

Kaiser-Friedrich-museossa). E. R-r.

Square [skuä'9] (engl.), sk v ääri. neliö,

avoin paikka, puistikko kaupungissa.
Squatter [skuo'ta] (< engl. to squat - kumar-

tua), sellainen uutisasukas Pohjois-Ameriikan
Yhdysvalloissa, joka hankkimatta asianomaista
oikeutta asettui jotakin maapalasta viljelemään,

etupäässä kaukaisessa lännessä. Tällaisten etu-

jen turvaamiseksi säädettiin 1841 laki, joka kui-

tenkin kävi tarpeettomaksi 1862 v:n homeslead-
lain astuttua voimaan. — Austraaliassa s. on
suurkarjanhoitaja, vastakohtana maanviljelijälle.

Squaw [skuiY] (mon. squairs), engl. muoto
Massachusettsin intiaanien sanasta skua 1. iskua,

Narragansettin intiaanien sanasta skuaau o y. m.
= vaimo, nainen ;

sitten erikoisesti intiaanivaimo.

Squire [skua'ire] (engl.), tilanhaltia, lyhennys
sanasta esquire (ks. t.).

Sr, strontiumin (ks. t.) kem. merkki.

Sraosa, 7:s ylienkeleistä, jotka Persian mui-

naisen uskonnon mukaan täyttävät Ahura Mazdan
tahtoa; kuuliaisuuden enkeli. A. J. P-ti.

Srapnelli (engl. slirapnel). alkuaan granaatti-

kartessi, jota ruvettiin keksijänsä (engl. eversti

Shrapnelin) mu-
kaan nimittämään
s:ksi. g. keksittiin

jo 1803, mutta ei

saavuttanut alussa

käytäntöä. Niinpä
saksalaiset vv:n
1870-71 sodassa ei-

vät vielä käyttäneet
s:eja. S. on ulko-

muodoltaan granaa-
tin kaltainen, ontto

ja täytetty räjäh-

dyspanoksella ja

lyijykuulilla. Rä-
jähdyspanoksen sy-

tyttää itsetoimiva

sytyttäjä, joka as-

televyn avulla voi-

daan asettaa niin,

että se sytyttää a kenttäsrapnelli, H Bveitsiläänen

määrätyn ajan ku- 8,4 cra:n kenttäsrapnelli.

luttua. Tav. räjäh- (S.H.)

dys asetetaan tapahtuvaksi ilmassa vähän ennen
maaliin sattumista, jolloin kuulat sinkoilevat

keilanmuotoisena lyhteenä. S:eja käytetään 5,000-

10.000 m:u matkalla.
' M. v. H.

Srinagar [sri-J (sanskr., = onnenkaupunki) , In-

tian keisarikunnan luoteiskolkassa olevan Kash-
mirin suojelusvaltion pääkaupunki, Jelilani-joen

molemmin puolin; 126.344 as. (1911). - Asema
sangen viehättävä. Useita moskeioja. palatseja,

arsenaali y. m. Ulkopuolella linnoitus. Ennen
saali-teollisuudestaan mainiot asukkaat harjoitta-
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vat nykyään huomattavaa matto-, paperi-,

nahka-, hopea-, vaski-, puuleikkaus- y. m. teolli-

suutta.

St. ja St (< Saint, Sankt ja Sant
< lat. sanctus) = pyhä.
Staabi (saks. 8tab), esikunta (ks. t.).

Staaff [stäv], Karl Albert (1860-1915),

ruots. politikko. S. tuli jo ylioppilasaikoinaan

tunnetuksi vapaamielisistä harrastuksistaan ollen

m. m. Verdandi-yhdistyksen perustajia ja sen
ensimäiuen puheenjohtaja; toimi v :sta 1893 asian-

ajajana Tukholmassa; oli v:sta 1896 jäsenenä toi-

sessa kamarissa, missä liittyi kansanpuolueeseen
ja sen hajottua vapaamieliseen kokoomuspuoluee-
seen ; otti huomattavaa osaa unionin purkamista
koskeviin neuvotteluihin, oli elok.-lokak. 1905
neuvottelevana jäsenenä sekaministeristössä ja

mukana Karlstadin kokouksessa; marrask. 1905-

toukok. 1906 pääministerinä puhtaassa vasem-
mistoministeristössä; valittiin 1910 toisen kama-
rin varapuheenjohtajaksi; lokak. 1911-helmik.

1914 uudelleen pääministerinä. S:n toinen minis-

teristö ajoi perille koko kansaa koskevan van-
huus- ja työttömyysvakuutuksen ja sai peruste-

tuksi työväenasioiden käsittelyä varten erityisen

sosiaalihallituksen. S:n luopumisen 1914 aiheutti

se seikka, että kuningas helmikuussa main. v:na
toimeenpantujen suurten puolustusystävällisten

mielenosoitusten, n. s. talonpoikaiskulkueen, joh-

dosta esitti puolustuslaitoksen järjestämiseen
nähden pitemmälle meneviä uudistuksia suosivaa
kantaa kuin S. J. F.

Staapi ks. Staabi.
Staarosta (ven. starosia), vanhin. Puolassa

ennen vanhaan aatelismies, jolla oli läänityksenä
kuninkaan maatila ja usein myöskin tuomiovalta
määrätyllä alueella. — Venäjällä kylän esimies

y. m. — Böömissä = pormestari y. m. J. F.

Staaten-saari, Etelä-Ameriikassa, Tulimaan
kaakkoiskärjen edustalla, 70 km pitkä, 10 km
leveä, korkein kohta Mount Hope 900 m yi.

mereup., melkein aina lumen peitossa. Tulimaasta
sen erottaa 25-30 km leveä Le Mairen-salmi. —
Kuuluu Argentiinaan.
Staattinen (kreik. statiko's = pysähdystilaan

saattava), tasapainollinen.

Staattinen momentti (ks. Staattinen ja

Momentti) ks. Momentti, Statiikka
ja Lujuus.

Staattinen sähkö ks. S ä h k ö.

Stab [stäpj, saks. pituusmitta, merkitsi 1868
annetun mitta- ja painoasetuksen mukaan samaa
kuin metri (v:een 1884 saakka). Frankfurt
a. M:ssa ransk. kangastavaran mittaamiseen käy-
tetty s. = 1.182 m. Saksissa s. oli=l,ia« m, Sveit-

sissä (1835-76) = kaksi kyynärää =1,2 m; vas-

taava ransk. mitta aune \aune usuelle 1812-39)
oli myös 1,2 m. V. 8.-n.
Stabat mater, mus. (lat., = ,, Seisoi äiti" [mur-

heissansa juurella ristin - -]), katol. pitkäper-
jantaisekvenssi, Jacopone di Todin runoilema
(noin 1300). Alkup. 1-äänisen sävelmän tekijää
ei tunneta. Sittemmin ovat useat tunnetut sävel-

täjät sepittäneet laajoja kuoroteoksia tämän
runon sanoihin (Josquin de Pres, Palestrina.
Astorga, Pergolesi, Rossini, Suomessa Kuula).

/. A".

Stabiae, vanha oskilainen kaupunki Kampa-
niassa Pompeji'n eteläpuolella Mons Laetarius-

(nyk. Monte di Lettere-) vuoren juurella, tunnettu
terveyslähteistään, hävitetty liittolaissodan aikana
89 e. Kr., täydellisesti tuhoutunut 79 j. Kr. yhdessä
Pompeji'n ja Herculaneumin kanssa. Sen lähis-

töllä (lounaassa S:sta) on nyk. Castellammare
di Stabia. [Cosenza, „Stabia" (1908).] A'. J. H.

Stabiili (lat. stubilis < stäre - seista), vankka,
pysyvä. — Stabiliteetti, vankkuus, pysy-
väisyys.

Staccato [stakkä'-] (it.), mus., työnnähtäen.
S. -esityksessä sävelten aika-arvo lyhennetään mah-
dollisimman lyhyeksi; jäljellä oleva nuottiarvon
osa jää sävelten väliseksi tauoksi. Nuotteihin s.

merkitään pisteillä tahi pilkuilla nuottien ylä-

tahi alapuolella (esim.
J J = hitn

I. K.
Stachiewicz [stafttfvits], Peter (s. 1858),

puolalais-galitsialainen taidemaalari, opiskellut
Krakovassa ja Miinchenissä. Työskennellen Kra-
kovassa S. on saavuttanut suosiota maalauksil-
laan sekä etenkin piirustuksillaan ja kuvitus-
töillään. Mielikuvitusrikkaalla ja vilkkaalla esi-

tystaidolla S. on pääasiallisesti käsitellyt legen-

doja ja satuja sekä myöskin hist. ja nykyaikai-
sia aiheita.

Stachys, p ä h k ä m ö, huulikukkaisiin kuu-
luva suku, jonka edustajista useimmat ovat ruo-

hoja, joilla on vastakkai-

set lehdet ja punaiset, val-

keat t. keltaiset kukat
valekiehkuroissa. Meillä on
4 lajia, joista 2 punakuk-
kaista on alkuperäistä:

herttalehtinen metsä-
pä h k ä m ö (8. silvati-

cus), joka kasvaa verra-

ten yleisenä lehtokasvina
Etelä- ja Keski-Suomessa,
ja kapealehtinen s u o-

p ä h k ä m ö (S. palustris),

joka kasvaa yleisenä Etelä-

ja Keski-Suomen pelloilla,

paikoittain myös ran-

noilla. Hopeanvalkeaa, kar-
vaista 8. lanataa. viljel-

lään puutarhoissa koriste-

kasvina. Eräistä S. -lajeista käytetään juuria tai

paksunneita juurakoita vihanneksina. K. L.

Stackelberg [stakDlberhj]', vanha aatelinen

suku, kotoisin Reinin seuduilta, josta tuli Itä-

nieren-maakuntiin; 1626 Sisäänkirjoitettu Ruotsin
ritarihuoneeseen. Eri haaroja on korotettu vapaa-
herran ja kreivin arvoon. Berndt Otto S.

(1662-1734) otti Porin rykmentin everstinä kun-
niakkaasti osaa suureen Pohjan sotaan, joutui

Pultavassa vangiksi ja tuli rauhan jälkeen sota-

marsalkaksi ja Suomen armeian Ylipäälliköksi.

A. G.

Stackelberg [stakalberhj], Otto Magnus
(1787-1837), itämeren-maakuntalainen mui nais-

tutkija ja taiteilija, otti 1810-14 osaa siihen

Kreikkaan ja Vähään-Aasiaan tehtyyn tutkimus-
retkeen, jolla m. m. löydettiin n. s. Aiginan kuva-
ryhmät (ks. A i g i n a) (1811) sekä Phigaleian
läheisyydessä olevan Bassain Apollonin-temppelin
korkokuvat (ks. P hi gal e ia). Roomasta käsin
S. myöhemmin teki matkoja Etelä-Italiaan, Sisi-

(S.H.) Metsäpähkämö.
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Haan ja Etruriaan. missä 1827 löysi Corneton
maanalaiset hautakammiot. S:n julkaisuista mai-
uittakoon ,,Der Apollotempel zu Bassä" (1826),

jonka hän itse kuvitti, ja ..Die Gräber der
Hellenen in Bildwerken und Vasengemälden"
(1836-37: 80 taulua). S:n elämäkerta ilmestyi

1882. E. En.
Stade [städaj, samannimisen hallitusalueen

pääkaupunki Preussissa, Hannoverissa, Elbeen
Hampurin alapuolella vas. laskevan pienen, laiva-

kulkuisen Sclnvingen varrella, n. l
js penink.

Elbestä. ratojen risteyksessä; 11.078 as. (1910).

Muutamia kiikkuja, lukio, seminaari. Rauta-
valimoita, konepajoja, laivaveistämöitä. nahka-,
tupakka- ja tiilitehtaita, sahoja, olutpanimolta;
vilkasta kauppaa. — S. oli jo varhain huomat-
tava kaupunki, sai 1200-luvun alussa haltuunsa
Ellien tullin, esiintyi 1500-luvulta alkaen Ham-
purin kilpailijana, joutui 1648 Ruotsille tullen

Bremenin ruhtinaskunnan pääkaupungiksi. V. 167(5

sen valloittivat hannoverilaiset. 1712 tanskalai-

set, 1719 se joutui Hannoverille. V. 1861 Hanno-
verin oli koivuista vastaan luovuttava S:n oikeu-

desta kantaa Elben tullia. V. 1866 preussilaiset

taistelutta miehittivät S:n. jonka linnoitukset

senjälkeen hävitettiin.

Stade [stä-J, Bernhard (1848-1906), saks.

protestanttinen teologi, v:sta 1878 prof. Giesse-

nissä, perusti 1881 aikakauskirjan ..Zeitsehrift

fiir alttestamentliche "VVissenschaft". Teoksia:
..Gesehichte des Volkes Israel" (l:nen nide 1887:
2:nen nide O. Holtzmannin kera 1888), ,,Biblische

Theologie des Alten Testaments" (1905).

Stadion, kreik. pituusmitta = 600 kreik. jalkaa.

Koska jalka pituusmittana vaihteli, oli s:nkin
pituus vaihteleva; niinpä teki olympialainen s.

192.2- m, pytholainen s. 165 m, ptolemaiolainen s.

185 m ja ioonialainen s. 210 m. S. merkitsee
myös kilpajuoksurataa, jonka pituus alkuaan oli

600 kreik. jalkaa, mutta myöhemmin saattoi olla

esim. 1.000 kreik. jalkaa. Kreikan vanhin s. oli

Olympiassa (pituus 11)2.27 m), muita olivat esim.

Ateenan (pituus 178 m). Delphoin (pituus 178 m),
Epidauroksen (pituus 181, 08 m), Ephesoksen y. m.
s:t. Katsojien varalta sijoitettiin s. mieluimmin
kahden yhdensuuntaisen harjun väliin tai paik-

kaan, jota ainakin yhdeltä puolen rajoitti kumpu
;

radan luontaista ylennystä vailla oleviin vieriin

luotiin maavalli. Olympian s:ssa ei ollut kivisiä

istumapaikkoja; myöhemmin tehtiin katsomoon
amfiteatterin tapaan kohoavat marmori-istuin-
sijat. Niin oli laita esim. Herodes Attikoksen
koristamassa Ateenan s:ssa, jonka uudestaraken-
tamisen on tehnyt mahdolliseksi Aleksandriassa
asuvan kreik. kauppiaan Axverofin (k. 1899) suu-

renmoinen lahjoitus (vv. 1896-1906). Vanhem-
mat -:t olivat suorakaiteenmuotoiset; vasta myö-
hemmin, varsinkin roomalaisajalla, oli tapana
tehdä radan pää puoliympyrän muotoiseksi
(„sphendone"). Se kohta, mistä juoksijat alkoi-

\.it juosta, merkittiin kiviliuskoilla ; kukin juok-
sija oli erityisillä laitteilla erotettu muista. Olym-
pian >:ssa saattoi yhtaikaa 20 juoksijaa lähteä
liikkeelle, muissa tunnetuissa s:eissa oli niiden
luku pienempi. S:ia käytettiin, paitsi kilpajuok-
suun, jota varten se alkuaan oli aiottu. myÖB mui-
hin urheilulajeihin, lukuunottamatta kilpa-ajoa
ja --ratsastusta, vrt. Olympia. E. R-n.
Stadion. J ohann Philipp Karl Joseph

1 1763-1824i. kreivi, itäv. valtiomies: toimi lähet-

tiläänä Tukholmassa 1787-90. Lontoossa 1790-93,
Berliinissä 1800 (jolloin turhaan koetti saada
Preussia yhtymään Itävallan liittoon). Pietarissa,
niissä otti tehokasta osaa kolmannen liittokunnan
aikaansaamiseen 1805. Austerlitzin taistelun jäl-

keen ISO") S. tuli Itävallan ulkoasiainministe-
riksi ja koetti sisällisillä uudistuksilla valmistaa
Itävaltaa uuteen sotaan Napoleonia vastaan.
mutta kun hänen kehotuksestaan aloitettu v:n 1809
sota oli päättynyt onnettomasti, luopui hän ase-

maataan. V. 1813 S. hankki liittoa Venäjän ja
Preussin kanssa ja sai 1814 toimekseen järjestää
Itävallan rappiolle joutuneet raha-asiat. J. F.

Stadiumi (lat, stadium-, ks. Stadion),
vaihe, kehitysaste.

Stael von Holstein [stäl fovj. A n n e L o u i s e

Ger maine (1766-1817), ransk. kirjailijatar,

omaa sukua Necker.
Ludvik XI

V

: n finanssimi-

nisterin Neekerin (ks. t.l

tytär. Jo lapsena hän he-

rätti huomiota lahjakkai-

suudellaan. Tuskin 20-vuo-

tiaana hänet naitettiin Pa-
riisin ruots. lähettilään,

parooni S t a e 1-H o 1 s t e i-

n i n kanssa, mutta avio-

liitto rikkoutui. Ensimäi-
sessä teoksessaan ..Lettres

sur le caractere et les ou-

vrages de J. J. Rousseau"
(1788) S. ylistävin sanoin
käsittelee lempikirjaili-

jaansa Rousseau'ta. Vai- (S .H .) Madame de Stael.

lankumous, jota hän aluksi

oli tervehtinyt innostunein mielin, herätti väki-

valtaisuudellaan piankin hänen kauhuaan, ja voi-

mainsa mukaan hän yritti auttaa sen uhreja,
kunnes hän hädin tuskin itse pelastui raivoavan
kansan käsistä ja pakeni isänsä luo Sveitsiin,

jcsta tämän oli jo aikaisemmin ollut pakko etsiä

tuivaa. Coppefn herraskartanossa Geneve- järven

rannalla S. sepitti lentokirjasia, koettaen vaikut-
taa niillä maansa kohtaloihin. Täällä sai alkunsa
hänen suhteensa Benjamin Constanfiin ja antoi
hänelle aiheen teokseen ..De 1'influenee des pas-

sions sur le bonheur des individes et des nations"
(1797). jossa hän käsittelee intohimojen vaiku-
tusta ihmisen onneen. Jo edellisenä v:na S. oli

palannut Pariisiin, ja hänen salonkinsa tuli siksi

keskipisteeksi, jossa sen ajan etevimmät valtio-

miehet, kirjailijat ja taiteilijat tapasivat toi-

sensa. Hänen vaikutusvaltansa oli niin suuri,

että itse Napoleon alkoi pelätii häntä, ja huoma-
tessaan hänen yrittävän heikontaa hänen val-

taansa, hiin kiiski 1803 karkoittaa S:n Pa-
riisista. Napoleonin suuttumusta S. oli lisäksi

herättänyt teoksellaan ..De la litt^rature eonsi-

deree dans ses rapports avee les institutions

soeiales" (1800). jossa hän ylistää tasavaltaa ja

edistysaatteita. S. matkusti nyt Saksaan, jossa

hän tutustui sen ajan suurimpiin miehiin.

Goetheen. Schilleriin y. m., sekä sen jälkeen Ita-

liaan. Matkansa kokemuksia ja vaikutelmia lian

käytti hyväkseen laajassa teoksessaan ..De 1'Alle-

magne" (1810), joka on kypsin ja arvokkain
hänen tuotteistansa ja jossa hän tutustuttaa
maalaisensa Saksan kulttuuriin, runouteen ja
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ajatusmaailmaan. Tiiman teoksen johdosta Napo-
leon ajoi hänet maanpakolaisuuteen. Jo aikai-

semmin S. oli julkaissut kaksi romaania, ,,Del-

phine" (1802) ja „Corinne" (1807), joista edel-

linen perustuu hänen omiin elämänkokemuksiinsa
ja puolustaa tunteen vapautta, jälkimäinen taas

kuvaa hänen Italian-matkansa vaikutelmia. -

—

Ranskasta karkoitettuna S. oleskeli jonkun aikaa

Coppefssa, mutta kun häntä sielläkin pidettiin

valvonnan alaisena, matkusti hän Pietariin ja

sieltä Ruotsiin ja Englantiin. Vasta Napoleonin

kukistumisen jälkeen S. palasi kotimaahansa.

Kokemuksiaan maanpakolaisuutensa ajalta hän on

kuvannut teoksessaan ,,Dix annees d'exil", joka

samoinkuin teos ,,Considerations sur les princi-

paux evenements de la revolution franoaise"

ilmestyi painosta vasta hänen kuolemansa jäl-

keen. Hänen kootut teoksensa ,,(Euvres comple-

tes" ilmestyivät 1820-21 (17 nid.). S. oli aikansa

merkillisimpiä naisia ja hänen teoksillaan on
ollut suuri merkitys Ranskan valtiollisessa ja kir-

jallisessa elämässä. Chateaubriandin rinnalla hän
oli huomattavin ranskalaisen romantiikan edel-

täjä. [Georg Brandes, ,,Emigrantlitteraturen"

;

Maria Norris, ,,Life of Mme de Stael" (1853) ;

Albert Sorel, „Mme de Stael" (1893) ; H. Schiiek,

..M. och M:e de S." (1905).] H. Kr-n.

Stafetti (ransk. estafette, < it. staffctta), pika-

viesti. — S.-j u o k s u, viestijuoksu, kilpajuoksu,

jossa juoksija vie viestimerkin toiselle, joka sit-

ten vuorostaan kuljettaa sen seuraavalle.

Staffa [stäfa], saari Skotlannin länsiranni-

kolla, sisempiä Hebridejä, 13 km Mull-saaresta

länteen. 3,6 km 2
, kuuluisa basalttipylväiköistään

ja -luolistaan, joista mainioin F i n g a 1 i n-

luola (ks. t.).

Staffaasi (ransk. slaffage < estoffer, etoffer -

käyttää runsaasti tarveainetta, hyvin varustaa)

tarkoittaa kuvaamataiteessa maisemien tai raken-

nustaiteellisten kuvien yhteyteen liitettyjä ihmis-

tai eläinesityksiä, jotka oyat käsitettävät vain
täytekuviksi eikä pääasiaksi ja joiden tekijä

saattaa olla toinen taiteilija kuin itse varsinai-

sen kuvan maalaaja. — Kaup. Arkku, tynnyri,

kuivien aineiden säilytysastia.

Staffage ks. Staffaasi.
Staffeliitti, rypälemäisinä ja munuaismaisina

massoina esiintyvä fosfori ittimuunnos.

Stafford [stäfäd], samannimisen kreivikunnan
pääkaupunki Keski-Englannissa, Penninien etelä-

juurella, Trentiin laskevan Sow-joen varrella,

ratojen risteyksessä, Birminghamista luoteiseen;

20.895 as. (1901). — Vanhoja kirkkoja St Mary
ja St Chad; kreivikunnantalo, kaupungintalo. Jo
Edvard VI :n aikana 1550 laajennettu Grammar
school-koulu ; Wraggen museo (kivettymiä), Saltin

kirjasto. Harjoitetaan huomattavaa jalkineteolli-

suutta. Lisäksi rautatehtaita, suolakeittämöitä.
— S :n kreivikunta (3,033 km2

, 1,234,506 as.

1901), Penninien eteläpään ympärillä, on Englan-
nin kivihiilirikkaimpia (1913 sieltä louhittiin

14,4 milj. ton. kivihiiltä). Kreivikunnan etelä-

osa, tienoo Birminghamin ja VVolverhamptonin
vaiheilla, on rautateollisuudestaan kuuluisa Black
country (= „musta maa"), pohjoisosa taas Stoke-
on-Trentin ympärillä mainio saviteollisuusalue,

Potleries (ks. t. ja S t o k e-o n-T r e n t).

E. E. K.
Staflia (ruots. staffli, saks. Staffelei), maa-

lausteline, tav. puusta tehty jalusta, jolla maa-
lari työskennellessään pitää tauluansa. Ylös ja

alas liikkuvan poikkipuun avulla voidaan s:ssa
taulua nostaa tai laskea sekä sen selkäpuolella

olevan siirrettävän tuen avulla asettaa pystym-
pään t. vinompaan asentoon.

Stafylokokki, rypälekokki (Ulaphylococcus pyo-
gencs aureus ja albus), tavallisin märkääsynnyt-
tävä bakteeri, vrt. Bakteerit.
Stafylomi (kreik. sta phyl(7 = rypäle), lääke t.,

eräs taudillinen ilmiö silmän seinämässä.

Stafyloma corncce on pullistuma sarveiskalvossa,
useimmiten arpikudosta, johon silmäterän kehä
on kiinnikasvettunut. Stafyloma sclerce- syntyy
kovankalvon taipuessa ja ohetessa, jolloin, jos

tämä tapahtuu silmän etuosassa, muodostuu n. s.

bnphtlialmus; jos taas etupäässä silmän takaosa
pullistuu, kuten hyvin likinäköisissä silmissä

usein käy, sanotaan tätä stafyloma posticumiksi.
Jos s. on seurauksena iriksen t. chorioidean
tulehduksesta, syntyy säännöttömiä pullistumia
kovaankalvoon milloin mihinkin. Pienemmät s:t

voi joskus poistaa leikkaamalla tahi polttamalla.

A. W :ra.

Stageiros, S t a g e i r a, muinaiskreik. kau-
punki Khalkidiken niemimaan koillisrannalla

Strymonin (Orfanin) lahdelmassa, Andros-saarelta
lähteneitten siirtolaisten perustama (luultavasti

7:nnen vuosis. alussa) ; tunnettu etupäässä Aristo-

teleen syntymäkaupunkina. O. E. T.

Stagnatsioni (lat. stagnä'rc - patoutua, paisua
yli äyräiden), seisahdus, pysähdystila, keskeytys.
— Stagneerata, joutua pysähdystilaan, kes-

keytyä.

Stagnelius [starfne'-], Erik Johan (1793-

1S23), ruots. runoilija. S., joka oli lapsuudes-

taan saakka ruumiillisesti kivulloinen, mutta hen-

kisesti varhain kehittynyt, eli melkein täydelli-

sesti erakkona opiskellessaan pari vuotta Lundin
ja Upsalan yliopistoissa ja jouduttuaan sitten

Tukholmaan pieneen kanslistin virkaan. Hän
kuoli nuorena, hivuttavan taudin ja elämän risti-

riitojen murtamana. Loppuvuosina hänen luon-

tainen synkkämielisyytensä kehittyi sairaloisiksi

puuskapäiksi, ja hän turvautui välistä huumaa-
viin nautintoaineisiin tuskiensa lievittämi-

seksi. Laulu oli kuitenkin hänen paras loh-

tunsa. S:n monipuolinen tuotanto kuvastaa hä-

nen runoilijalaatunsa erikoisuutta ja hänen hen-

kensä levotonta etsintää. Siinä ilmenee toiselta

puolen kiihkeätä elämänjanoa ja väkevää aistil-

lisuutta, toiselta taas synnintuntoa, kaiken maal-
lisen halveksimista ja mitä haaveellisinta ikävöi-

mistä ylimaallista ihannetta kohti. S. on pukenut
nämä tuntonsa kuva rikkaiksi runonäyiksi, joiden

lauseparsissa tuntuu usein vaikutusta itämaiden
mystillisestä filosofiasta (gnostilaisuudesta), mutia
joiden yli muuten kaareutuu puolittain antiik-

kinen rauha. S. on antiikin koulussa käynyt
uusromantikko. Hän herätti ensin huomiota
eepillisellä runoelmallaan ..Vladimir den Store"

(1817; suom.), jossa hän ylistää kristinuskon voi-

maa, ja sai Ruotsin akatemian palkinnon opetus-

runollaan „Qvinnan i Norden" (1818). mutta sel-

vimmin ilmenee hänen elämänkäsityksensä runo-

kokoelmassa ,,LiIjor i Saron" (1821-22). S:n runo-

tuotteet, hänen hehkuvat .rakkauslaulunsa, hänen
virtensä, romanssinsa, elegiansa, idyllinsH y. m.,

ovat ehyen rakenteensa, sanonnan täyteläisyyden
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M'k;L poljennollisen rikkautensa ja soinnullisuu-

tensa puole-ta asetettavat Ruotsin runouden par-

haimpien joukkoon. Hänen muista teoksistaan

mainittakoon antiikkisaiheinen murhenäytelmä
..Bacchanterna eller fanatismen" (1822). pohjois-

maiset näytelmät „Visbur" ja „Sigurd Ring",
ylen romanttinen ,,Riddartornet" sekä kristitty-

jen vainoa kuvaava draama ,,Martyrerna" (suom.

1848). joista viimemainitut hänen lyyrillisten

runojensa kera julkaistiin vasta hänen kuolemansa
jälkeen (1824-26).

Stahl /.s/r///, Friedrich Julius (1802-61),

saks. oikeusfilosofi ja politikko, kristinuskoon

kääntynyt juutalainen; v:sta 1840 professorina

Berliinissä. S:n pääteos on ,,Die Philosophie

des Rechts" (1830, 1837), joka on rakennettu
kristilliselle pohjalle. Hän johtaa valtion vallan

Jumalan antamasta valtuutuksesta, minkä vuoksi

esivallan käskyjä on ehdottomasti toteltava.

S:sta, joka toimi tarmokkaasti teoriojensa toteut-

tamiseksi ja joka saavutti suuren vaikutusvallan

Fredrik Vilhelm IV:een, tuli aikansa valtiolli-

sen taantumuksen päiiapostoli. Taitavana puhu-
jana ja väittelijänä hän näytteli tärkeätä osaa
Preussin ensimäisessä kamarissa. Erfurtin parla-

mentissa 1850 ja evankeelisen ylikirkkoneuvoston
jäsenenä vastustaen uudenaikaisia reformeja,

m. m. siviiliavioliiton voimaansaattamista. S:n
kirkkopoliittisista kirjoituksista mainittakoon

:

,,Der christliche Staat und sein Yerhältniss zum
Deismus und Judentum" Il 847). .,Der Protestan-

tisinus als politisches Princip" (1853), ,,Die

Kirehenverfassung nach Lehre und Recht der

Protestanten" (1840). J. F.

Stahl [stälj, Georg Ernst (1660-1734),

saks. kemisti, professori Haliessa, oli flogistoni-

teorian (ks. F 1 o g i s t o n) perustaja ja aikoi-

naan suuri auktoriteetti kemian alalla. Hänen
tärkein teoksensa on ..Experimenta et observatio-

nes cheniiose" (1731). Edv. II j.

Stahl [stälj, Henrik (II e n r i c u s) (k.

1657), pappi ja kirjailija, synt. luultavasti 1500-

luvun lopulla Tallinnassa. Opiskeli ensin kotikau-
pungissaan, sitten useissa Saksan yliopistoissa,

saavuttaen maisterin arvon. V:sta 1623 hän toimi

pappina eräissä Vironmaan seurakunnissa; tuli

1641 Inkerinmaan superintendentiksi. — S. on
toimittanut teokset: ..Hand- und Haussbuch fiir

das Fiirstenthumb Ehsten in Liffland". jonka ensi-

mäinen osa (1632) sisältää Lutherin pikku kate-

kismuksen, toinen (1637) virsikirjan, kolmas
(1638i epistolat ja evankeliumit ynnä Kristuk-
sen kärsimisen historian, neljäs (1638) 14 psal-

mia, rukouksia ja ohjeita papeille sairasten ja

ahdistettujen lohduttamisesta, ja ,,Leyen-Spie-

gcl", postilla (2 os., 1641 ja 1649). Molemmissa
näissä teoksissa on saks. teksti ensin ja vir.

käännös sen rinnalla; virolaisten papit, joita var-

ten teokset on kirjoitettu, olivat siilien aikaan
enimmäkseen Saksanmaalta syntyisin. S:n kieli

on hyvin saksanvoittoista ja on suuresti vaikut-

tanut viron vanhaan kirjakieleen. S. on myös
kirjoittanut ensimäisen viron kieliopin: ,,Anfuh-

rung zu der Ehstnischen Sprach" (1637), jonka
kieliopillisessa osassa (33 sivua) hän, latinan ja

saksan kielioppi ohjeenaan, koettaa esittää

viron kielen taivutussuhteita. Teoksen arvokkain
osa on 100 sivua käsittävä saks. -vir. sanaluettelo,

joka käsittää noin 2,000 sanaa. //. O.

Stahlhof [stälhöf] (saks.) (engl. Steel yard),
kansalaisten kauppatalo Lontoossa Thames-joen
vasemmalla rannalla nyk. Cannon-Streetin rauta-

tieaseman paikalla; oli Hampurin, Lyypekin ja

Bremenin hallussa v:een 1853. [Lappenberg.
,,Urkundliclie Geschichte des hanseatischen S. zu
London".]
Staked plain ks. L 1 a n o E s t a c a d o.

Staketti (ruots. ja saks. staket), liila-aita.

Stalagmiitit ks. Stalaktiitit.
Stalaktiitit, kalkkikiviluolien katoista riip-

puvia kalsiumkarbonaattipuikkoja. Tuota ainetta

erottuu luoliin tihkuvasta pohjavedestä, johon se

on ollut liuenneena kalsiumbikarbonaattina, sen

takia, että veden tullessa ilman yhteyteen ylimää-

räinen hiilidioksidi haihtuu siitä. Stalaktiitin

kohdalle muodostuu luolan pohjalle s tai a g-

miitti. Lopuksi ne kumpikin yhtyvät tippu-

kivipylväiksi. P. E.

Stambul /-»'-/ ks. Konstantinopoli,
palsta 1293.



Oikaisuja.

I osa palsta 142f> rivi 33 alhaalta viittaus (ks. t.) poistettava

„ 1562 23 „ on Aquaviaa in e Aquavivaa
„ 1564 1 ylhäältä , , Riconete

. Rinconete
„ » » 6 11 1

, Trahajos ,
, Trabajos

II
,

1161 „ 18 alhaalta , , 1893
, 1883

III . 7 ., 4-5 ylhäältä , , rustolevyt ,
, luulevyt

,. 683 „ 35 >> , Schyphomedvsce
, Scypliomcdusce

IV . 110 „ 35 ,, , . II
, III

,, 520 „ 21 ,, , . kissan ,
, lampaan

., 816 >, 27 alhaalta , , 1882
, 1883

., 966 „ 28-29 ylhäältä . , puupiirroskir ja ,
,

puupiirros
.. 1048 6 alhaalta , , 1885

, 1856
1427 19 j) > , 76,000 , 176,000

., 1661 2 ylhäältä , , entektinen ,
, eutektinen

V . 171 4 ,, , Sääksmäen , . Kalvolan
1092 „ 32 ,, , , Saomeen ,

, Saöneen
1362 33 " '

, Vinkiänkosken , Pääskylänjoen kautta, ynnä
lisäksi suurehko Löytäne-

järvi Käkisalmen
VI . 77 25 alhaalta , , Maretan , , Marketan

79 4 ,, , , 233,812 , 233,812

91 12 ylhäältä , , tai , , sai

126 „ 27 » > , -arfikkalais- , , -afrikkalais-

169 14 ,, . 1064 , 1164

,, ,, 15 ,, , , 1074 , 1174
285 5 ,, , . alkoi , . aikoi

412 22 alhaalta . , 1908 , 1905
508 ',', 10 ,, , , 1 844 , 1883
S60 » 3 ylhäältä , , M:n , Portugalin
566 „ 28 ,, , , km , km2

588 » 29 alhaalta . , Watti , J o u 1 i

- „ 2

1

32

,. , Wattia , Joulia

766 ylhäältä . , käskikirjoja , . käsikirjoja
854 9 alhaalta . . ks. N ä ä d ä t , , . näätäeläimet.

943 ,, 29 ,, , , Puruvedellä , Peruvedellä
1088 ., 20 ylhäältä , , -90 , -93

1164 7 , Vedel . von YVedel

1176 „ 16-15 alhaalta , , Torvon , . Tervon
1195 15 n , Schiefelbeiniltä , , Sehievelbeiniltä

1219 7 ii . N : n kaksi , . N:n aikaansaa kaksi
1301 7 ii i , reaaliasastot , reaaliosastot

1335 11 ylhäältä , , Kaakkois- , Koillis-

1350 32
J! , klassilaisajalla kassilaisajalla

1352 7 alhaalta , , tutkintaa , . tulkintaa
1387 „ 31 ylhäältä , , cm 4

: ssä , , cm 2 :.-sä

1479 24 <i i . takajalat , , etujalat

1584 „ 29 n i 13 p. . 14 p.

1682 15 n i , vuorierissä , . vuosierissä

1724 12 ,, , , 200 km2
. 200 neliöpenink.

' „ 13 - , 244 km 2

, 196 km2

, 244

, 196

( M >>
14

>! 1 . km 2
, neliöpenink.

VI 1 . 485 ,,17-18 ,, , . kannattamattomana , , kannattamattomana
996 kuvassa 3 kirjaim et a ja b vaihtavat paikkaa



II

Y1TT..

1459 rivi 7 ylhäältä on 1.64 cm lue 164 cm
1470 . 4 alhaalta ritakunnan ,, ritarikunnan

1471 16 14,589,209 .. 16.990,000

• 15 . 14,871,588 .. 17.272.379

J» *
1 ,, 45,573,500 .. 47.974,300

1494 , 23 ylhäältä 17,011,013 .. 16,990,000

1538 . 15 ,,
sillin .. siian

1573 . 25 alhaalta ., eristetään. .. eristetään malmeistaan.

37 , 4 ,, 18 ., 8

38 , 2 ylhäältä kärpästomu .. lentotoimi

154 •20 alhaalta T. Sempronius „ Tib. Sempronius
158 , 24 „ ks. edellä .. ks. etempänä
160 , 2 ,, Venetio .. Veneto
Iti:: . 11 ylhäältä Pozzion .. Pozzon

33 alhaalta kunnan oma, P. Colonini

lähellä Piazza di Yene-
kunnan virkamiesten virka

talona, konservaattn

165 . 3-2 Urstrand. .. ..Ur en resandes antecknin
gar" II (1907); A. Berg

176 . 27-28 ylhäältä ,, kansulivuotansa ., konsulivuotensa

180 , 11 alhaalta Antoniukset .. Antoninukset

183 . 22 ylhäältä Brabs .. Arabs
280 , 26 >j .. Matt. 9ia .. Matt. 6j3

296 , 35 ,, „ ,,Myrjsvaaran ,. ..Mysysvaarau
77S . 25 ,,Daily Telegraph", .. .,Daily Telegraph" (unin

nistinen),

,, ,
25-26 ,, ,, vapaamielisiä vapaamielinen

n > 27 ,,
po istettava sulku (radikaalinen irlantil.)

779 , 9-10 on maalaispuolue / /m vapaamielinen

>» >
11 M vapaamielinen .. maltillisoikeistolaineii

1450 . 5 alhaalta „ langetti. .. Tangentti.



Tietosanakirjan VIII osan liitteet.

Rooma kartta I. II palsta 159

Kooma I. II. III. IV 159

Skandinaavian kartta kartta ,. 336

Saviteollisuustuotteita I. II •• 871

Sienet I. II värikuva .. 122G

Silta I. II 1332

Sokeriteollisuus I. II • 1567

Emissioni- ja absorptsionispektrejä rärikuva ,. 1711












